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I.  ĮSTAIGOS PRISTATYMAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) – Širvintų 

rajono savivaldybės biudţetinė įstaiga, teikianti bendrąsias, specialiąsias socialines paslaugas 

Širvintų rajono gyventojams, pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas Širvintų rajono savivaldybės 

teritorijoje, kuris veiklą vykdo nuo 2004 m. sausio 2 dienos.  

Vadovaujantis 2008 m. vasario 14 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

1-40 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro ir VŠĮ Širvintų rajono pirminės 

sveikatos prieţiūros centro patalpų“, Centras 2008 m. vasario 18 d. su Savivaldybe sudarė ilgalaikio 

materialiojo turto panaudos sutartį Nr. 08-02 – perduotos 1722,38 kv. m. patalpos, esančios P. 

Cvirkos g. 13, Širvintų mieste, kurios pagrindu 2016 m. rugsėjo 7 d. sudarytas papildomas 

susitarimas Nr. 1, pakeičiant bendrą patalpų plotą, kurį sudaro 1775,17 kv. m. 

 Perduotas patalpas Centras naudoja racionaliai ir pagal paskirtį, kuri atitinka įstaigos 

veiklos sritis ir tikslus, vykdo visus teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus ir sutarties sąlygas. 

Centro tikslas – teikti socialines paslaugas asmeniui ar šeimai, kurie dėl neįgalumo, 

amţiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos 

gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, vadovaujantis teisės aktais, kryptingai planuoti 

Centro veiklą, siekti racionalių finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo bei naudojimo. 

Centro uţdaviniai: 

-  kuo skubiau reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje ir pradėti teikti naujas 

socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei uţtikrinti socialinį teisingumą; 

- sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat 

padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amţiaus, negalios, skurdo ar kitų prieţasčių pats 

nepajėgia to padaryti; 

- rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus; 

- plėtoti socialines paslaugas senyvo amţiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinės 

rizikos šeimoms bei vaikams ir kitiems asmenims atsiţvelgiant į rajono gyventojų poreikius ir 

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarką; 

- organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie 

patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. 

Socialinių paslaugų centras vykdo Širvintų rajono savivaldybės biudţeto Socialinės 

apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties maţinimo programą. 2016-02-18 Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-46, Socialinių paslaugų centrui buvo skirta 617,2 tūkst. Eur.  

 



II. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-178 „Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos“ dalinio 

pakeitimo ir papildymo, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-179 „Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didţiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo“ ir  2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. BV-144 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų centro struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“, patvirtinta Centro valdymo 

struktūra. 

1 pav. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro valdymo struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Ţmogiškieji ištekliai. Centro veiklai vykdyti patvirtintas didţiausias leistinas pareigybių 

skaičius – 64.   

 Socialinės globos padalinyje dirba: padalinio vadovas – 1; socialinis darbuotojas – 2; 

socialinio darbuotojo padėjėjas – 4; specialistas uţimtumui – 2; psichologas – 1; slaugytojas – 2; 

slaugytojo padėjėjas – 10; masaţuotojas – 1; valgyklos darbuotojas -2; skalbėjas – 1.  

 Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinyje: padalinio vadovas – 1; socialinio 

darbuotojo padėjėjas – 16. 

 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugose: socialinis darbuotojas darbui su 

socialinės rizikos šeimomis – 9. 

 Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programa: specialistas – 1. 



 Administracijos darbuotojai: direktorius – 1; direktoriaus pavaduotojas – 1; vyr. buhalteris 

– 1; buhalteris – 1; raštvedys – personalo specialistas – 1. 

 Kitas aptarnaujantis personalas: informacinių technologijų specialistas – 1; specialistas – 

1; elektrikas – 1; vairuotojas – darbininkas – 2; liftininkas – 1, valytojas – 1. 

 Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodţio 19 d. sprendimu Nr. 1-345 “Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didţiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo“, nustatytas didţiausias leistinas pareigybių skaičius – 77. Tarybos sprendimas įsigaliojo 

2017 m. sausio 1 d.  

 Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 2016 m. Centro darbuotojai dalyvavo 20 

seminarų iš kurių 11 buvo mokami (3 125,49 Eur), 9 – nemokami. Kvalifikaciją kėlė 49 Centro 

darbuotojai (80,32 %):  

- Socialinės globos padalinio darbuotojai: padalinio vadovas – 27 ak. val.; 2 socialiniai 

darbuotojai – 54 ak. val.; specialistas uţimtumui ir specialistas uţimtumui atliekantis viešųjų 

pirkimų organizatoriaus funkcijas – 36 ak. val.; psichologas – 5 ak. val.; slaugytojas – 4 ak. val.; 

masaţuotojas – 4 ak. val.; 9 slaugytojo padėjėjos – 36 ak. val.; 3 socialinio darbuotojo padėjėjos – 

po 16 ak. val. (397 Eur). 

- Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinio darbuotojai – padalinio vadovas – 6 ak. 

val.; 17 lankomosios prieţiūros darbuotojų – po 16 ak. val. (459 Eur). 

- Socialiniai darbuotojai dirbantys su socialinės rizikos šeimomis – 9 socialiniai 

darbuotojai kvalifikacijos kėlimo mokymuose išklausė 42 ak. val. teorinių ţinių ir 16 ak. val. – 

grupinėje supervizijoje (konsultacinė pagalba, norintiems tobulėti ir dirbti efektyviau profesinėje 

srityje). Iš viso – 348 ak. val. (2 000 Eur). 

- Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programa - globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo 

specialistas – 92 ak. val. (0,0 Eur). 

- Administracijos darbuotojai: direktorius – 22 ak. val.; vyr. buhalteris – 11 ak. val.; 

buhalteris – 6 ak. val. (291,49 Eur). 

 2016 metais Socialinių paslaugų centro įstaigoje sudarytos 25 darbo sutartys, 21 darbo 

sutartis buvo nutraukta. Išleisti 576 įsakymai, iš jų: 96 – bendros veiklos, 240 – personalo 

klausimais, 14 – komandiruočių klausimais, 126 – atostogų suteikimo klausimais. Parengti 309 

siunčiamieji raštai, gauta – 613 Centrui adresuoti dokumentai (ţr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Socialinių paslaugų centro vidaus veiklos dokumentai. 

2016 m. vidaus veiklos dokumentai Skaičius 

Įsakymai atostogų klausimais (A) 126 

Įsakymai personalo klausimais (P) 240 

Įsakymai komandiruočių klausimais (K) 14 

Įsakymai bendrosios veiklos (BV) 196 



Siunčiamieji dokumentai (S) 309 

Sudarytos sutartys 33 

Gauti darbuotojų prašymai, susiję su darbo santykiais 412 

Gauti dokumentai (G) 613 

 

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų 14.15 

punktu, buvo sudarytos 3 Praktinio mokymo sutartys. 

Viešųjų pirkimų plano įgyvendinimas. Centro vykdomi viešieji pirkimai, rengiami 

planai, ataskaitos – vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,  

Supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis (2016-03-17 Centro direktoriaus įsakymas Nr. BV- 

41), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.  

Visi 2016 metais vykdyti viešieji pirkimai buvo maţos vertės. Pagal 2016 m. Centro 

direktoriaus patvirtintą Viešųjų pirkimų planą, bendra prekių ir paslaugų pirkimų vertė – 99 839,10 

Eur, įvykdyta uţ 108 157,82 Eur. Viršytas planas 8,3 % - papildomai įsigytos neplanuotos darbo 

priemonės (kompiuterinė technika), Centro automobilių ţymėjimo paslauga,   pabrangusios atliekų 

išveţimo paslaugos, išaugęs automobilių remonto paslaugų poreikis.  

Naujai sudarytų (12-36 mėn.) sutarčių skaičius – 18. Per CPO (Centrinė perkančioji 

organizacija) įvykdytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius – 10, bendra vertė – 6 201,81 Eur – 5,7 % 

visų pirkimų, dėl nuo Centro nepriklausančių aplinkybių, kai dėl vienintelio paslaugų teikėjo 

pirkimai sudaro 64 %. 

 

III. CENTRO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ VEIKLA 

 

 Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre 2016 m. buvo teikiamos 

specialiosios ir bendrosios socialinės paslaugos: 

 Socialinės globos padalinyje: 

- trumpalaikė socialinė globa; 

- ilgalaikė socialinė globa; 

- dienos socialinė globa. 

 Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinyje: 

- pagalbos į namus; 

- intensyvi krizių įveikimo; 

- laikino apnakvindinimo; 

- pagalbos pinigų mokėjimo; 

- specialiojo transporto; 

- techninės pagalbos priemonių aprūpinimo; 



 Socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo. 

 Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo. 

Socialinės globos padalinio veikla. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 

socialinės globos padalinys (toliau – Padalinys), teikia ilgalaikę, trumpalaikę ir dienos socialinę 

globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amţiaus asmenims ir asmenims su 

negalia. Padalinyje teikiamos stacionarios trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos 24 

valandas per parą, dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 5 iki 8 valandų darbo 

dienomis.  

Padalinio veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2016 m. balandţio 27 d. įsakymu Nr. A1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 

m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. A1 – 93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1- 183 ,, Dėl Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. balandţio 29 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl socialinių paslaugų kainų 

patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. 

sprendimu Nr. 1-184 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo 

Nr. 1-48 „Dėl vidutinės maitinimo išlaidų piniginės normos patvirtinimo“ pakeitimo“, Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-177 „Dėl socialinių paslaugų 

kainų patvirtinimo“, Savivaldybės administracijos socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos 

skyriaus vedėjo sprendimais. 

Padalinio tikslas – padėti senyvo amţiaus ir/ar suaugusiam asmeniui su negalia  atlikti 

veiksmus, padedančius išsaugoti sveikatą ar ją grąţinti, palaikyti gebėjimus ir nepriklausomybę, 

gyventi taip kokybiškai, kiek tai įmanoma, turint neišvengiamų sveikatos apribojimų ir gyvenant 

socialinės globos įstaigoje.  

2016 m. Padalinyje suteikta paslaugų – 70 asmenų. Duomenų palyginimas su 2015 m. 

pateiktas lentelėje (ţr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Suteikta  paslaugų Socialinės globos padalinyje per 2015–2016 m. skaičius. 

Paslaugų rūšys 2015 m. 2016 m. 

Trumpalaikė socialinė globa 16 10 

Ilgalaikė socialinė globa 51 56 

Dienos socialinė globa institucijoje   4 4 

Viso: 71 70 

 



Padalinyje 2016 m. apgyvendinta 15 asmenų, 3 gyventojai išvyko gyventi į namus, 11 – 

mirė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinyje gyveno 45 gyventojai, dienos socialinės globos 

paslaugos suteiktos 4 paslaugų gavėjams. 

 Padalinio teikiamų paslaugų poreikis 2016 m. neišaugo (ţr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Padalinio paslaugų gavėjų kaita 2015–2016 m. 

Padalinio paslaugų gavėjų kaita 2015–2016 m. 2015 m. 2016 m. 

Gyventojų skaičius metų pradžioje 42 44 

Iš jų 
moterys 28 29 

vyrai 14 15 

Atvyko per metus 19 15 

Iš jų 
moterys 14 9 

vyrai 5 6 

Išvyko per metus 3 3 

Iš jų 
moterys 3 2 

vyrai - 1 

Mirė per metus 14 11 

Iš jų 
moterys 10 6 

vyrai 4 5 

Gyventojų skaičius metų pabaigoje 44 45 

Iš jų 
moterys 29 30 

vyrai 15 15 

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų per metus 4 4 

Iš jų 
moterys 2 2 

vyrai 2 2 

 

Padalinyje tiesioginiam darbui su paslaugų gavėjais rengiami dokumentai, registruojami 

gyventojų atvykimai ir išvykimai, gyventojų prašymai ir kt. dokumentai susiję su Padalinio veikla 

(ţr. 4 lentelę). 

4 lentelė. Padalinio dokumentų registras 2015–2016 m. 

Dokumentų registras 2015 m. 2016 m. 

