
 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS                                          

2016 METŲ ATASKAITAI 

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. TS- 112 

Kupiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai 

(pridedama). 

2. Paskelbti Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaitą 

Savivaldybės interneto svetainėje. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                   Dainius Bardauskas 
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PRITARTA 

                         Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. balandžio27 d.  sprendimu Nr. TS-112 

 

 

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2016 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINYS 

 

Kupiškio socialinių paslaugų centro Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje (toliau 

– padalinys) buvo dirbama vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Kupiškio 

socialinių paslaugų centro nuostatais, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 

gruodžio 2 d. sprendimu Nr. TS-288. Paslaugų organizavimas paremtas padalinyje galiojančiomis 

taisyklėmis, tvarkos aprašais. Veikla orientuota į Stacionarių socialinių paslaugų padalinio 2016 

metų Socialinio darbo plane iškeltus tikslus ir uždavinius, numatytas priemones, veiklas.  

Padalinio veiklos tikslas – teikti pagalbą asmeniui dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių 

problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai 

rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, tenkinti gyventojų poreikius, 

prioritetą skiriant bazinių paslaugų teikimui, siekiant aukštesnio paslaugų ir gyvenamosios aplinkos 

standarto.  Klientai skatinami puoselėti darnius tarpusavio santykius, motyvuojami formuoti 

pozityvių santykių vystymąsi ir palaikymą panaudojant vidinius klientų resursus. Stiprinamas 

gyventojų atsakomybės jausmas. Darbuotojai stengėsi  stiprinti ir plėtoti klientų bendravimą su 

bendruomene, ieškojo būdų, kaip stiprinti ar pagal galimybes atstatyti nutrūkusius ryšius su 

giminėmis ir artimaisiais. 

Nuo 2009 metų padalinys teikia trumpalaikę socialinę globą. 2016 metais šiai 

paslaugai poreikio nebuvo.  Ilgalaikės socialinės globos paslaugas per ataskaitinį laikotarpį gavo 43 

klientai.  

2016 metų pradžioje  buvo 30 paslaugų gavėjų: 22 moterys ir 8 vyrai. Metų eigoje 

klientų skaičius kito: 

 atvyko  13 naujų paslaugų gavėjų: 10 moterų, 3 vyrai; 

 išvyko 1 gyventoja; 

 mirė 12 klientų: 11 moterų,1 vyras. 

Per metus iš globos įstaigos, pasikeitus sveikatos būklei, į kitą socialinės globos įstaigą 

išvyko viena gyventoja.  

2016 metų pabaigoje Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje ilgalaikės socialinės 

globos paslaugomis naudojosi  30 klientų, iš kurių 20 moterų.  
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Gyventojų kaita 2016 metais 
 

1 lentelė 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas  Skaičius  

1. Gyventojų skaičius metų pradžioje 30 

Ilgalaikei socialinei globai 30 

Trumpalaikei socialinei globai - 

2. Atvyko per metus : 13 

Ilgalaikei socialinei globai 13 

Trumpalaikei socialinei globai - 

Iš jų 

atvyko 

iš 

kitos globos įstaigos  - 

savų ar giminių, globėjų namų 5 

ligoninės 7 

 kitur (iš Krizių centro) 1 

3. Išvyko per metus: 13 

Į kitą globos įstaigą 1 

Nuolat gyventi į namus, pas gimines ar globėjus - 

Mirė  12 

4. Gyventojų skaičius metų pabaigoje 30 

Ilgalaikei socialinei globai 30 

Trumpalaikei socialinei globai - 

Iš jų vieniši (neturintys vaikų ir artimųjų arba jų nelankomi) 3 

5. Šeimyninė padėtis  

Susituokę 3 

Iš jų sutuoktiniai gyvena kartu globos įstaigoje 2 

Išsituokę 6 

Našliai 15 

6. Gyventojai, turintys vaikų  19 
 

 

  Beveik visi stacionarių socialinių paslaugų padalinio gyventojai pensinio amžiaus 

asmenys. Iš jų  7 asmenys  pateko į 75-79 metų, 6- į 70-74 metų tarpsnį.  Lyginant su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu, vyresnių, nei 85 metų amžiaus asmenų skaičius nuo 6 padidėjo iki 8. Tik 

vienas paslaugų gavėjas darbingo amžiaus asmuo. Jam nustatytas 25 proc. darbingumo lygis.  