Dvišalių sutarčių sudarymas 183 81 

Poreikių vertinimai  54 55 

Individualių socialinės globos planų sudarymas 47 45 

Asmens adaptacijos vertinimas 19 19 

Gautų dokumentų registravimas 208 125 

Siunčiamų raštų rengimas padalinio veiklos klausimais 142 109 

Gyventojų prašymai 64 61 

Mitybos raciono uţsakymo ţiniaraščių sudarymas 485 365 

 



Padalinyje  2016 m. vyko įvairūs uţsiėmimai pagal gyventojų pomėgius. Gyventojai turi 

visas sąlygas skaityti spaudą, knygas, ţiūrėti televizorių, piešti, daryti rankdarbius. Kiekvieną rytą 

gyventojams organizuojami mankštos uţsiėmimai, suteikiama galimybė darbuotojui priţiūrint 

naudotis sporto įrengimais.  Leidţiant oro sąlygoms gyventojai lydimi į lauką, parką.  

Kiekvienas Padalinio gyventojas gali dalyvauti įvairioje (uţimtumo) veikloje, 

organizuojamuose renginiuose. Padalinyje organizuojamos valstybinės šventės, gyventojų jubiliejai 

ir kitos įsimintinos datos, išvykos. Įsimintinos padalinio akimirkos ir gyventoju kasdienio gyvenimo 

veikla fiksuojama Padalinio metraštyje, kuris papildomas nuolat. 

Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinys. Pagalbos į namus paslauga – tai socialinės 

prieţiūros paslauga, teikiama asmens namuose, padedanti asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei 

dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslauga organizuojama vadovaujantis Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-18 „Dėl Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-168 „Dėl mokėjimo uţ socialines 

paslaugas tvarkos aprašo“ dalinio pakeitimo“, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

30 d. sprendimu Nr. 1-182 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo 

Nr. 1-59 „Dėl socialinės paslaugos kainos patvirtinimo“ pakeitimo“, Širvintų rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-183 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 

m. balandţio 29 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ dalinio 

pakeitimo“ ir Savivaldybės administracijos socialinės paramos ir  vaiko teisių apsaugos skyriaus 

vedėjos sprendimais. 

 Paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su negalia, senyvo amţiaus asmenys, kiti asmenys, 

kurie laikinai dėl ligos ar kitų prieţasčių savarankiškumo netekę asmenys (ţr.5 lentelę). 

5 lentelė. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai pagal amžiaus grupes. 

2016 m. 

Paslaugų gavėjų 

amţius 

30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 ir vyresni 

Paslaugų gavėjai 4 3       70 28 

 

Paslaugos teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę, teikiama darbo dienomis. Pagalba į 

namus – viena iš pagrindinių pagal apimtį Centro teikiamų paslaugų. Jų paskirtis – suteikti 

ţmonėms galimybę kuo ilgiau išlikti savo namuose, ugdyti savarankiškumą ir gebėjimus, tenkinti 

gyvybiškai būtinus poreikius. 

 Pagalbos į namus paslaugą organizuoja padalinio vadovas, teikia – 17 (15,5 et.) 

lankomosios prieţiūros darbuotojų. 



2016 metais pagalbos į namus socialinių paslaugų buvo suteikta 21 544,09 valandų, 2015 – 

25 598,5 valandų (ţr. 6 lentelę). 

 6 lentelė. Pagalbos į namus paslaugos suteikimas valandomis per 2015–2016 m. 

 

Pagalbos į namus paslaugų 

skaičius valandomis 

2015 m. 

  

2016 m. 

 

25 598,5 21 544,09 

 

Pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 105 asmenims – 90 moterų ir 15 vyrų.   Kaimo 

vietovėje paslaugas gavo 71 asmuo, miesto teritorijoje – 34 asmenys.  

Paslaugų gavėjai uţ suteiktas paslaugas moka pagal asmens (šeimos) finansines galimybes, 

kurias įvertina Širvintų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir vaiko teisių 

apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio specialistas, pagal patvirtintą metodiką. 

2016 metais uţ suteiktas pagalbos į namus paslaugas gautos pajamos sudarė 9 307,95 Eur – 

uţ paslaugas kas mėnesį mokėjo skirtingas  paslaugų gavėjų skaičius (ţr. 7 lentelę). 

  

7 lentelė.  Paslaugų gavėjai mokėję už paslaugas 2016 m. 

2016 m. 

Mėnesiai 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Paslaugų 

gavėjų sk. 

79 72 77 78 67 78 68 70 78 77 75 76 

 

2016 metais gauta 14 sprendimų pagalbos į namus paslaugų teikimui. Paslauga buvo 

suteikta 99 % asmenų.  

 Intensyvi krizių įveikimo ir laikinojo apnakvindinimo paslauga. Per 2016 metus  suteikta 

paslaugų 8 asmenims (ţr. 8 lentelę). 

8 lentelė. Suteikta paslaugų per 2015–2016 m. .skaičius. 

Paskirtos Socialinės paslaugos pavadinimas Asmenų skaičius 

2015 m. 

Asmenų skaičius 

2016 m. 

Laikino apnakvindinimo 6 2 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba 2 6 

Viso: 8 8 

 

 Intensyvi krizių įveikimo pagalba ir laikinojo apnakvindinimo paslauga buvo suteikta 

šeimoms ir atskiriems asmenims siekiant sukurti palankią emocinę ir saugią gyvenamąją aplinką, 

padedant išspręsti gyvenamosios vietos ir kitas problemas. Paslaugų gavėjams buvo teikiamos 

bendrosios,  socialinės paslaugos: pagalba ieškant gyvenamojo būsto, registruojantis darbo birţoje, 

tvarkant asmens dokumentus, teikiant pirmąją teisinę pagalbą, psichiatro, psichologo paslaugos, 

higienos ir buitinių paslaugų organizavimo, socialinių įgūdţių ugdymo paslaugos. 



Pagalbos pinigų mokėjimo paslauga. Centas pagalbos pinigų mokėjimo paslaugą 

organizuoja vadovaudamasis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu 

Nr. 1-18 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-168 „Dėl 

mokėjimo uţ socialines paslaugas tvarkos aprašo“ dalinio pakeitimo“, Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo sprendimais.  

Pagalbos pinigai – mėnesinė  periodinė išmoka (38 Eur/mėn.), skiriama socialinių paslaugų 

gavėjui susimokėti uţ pagalbą, tai yra bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę prieţiūrą, kurią teikia 

paslaugų teikėjas (pagalbos į namus paslaugoje). Pagalbos pinigai skiriami 12 mėnesių laikotarpiui, bet 

ne ilgiau kaip iki einamųjų metų pabaigos ir tik tuo atveju, kai asmeniui atitenka mėnesio pajamos 

neviršijančios VRP (valstybės remiamų pajamų) dvigubo dydţio – 204 Eur. 

2016 metais Centras pagalbos pinigus išmokėjo 3 asmenims (ţr. 9 lentelę). 

 

9 lentelė. Pagalbos pinigų gavėjai 2016 m. 

2016 m. 

Mėnesiai 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Paslaugų gavėjai  2 2 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 

Išmokėta suma 76 76 76 0 114 76 38 0 0 0 0 0 

Viso 2016 m. 456 Eur 

 

Specialiojo transporto paslauga. Paslauga organizuojama vadovaujantis  Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos  2009 m.  rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-203 „Dėl transporto paslaugų 

skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Širvintų rajono savivaldybės tarybos  2010 m.  

rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 1-149 „Dėl transporto paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 

papildymo“,  Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-185 „Dėl  

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m.  rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-203 „Dėl transporto 

paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.  

Pagal poreikį neįgalieji ir senyvo amţiaus asmenys, kurie negali naudotis visuomeniniu 

transportu dėl judėjimo negalios, veţami į respublikines bei rajono sveikatos prieţiūros įstaigas, 

reabilitacijos, ortopedijos įstaigas, socialinės rizikos šeimos į sveikatos prieţiūros ir gydymo 

įstaigas. Specialus transportas gali būti naudojamas nuveţti ir parveţti mokinius (su specialiaisiais 

poreikiais) iš mokyklos mokslo metų laikotarpiu. 

2016 m. specialiojo transporto paslaugų suteikta 618 kartų, iš jų nemokamai – 167 kartai, 

mokamai – 451 kartas. Teikiant specialiojo transporto paslaugas, 2016 metais gauta 2 089,26 Eur, 

t.y. 653,73 Eur daugiau nei 2015 m. (ţr. 10 lentelę). 

Visi prašymai dėl specialiojo transporto paslaugos suteikimo buvo patenkinti 100 %. 