Išanalizavus gyventojų poreikius ir interesus, juos apibendrinus parinkti alternatyvūs 

įgyvendinimo būdai.  Kartu su klientu stengtasi rasti iškilusių problemų sprendimo būdus. 

Visuomet gyventojas skatinamas panaudoti savo vidinius resursus problemos sprendimo būdų 

paieškai bei pačiam sprendimo procesui. Gyventojai buvo raginami  siekti konstruktyvių santykių, 

pozityvių pokyčių,  galinčių padaryti gyvenimą padalinyje visaverčiu,  gražesniu ir komfortiškesniu. 

Nuolat buvo stengiamasi motyvuoti ir ugdyti gyventojų poreikį pagal galimybes ir supratimą 

tvarkyti savo buitį, prisitaikyti prie aplinkos ir asmeninių pokyčių. Skatinta atsakomybė už save ir 

už esantį šalia.  

Įvairiais, jiems aktualiais klausimais, gyventojai galėjo kreiptis ne tik į darbuotojus, bet 
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ir į  į Centre veikiančią Stacionarių socialinių paslaugų padalinio tarybą.  

II SKYRIUS 

BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINYS 

 

Bendrosios paslaugos 

 

Į Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį, kaip paslaugų teikėją, kreipėsi 

įvairių socialinių sluoksnių asmenys: vieniši ir neįgalūs senyvo amžiaus, suaugę asmenys su 

negalia, pensinio amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, 

benamiai, bedarbiai, krizinėse situacijose atsidūrę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos ir 

vaikai, socialiai remtini asmenys ir kiti asmenys atsidūrę probleminėje situacijoje ir kuriems reikėjo 

pagalbos sprendžiant įvairias materialines, teisines, sveikatos, buitines problemas, tvarkant 

dokumentus, tarpininkaujant tarp institucijų atskirų specialistų ir kita. 

Informavimo ir konsultavimo paslaugos teiktos socialinių darbuotojų paslaugos 

asmeniui (šeimai). Buvo analizuojama asmens (šeimos) probleminės situacijos ir ieškoma 

veiksmingų problemos sprendimo būdų. Per 2016 metus informavimo, konsultavimo paslaugų buvo 

suteikta 14425 kartus. 

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teiktos tais atvejais, kai asmuo dėl 

sveikatos būklės ar kitų priežasčių nepajėgus savarankiškai išspręsti iškilusių socialinių problemų. 

Atlikdami tarpininkavimo ir atstovavimo funkciją socialiniai darbuotojai bendradarbiavo su 

policijos pareigūnais, sveikatos priežiūros, socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos, savivaldybės 

administracijos ir kt. įstaigų, organizacijų ir institucijų specialistais. Ataskaitiniais metais suteikta 

šių paslaugų per 4111 kartų. 

Maitinimo organizavimo paslaugos buvo teikiamos socialiai remtiniems asmenims 

gyvenantiems ne tik Kupiškio mieste, bet ir rajone, skiriant išmokas maisto produktams pirkti iš 

savivaldybės biudžeto lėšų. Šia paslauga naudojosi miesto ir visų seniūnijų mažas pajamas 

gaunantys senatvės pensininkai, suaugę neįgalūs asmenys ir kiti socialiai remtini asmenys, kuriems 

dėl objektyvių priežasčių nepakako lėšų maisto produktams nusipirkti.  

Rajono gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos. Bendrųjų 

socialinių paslaugų padaliniui skirta - techninės pagalbos priemonėmis aprūpinimo, išdavimo, šių 

priemonių surinkimo (grąžinimo) rajono gyventojams funkcija. Padalinyje buvo išduodamos 

techninės pagalbos priemonės rajone gyvenantiems asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas arba 

specialiųjų poreikių lygis. 2016 metais techninės pagalbos priemonių gauta už 5733,18 eurus. 

Paslaugų buvo suteikta 285, paslaugomis pasinaudojo 172 asmenys. 

Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas. Transporto paslaugos teikiamos 

neįgaliems asmenims, kurie turi nustatytus didelių ar vidutinių specialių poreikių lygį, t.y. 
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neįgalieji, neįgalieji turintys judėjimo funkcijų sutrikimus, negalintys naudotis visuomeniniu 

transportu, neįgalūs vaikai su fizine, proto ar kompleksine negalia, kiti materialinių sunkumų 

turintys asmenys, sergantys sunkiomis ligomis, po traumų, sužeidimų. Per 2016 metus transporto 

paslaugų suteikta 450 kartų 308 asmenims.   

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Bendroji socialinė paslauga – asmens 

higienos ir priežiūros paslaugos (dušo ir skalbimo) buvo teikiamos dviejose rajono teritorijose - 

Šimonių ir Skapiškio seniūnijos gyventojams. Pagrindinai teikiamomis paslaugomis naudojosi: 

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, neįgalūs asmenys ir jų šeimos nariai, senyvo amžiaus asmenys 

bei asmenys neturintis pragyvenimo šaltinio. Dėl gaunamų menkų pajamų, paslaugos teiktos 

nemokamai. Per 2016 metus Šimonių ir Skapiškio seniūnijose skalbimo ir maudymo paslaugomis 

pasinaudota 742 kartus. 

Aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne) paslaugos. Ši paslauga 

teikiama aprūpinant asmenis drabužiais, avalyne ar kitais reikmenimis (baldais, buitine technika, 

maisto produktais ir kita), kuri dovanojimo pagrindu gaunama iš įstaigų, organizacijų ar pavienių 

asmenų ir ji išdalinama tiems asmenims, kuriems labiausiai jos reikia. Ataskaitiniais metais surinkta 

2625 vienetai įvairios paskirties labdaros, kuria pasinaudojo 318 nepasiturinčių asmenų, iš kurių 

didžiąją dalį sudaro socialinės rizikos šeimos auginančios vaikus.  

Sociokultūrinės paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo srityje, 

sociokultūrinė veikla yra viena iš būdų, siekiant pozityvumo kiekvieno žmogaus gyvenime. 

Socialiniai darbuotojai veikia kaip patarėjai, tarpininkai, įgalintojai, kurie veda švietėjišką veiklą, 

aiškinamuosius pokalbius, motyvuoja klientą pasitikėti savimi, bendrauja su bendruomenių nariais, 

siekdami asmenis, šeimas ir vaikus paskatinti užsiimti viena ar kita veikla, dalyvauti jų 

gyvenamosiose teritorijose organizuojamuose renginiuose.  

 

Bendrųjų socialinių paslaugų palyginamoji 2015-2016 m. suvestinė 
2 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės paslaugos 

2015 m. suteikta 

paslaugų (kartais) 

2016 m. suteikta 

paslaugų (kartais) 

 

1. Informavimas, konsultavimas 

 

6968 14425 

2. Atstovavimas, tarpininkavimas 

 

5968 4111 

3. Maitinimo paslaugų teikimas 

 

121 157 

4. Aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis 

307 285 

5. Transporto paslaugų teikimas 

 

1080 450 

6. Asmens higienos ir priežiūros paslaugų 872 742 
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teikimas 
 

Specialiosios - socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos 

 

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys organizuoja ir teikia specialiąsias 

– socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas asmens namuose tai pagalbą į namus, dienos 

socialinę globą, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. 

Socialinės priežiūros - pagalbos į namus paslaugos. 2016 metais pagalbos į namus 

paslaugos buvo teikiamos  127 paslaugų gavėjams, buvo suteikta 68040 paslaugų. Pagrindiniai 

pagalbos į namus paslaugų gavėjai suaugę neįgalūs, senyvo amžiaus bei vieniši asmenys. 

Didžiausią pagalbos į namus paslaugų gavėjų poreikį sudarė senyvo ir pagyvenusio amžiaus 

asmenys. Socialinės priežiūros – pagalbos į namus paslaugos yra mokamos. Už paslaugų teikimą, 

mokama atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir paslaugų teikimo trukmę. 