 



10 lentelė. Suteiktų specialiojo transporto paslaugų gavėjų skaičius ketvirčiais. 

Metų 

ketvirčiai 

Paslaugų 

gavėjų sk. 

Suteiktų paslaugų sk. 

nemok./mok. 

Nuvaţiuota kilometrų 

nemok./mok. 

Gauta pajamų  

Eur 

I ketv. 73 64 87 604 6807 446,75 

II ketv. 63 78 117 523 6521 479,94 

III ketv. 73 11 116 605 8544 532,41 

IV ketv. 103 14 131 643 8943 333,32 

Viso: 312 167 451 2375 30815 2 089,26 

 

Techninės pagalbos priemonėmis (TPP) aprūpinimo paslauga. 2016 m. Centrui buvo 

pateikti 132 prašymai įvairioms techninės pagalbos priemonėms įsigyti. Prašymai buvo patenkinti – 

122 (ţr. 11 lentelę).  

11 lentelė. Aprūpinimas TPP ketvirčiais. 

TPP suteikta paslauga I ketv./vnt. II ketv./vnt. III ketv./vnt. IV ketv./vnt. Viso: 

Priimta prašymų gauti 19 66 26 21 132 

Grąţinta 14 34 24 12 84 

Pakartotinai išduota 8 27 17 13 65 

Viso aprūpinta asmenų 22 31 40 29 122 

Viso išduota 36 45 56 40 177 

Parengta ir pateikta kiekinių 

paraiškų gauti 

0 0 0 0 0 

Parengta ir pateikta vardinių 

paraiškų gauti 

3 1 5 3 12 

 

Socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslauga. Įgyvendinant Socialinių paslaugų 

įstatymą, nuo 2007 m. sausio 1 d. dirbti su socialinės rizikos šeimomis savivaldybėms buvo 

numatyti socialinių darbuotojų etatai, finansuojami iš valstybės biudţeto lėšų.  

Socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos Širvintų rajono savivaldybės socialinių 

paslaugų centre teikiamos vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 

d. sprendimu Nr. 1-171 ,, Dėl Širvintų rajono savivaldybės darbo su socialinės rizikos šeimomis 

tvarkos aprašu“, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-5 ,,Dėl 

mokinių, patyrusiu socialinę riziką, paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašu“, Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodţio 17 d. sprendimu Nr. 1-228 ,, Dėl prevencinio darbo 

su šeimomis, auginančiomis vaikus Širvintų rajono savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 



Širvintų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus 

vedėjo sprendimais.  

Socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugas 2016 metais teikė 9 socialiniai 

darbuotojai dirbantys su socialinės rizikos šeimomis. 

Šiai paslaugai uţtikrinti 2016 m. buvo skirtos valstybės biudţeto lėšos valstybės 

deleguotoms funkcijoms vykdyti – 94 200 tūkst. Eur.    

2016 m. sausio 2 d. socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 130 

šeimų. Per ataskaitinius metus  7 šeimos buvo įtrauktos į socialinės rizikos šeimų auginančių 

vaikus, apskaitą, 46 – išbrauktos iš apskaitos: dėl išnykusių prieţasčių – 22, dėl pasikeitusios 

gyvenamosios vietos – 8, dėl vaikų pilnametystės – 12, mirties atvejo – 2, kita – 2. 2016 m. 

pabaigoje buvo 91 socialinės rizikos šeima, jose – 173 vaikai, dar 23 – nustatyta laikinoji globa, 8 – 

nuolatinė globa. 

91-oje socialinės rizikos šeimoje yra: 22 šeimos,  kuriose abu tėvai piktnaudţiauja 

alkoholiu, vienas iš tėvų – 45 šeimos, visiškai nevartojančių – 24 šeimos. 

Organizuojant socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugas, teikiamos bendrosios 

socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, aprūpinimo 

būtiniausiais drabuţiais ir avalyne, transporto organizavimo, paslaugos, asmens higienos ir 

prieţiūros ir kt. 

Įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą, 

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ Centrui suteikė paramą maisto produktais, kurie buvo 

išdalinti socialinės rizikos šeimoms. Paramos vertė – 470,03 Eur. Gauta parama morkomis – 969 

kg./124,13 Eur ir krekeriais – 114 vnt./345,90 Eur. 