Alternatyva socialinės priežiūros – pagalbos į namus paslaugoms – pagalbos pinigai. 

  Pagalbos išmoka buvo skiriama paslaugų gavėjams sumokėti kitiems asmenims už 

pagalbą, savo pobūdžiu analogišką socialinės priežiūros paslaugoms ir kai šią pagalbą veiksmingiau 

organizuoti pinigine forma nei teikti socialines paslaugas. 2016 metais pagalbos pinigų išmokos 

buvo mokamos 2 asmenims. 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir 

vaikams teiktos šeimoms, įrašytoms į socialinės rizikos šeimų, auginančioms nepilnamečius vaikus, 

apskaitą. Paslaugų teikimo tinklas orientuotas į užtikrinimą ir į galimybes šeimoms suteikti būtiną 

pagalbą, kuri padėtų ugdyti šeimos gebėjimus ir įgūdžius savarankiškai spręsti savo socialines 

problemas, ją stiprinti ir motyvuoti, bei kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką augti juose vaikams. 

Paslaugas teikė  9 socialiniai darbuotojai 175 šeimoms ir 324 vaikams, paslaugų buvo suteikta 

25175.  Ataskaitiniu laikotarpiu vidutiniškai vienam socialiniam darbuotojui teko 19,44 šeimos ir 

36 vaikai.   

Specialiosios socialinės - dienos socialinės globos paslaugos teikiamos senyviems 

asmenims, turintiems sunkią negalią, kuriems nustatytas slaugos poreikis. Šias paslaugas per 2016 

metus gavo 22 paslaugų gavėjai, kuriems suteikta 13500 paslaugų.  

 

Kitos socialinio darbo veiklos teikiant pagalbą ir paramą Kupiškio miesto gyventojams 

palyginamoji 2015–2016 m. suvestinė 
3 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Socialinės paslaugos 

Palyginamieji 2015-2016 metai 

2015 m. 2016 m. 

Paslaugų 

gavėjų 

Suteiktų 

paslaugų 

Paslaugų 

gavėjų 

Suteiktų 

paslaugų 
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skaičius skaičius skaičius skaičius 

1. Priimta prašymų iš miesto gyventojų 

paramai gauti iš ES struktūrinių fondų 

ir vienkartinei socialinei pašalpai 

591 850 429 2256 

2. Ištirtos miesto gyventojų buities ir 

gyvenimo sąlygos 

1391 1391 830 830 

3. Suteikta įvairaus pobūdžio socialinių 

paslaugų (palydėjimas pas gydytojus, 

socialinio būsto  gavimo, asmens dokumentų, 

ištuokos, gimimo liudijimo, gyvenamosios 

vietos deklaravimo dokumentų gavimo, 

darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo ir 

kt.) 

 

262 

 

262 

 

318 

 

1998 

4. Aplankyti socialinių paslaugų gavėjai 

dėl poreikių pervertinimo ir teikiamų 

socialinių paslaugų kokybės 

įvertinimo 

177 177 53 53 

5. Aplankyti globojami / rūpinami 

asmenys vykdant globėjams priskirtų 

funkcijų kontrolę (4 k. per metus) 

32 130 108 180 

6. Aplankytos globėjų šeimos, 

globojančios vaikus, kuriems įsteigta 

laikina globa 

34 136 26 184 

7. Aplankyti socialiai remtini asmenys 

prieš Kalėdines šventes 

5 5 8 8 

8. Aplankyti vieniši asmenys 106 170 63 189 

9. Aplankyti suaugę neįgalūs asmenys 29 29 100 100 

10. Suteiktos įvairaus pobūdžio socialinės 

paslaugos suaugusiems socialinės 

rizikos asmenims 

39 354 76 372 

11. Suteikta konkreti parama ir pagalba  

priklausomybę turintiems asmenims 

10 22 15 42 

12. Išpildytos vaikų “Kalėdinės svajonės“ 49 49 28 28 

13. Suteikta įvairaus pobūdžio 

vienkartinių paslaugų pagal įvairių 

rajono institucijų, žinybų ir 

organizacijų prašymus 

115 115 158 158 

 Iš viso: 2840 3690 2212 6398 

 

 

III SKYRIUS 

KRIZIŲ CENTRAS 

 

Krizių centre buvo teikiama socialinė pagalba ir prieglobstis asmenims ar šeimoms 

atsidūrusioms krizinėje situacijoje: šeimoje smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims ir jų vaikams, 

asmenims nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, prekybos žmonėmis aukoms ir kitiems asmenims, 

kuriems kyla grėsmė sveikatai ar gyvybei ir dėl to asmuo ar šeima negali gyventi savo namuose. 