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo paslauga. Paslauga organizuojama vadovaujantis 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus 2011 m. birţelio 22 d. įsakymu 

Nr. BV-16 “Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos 

jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo”. 

Nuo 2016 m. lapkričio mėn. Centras pradėjo teikti paslaugą, skirtą asmenims norintiems 

globoti (rūpintis) ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus. Tai mokymai pagal bendrą globėjų ar 

įtėvių rengimo programą – GIMK. Paslaugą teikia du atestuoti specialistai (0,5 et.). 

Ši veikla organizuojama keliais etapais:           

- įvadiniais mokymais būsimiesiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, kurių metu 

būsimieji globėjai (rūpintojai) ir įtėviai susipaţįsta su galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, 

išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais globėjų šeimos gyvenime atėjus vaikui į šeimą;  



- tęstiniais mokymais globėjams ir įtėviams, jau globojantiems ar įsivaikinusiems 

vaikus, kurių metu teikiama pagalba globėjų ar įtėvių šeimoms, gilinant jų turimas ţinias apie vaikų 

poreikių atpaţinimą ir jų tenkinimą, vaiko savijautos ir išgyvenimo ypatumus.  

 

IV. BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VYKDYMAS 

 Viešųjų darbų programa. Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų Viešųjų 

darbų programą, buvo įdarbinti 4 asmenys ir su jais sudarytos terminuotos darbo sutartys 

pagalbiniams maisto ruošimo, patalpų tvarkymo ir laikino pobūdţio darbams atlikti. Darbų trukmė 

– 192 d. d./1536 val. 

 Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas. Projektas, kurio tikslas – padidinti 

nekvalifikuotų bedarbių, registruotų darbo birţose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti 

emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų uţimtumui, padėti įgyti ar 

integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.  

 Pagal minėtą projektą 2016 m. Centras sudarė 3 Trišales mokymo sutartis su Vilniaus 

teritorinės darbo birţos Širvintų skyriumi ir asmeniu norinčiu įgyti kvalifikaciją. Po kvalifikacijos 

įgijimo visi trys asmenys buvo įdarbinti slaugytojo padėjėjų pareigose. 

 Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas. Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams 

bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo birţose, 

integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti. Įgyvendinant Vilniaus teritorinės darbo birţos Širvintų 

skyriui minėtą projektą, Centre buvo įdarbintas vienas darbuotojas. 

3D: darbas, dėmesys, dţiaugsmas. Įgyvendintas projektas  buvo finansuojamas iš 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. 

 Šio projekto tikslas – skatinti pagyvenusių ţmonių aktyvumą bei tarpusavio bendravimą. 

Uţtikrinti galimybę kurti visavertę senatvę ir socialinę gerovę, plėsti jų akiratį, akcentuojant groţio 

ir turiningo laisvalaikio svarbą. Priartinti gyventojus prie namų aplinkos bei paįvairinti vykdomą 

laisvalaikio uţimtumo veiklą. Leisti gyventojams išreikšti save meninėje veikloje. 

 Ankstyvą pavasarį buvo įsigytos reikalingos priemonės projekto įgyvendinimui. Padalinyje 

gyventojai kartu su darbuotojais sėjo, o vėliau persodino pomidorus. Šis darbas priartino juos prie 

namų aplinkos ir suteikė daug teigiamų emocijų bei prisiminimų. Visą vasarą iki pat vėlyvo rudens 

gyventojai priţiūrėjo pomidorus varţydamiesi tarpusavyje, dţiaugėsi jų vaisių gausumu ir mėgavosi 

jų skoniu. 

 Taikant dailės terapiją, piešiant ir kuriant gyventojai išreiškė save meninėje veikloje. Jų 

rankdarbiai ir piešiniai nuolat viešinami centro stenduose. 

Pedikuliozės prevencija ir profilaktika. Įgyvendintas projektas buvo finansuojamas iš 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Projekto vertė – 600 Eur. 



Projekto tikslas – sumaţinti sergamumą pedikulioze socialinės rizikos šeimose, stiprinti 

socialinius asmens higienos įgūdţius. Aprūpinti socialinės rizikos šeimas vaistais nuo pedikuliozės, 

teikti konsultacijas ir mokymus pedikuliozės prevencijos srityje. 