Metų eigoje teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 46 asmenys,  buvo suteikta 3524 paslaugos.  



8 

 

Per 2016 metus buvo nukreipti 46 asmenys vadovaujantis Kupiškio rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.  Metų pabaigoje Krizių centre 

gyveno 13 gyventojų, iš kurių - 2 vaikai.  

Krizių centre suteiktų paslaugų 2016 m. suvestinė 
 

4  lentelė 

Eil.  

Nr. 

Socialinės paslaugos Paslaugų gavėjų 

skaičius 

Paslaugų skaičius 

1. Bendrosios socialinės paslaugos 

 

26 150 

2. Intensyvi krizių įveikimo pagalba 

 

13 568 

3. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 

 

17 2291 

4. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

paslaugos 

11 420 

5. Organizuota švietėjiška veikla 

 

65 195 

6. Darbo su grupe paslaugos 

 

51 150 

7. Transporto paslaugos 

 

46 473 

8. Aprūpinimo maisto produktais paslaugos 

per labdaros ir paramos fondą „Maisto 

bankas“ 

16 1 

9. Parama daikatis, rūbais ir kt. paslaugos 

 

9 15 

 Iš viso 254 4263 

 

 

IV SKYRIUS 

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Socialinių paslaugų centre dirbančių darbuotojų išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija 

ataskaitiniais metais atitiko visus socialiniam  darbui keliamus reikalavimus. 

2016 metais 72 darbuotojai užimantys 66,25 pareigybės, su kuriais sudarytos 

neterminuotos darbo sutartys. Iš jų vadovai ir socialinės srities darbuotojai sudarė 58,75 pareigybės, 

medicinos darbuotojai – 1,5 pareigybės ir 11,5 – kiti darbuotojai.  

Iš bendro socialinių darbuotojų skaičiaus 5 darbuotojai turi aukštąjį universitetinį ir 12 

aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Iš bendro socialinio darbuotojo padėjėjų skaičiaus - 1 

darbuotojas turi universitetinį socialinio darbo bakalauro laipsnį, 1 - universitetinį kitą, ne socialinio 

darbo išsilavinimą, 1 - neuniversitetinį socialinio darbo išsilavinimą.  

Praktiką socialinių paslaugų centre atliko 13 studentų. Individualios priežiūros 

personalo darbuotojai yra išklausę 40 valandų trukmės įžanginius mokymus, įgiję minimalias žinias 

apie socialines paslaugas, praktinę veiklą. Metų eigoje nutraukė darbo santykius 4 socialiniai 
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darbuotojai ir 6 socialinio darbuotojo padėjėjai.  Ataskaitinių metų eigoje drausminė nuobauda 

skirta vienam darbuotojui.   

V SKYRIUS 

BIUDŽETAS 

 

Ataskaita apie  2016 m. sausio 1 d.-gruodžio 31 d. išlaidas 
 

 

04 Programa                             5 lentelė 

 

Kodas Straipsnio pavadinimas 

VISO 

valstybės 

deleguotos + 

biudžetinės + 

pajamų 

įmokos 2016 m 

VALSTYBĖS DELEGUOTOS LĖŠOS  per 2016 m. 

10.01.02.02 10.04.01.01P 

Viso 

Soc. globa 

asmenims su 

sunkia 

negalia 

Subačiaus 

senelių 

namai 

Dienos 

socialinė 

globa - 

Kupiškis 

Soc. paslaugos-

rizikos šeimos 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 403108,00 31799,29 39378,71 72980,00 144158,00 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 124186,66 10113,04 11938,96 22600,00 44652,00 

2.2.1.1.1.1 Mityba 38715,00 3336,29 0,00 0,00 3336,29 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai 14660,85 2400,00 0,00 0,00 2400,00 

2.2.1.1.1.5 Ryšiai 10500,43 597,39 0,00 0,00 597,39 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 15028,01 594,01 600,00 0,00 1194,01 

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 8034,18 800,00 0,00 0,00 800,00 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 706,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 28295,77 975,00 200,00 0,00 1175,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 2612,85 100,00 0,00 1900,00 2000,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 33582,92 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 13388,03 2582,32 0,00 0,00 2582,32 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.1.1.1 Socialinė parama pinigais 4293,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.1.1.2 Socialinė parama natūra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.15 Ilg. turto ein. remontas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso: 699113,30 54297,34 52117,67 97480,00 203895,01 
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6 lentelė 

 

Kodas Straipsnio pavadinimas 

  BIUDŽETO LĖŠOS per 2016 m 

10.02.01.02 10.07.01.02 10.04.01.01 10.07.01.02SI 10.07.01.02SK 10.07.01.02K 10.01.02.40P 10.02.01.40 10.05.01.40P 10.04.01.01U 

VISO 

        
  

Senelių 

globos 

namai 

Soc. 

paslaugos 

globa 

namuose 

Soc. 

paslaugos-

rizikos 

šeimos 

Soc. 

paslaugos - 

Šimonys 

Soc. 

paslaugos - 

Skapiškis 

Soc. 

paslaugos - 

Krizių 

centras 

Soc. 

paslaugos-

Liga 

,Negalia 

Transportas  

neįgaliesiems 

Soc. 

paslaugos-

Senatvės 

pensininkai 

Soc. 

paslaugos-

Bedarbiai 

Paslaugų 

prieinamumo 

užtikrinimas 

GIMK 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 87250,00 116780,00 0,00 2620,00 2600,00 12600,00 0,00 0,00 0,00 12100 233950,00 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draud. įmok. 26840,00 35694,00 0,00 810,00 810,00 3900,00 0,00 0,00 0,00 3750,00 71804,00 

2.2.1.1.1.1 Mityba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.2.1.1.1.5 Ryšiai 1320,00 501,84 1493,64 20,00 20,00 162,00 13,26 27,70  300,00 3858,44 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 1420,00 3160,00 3380,00 0,00 0,00 300,00 1200,00 0,00  600,00 10060,00 

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 165,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   165,88 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 2773,02 1030,00 723,00 212,00 233,00 646,00 0,00 0,00  2189,00 7806,02 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 180,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   207,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 10133,00 1518,66 0,00 767,58 736,94 4670,47 0,00 0,00   17826,65 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 1756,91 771,69 402,17 56,00 84,27 179,07 0,00 0,00  60,44 3170,28 

2.7.3.1.1.2 Darbdavių socialinė parama 600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   800,00 

2.7.2.1.1.1 Socialinė parama pinigais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 3367,04 43,44  4293,32 

2.7.2.1.1.2 Socialinė parama natūra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.2.1.1.1.15 Ilg.turto ein.remontas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Iš viso: 132438,81 159683,19 5998,81 4429,58 4399,94 22457,54 2096,10 3394,74 
43,44 18999,14 

353941,59 
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7 lentelė 

 

Kodas 
Straipsnio 

pavadinimas 

PAJAMŲ ĮMOKŲ LĖŠOS per 2016 m 

10.02.01.02S 
10.07.01.0

2N 

10.07.01.0

2SI 

10.07.01.02S

K 

VISO Senelių 

globos 

namai SPC 

Soc. 

paslaugos 

globa 

namuose 

Soc. 

paslaugos 

- Šimonys 

Soc. 

paslaugos - 

Skapiškis 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 21000,00 4000,00 0,00 0,00 25000,00 

2.1.2.1.1.1 
Socialinio draudimo 

įmokos 
6506,00 1224,66 0,00 0,00 7730,66 

2.2.1.1.1.1 Mityba 35379,00 0,00 0,00 0,00 35379,00 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai 12260,85 0,00 0,00 0,00 12260.85 

2.2.1.1.1.5 Ryšiai 3960,00 2084,60 0,00 0,00 6044,60 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 1554,00 2220,00 0,00 0,00 3774,00 

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 6630,00 604,18 0,00 0,00 7234,18 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 506,70 34,41 0,00 0,00 541,11 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 11385,00 7560,00 208,80 160,95 19314,75 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 313,70 92,15 0,00 0,00 405,85 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 11423,49 3332,78 0,00 0,00 14756,27 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 5900,00 1735,43 0,00 0,00 7635,43 

2.7.3.1.1.2 
Darbdavių socialinė 

parama 
600,00 600,00 0,00 0,00 1200,00 

2.7.2.1.1.1 
Socialinė parama 

pinigais 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.1.1.2 Socialinė parama natūra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1.1.15 Ilg. turto ein. remontas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso: 117418,74 23488,21 208,80 160,95 141276,70 

 

 

VI SKYRIUS 

PLANUOJAMI VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo artimiausi veiklos uždaviniai: 

 

     Suteikti socialines paslaugas vadovaujantis etikos, konfidencialumo ir pagarbos 

žmogui principais. Stengtis, kad socialinės paslaugos būtų prieinamos ir suteikiamos visiems 

asmenims, kuriems jos yra reikalingos.  

 Įgyvendinant Integralios pagalbos paslaugas Kupiškio rajone užtikrinti socialinių 

paslaugų prieinamumą,  asmenims turintiems sunkią negalią, siekiant sudaryti sąlygas artimiesiems, 

slaugantiems senus ar neįgalius šeimos narius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

 Atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, tęsti socialinį darbą su socialinės rizikos 

šeima ir vaikais, suaktyvinant ir stiprinant socialinių paslaugų, orientuotų į kompleksinę pagalbos 

plėtrą ir kokybę. Šeimos narių gebėjimams įveikti, psichologinių ir socialinių problemų sprendimo 
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ugdymo stiprinimui, organizuoti ir vesti Tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymus, savitarpio pagalbos 

grupių užsiėmimus, motyvuoti šeimas į darbo rinką, skatinti kuo didesnį vaikų užimtumą 

bendradarbiaujant su rajono institucijomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Bendradarbiaujant ir tarpininkaujant organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą ir 

švietėjiškos veiklos mokymus tiesioginio ir netiesioginio smurto aukoms (liudininkams), skiriant 

ypatingą dėmesį į kompleksinių paslaugų teikimą nuo smurto šeimoje nukentėjusiems vaikams. 

Skatinti socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus ir kitus specialistus 

kelti kvalifikacijas, dalyvauti įvairiuose mokymuose organizuojamuose įstaigoje, tiek už jos ribų, 

dalintis gerąja patirtimi su kitais specialistais.  

Ugdyti tinkamą visuomenės supratimą apie socialinių problemų sprendimą ir pagalbos 

teikimą, įjungiant bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas, savanorius, siekiant operatyvios 

partnerystės ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje. 

Skleisti  informaciją apie socialinių paslaugų centre teikiamas paslaugas, kuriomis 

siekiama užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių, pavienių asmenų, šeimų ir vaikų, augančių socialinės 

rizikos šeimose,  poreikių tenkinimą.  

Intensyviai dirbti ir bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis siekiant 

suintensyvinti globėjų (rūpintojų) paiešką, galinčių priimti į savo šeimą vaiką ar jį įvaikinti. 

Krizių centre gyvenantiems nepasiturintiems asmenims, esant poreikiui, užtikrinti 

aprūpinimą maistu bendradarbiaujant su  Paramos ir labdaros fondu “Maisto bankas”.    

Vykdyti neįgaliųjų aprūpinimo, techninės pagalbos priemonėmis, paslaugas  

bendradarbiaujant su rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais.   

Siekti, kad transporto paslaugų prieinamumas būtų suteikiamas neįgaliems asmenims ir 

rizikos grupės asmenims (šeimoms).  

Siekiant užtikrinti ir sustiprinti socialinių paslaugų prieinamumą, teikimą ir kokybę 

bendradarbiauti ir dalyvauti įvairiose projektinėse veiklose su įvairiomis institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis. 

  

 

 

L. e. p. direktorė                Daiva Kytrienė 