Uţ skirtas lėšas buvo įsigytos priemonės (vaistai) pedikuliozės gydymui ir panaudotos 

pagal poreikį socialinės rizikos šeimose. 

 Nebiudţetinių įstaigų finansavimo programa. 2016 m. nebiudţetinių įstaigų finansavimui 

iš Savivaldybės biudţeto lėšų buvo skirta 20 000 Eur. Programa organizuojama vadovaujantis 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymu 

Nr. BV – 31 patvirtintu Nebiudţetiniu įstaigų programų iš savivaldybės biudţeto finansavimo 

tvarkos aprašu, Nebiudţetinių įstaigų programų finansavimo iš Širvintų rajono savivaldybės 

biudţeto lėšų paskirstymo komisijos susirinkimo 2016-03-03 protokolu Nr. 3 ir Centro direktoriaus 

2016 m. kovo 3 d. įsakymu BV – 34 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudţeto lėšų skyrimo 

nebiudţetinių įstaigų programoms finansuoti“.  

 2016 m. sudarytos 6 sutartys su nebiudţetinėmis įstaigomis ir organizacijomis jų programų 

finansavimui iš savivaldybės biudţeto lėšų (ţr. 2 pav.). 

2 pav. Nebiudžetinių įstaigų finansavimas 2016 m.  

 

 

 Integralių paslaugų teikimo modelis Širvintų rajono savivaldybėje. Vadovaujantis 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-435 patvirtintu 

Integralios pagalbos plėtros veiksmų planu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 

20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 “Integrali pagalba į 
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namus”, 2016 m. spalio 5 d. pasirašyta finansavimo sutartis Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0014, 

“Integralių paslaugų teikimo modelis Širvintų rajono savivaldybėje”. Projekto bendra vertė – 156 

000 Eur. Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos 

paslaugų) namuose modelį Širvintų rajone, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo 

amţiaus asmenims bei  konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.  

Integrali pagalba namuose – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma, kurių pagalba 

tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai.  

Projektas skirtas Širvintų rajono savivaldybės ţmonėms – asmenims su negalia ir senyvo 

amţiaus asmenims. Siekiant suteikti reikalingų ţinių, įgūdţių senyvo amţiaus ir neįgalių asmenų 

prieţiūros bei slaugos srityje, asmenims, priţiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos 

individualios konsultacijos. Teikiamos paslaugos leis šeimos nariams derinti šeimos ir darbo 

įsipareigojimus. 

Laukiamas rezultatas: 

- 14 įdarbintų darbuotojų; 

- 14 asmenų (darbuotojų) pakelta kvalifikacija; 

- 20 paslaugas gausiančių asmenų; 

- 2 įsigyti automobiliai; 

- 10 bendruomenės narių ir savanorių įsitraukimas į neformalios pagalbos teikimą; 

- įsigyta slaugos įranga (mobili vonia, masaţo stalas, perkėlimo lenta, vonios; 

- patenkinti neįgalių ir senyvo amţiaus asmenų poreikiai; 

- uţtikrintas šeimos narių konsultavimas; 

- įsigyta licencija dienos socialinei globai teikti: Socialinė globa vaikams su negalia, 

suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amţiaus asmenims namuose.  

Projekto įgyvendinimo trukmė 32 mėnesiai. 

Integrali pagalba bus teikiama komandų principu. Bus suburtos dvi mobilios specialistų 

komandos, kurias sudarys: slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, socialinio 

darbuotojo padėjėjai ir masaţuotojas. Paslaugos operatyvumui ir kokybei uţtikrinti bus įsigyti 2 

automobiliai, techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems. Vienoje komandoje dirbs 1 slaugytojas, 

kuris bendradarbiaudamas su kitų medicinos įstaigų sveikatos prieţiūros specialistais, organizuos 

vaistų, ir asmens sveikatos būklės prieţiūrą, slaugytojo padėjėjai padės slaugytojai ir rūpinsis 

asmens higiena, socialinio darbuotojo padėjėjai – atliks namų buities darbus, masaţistas – 

atsiţvelgiant į  bendrą paslaugų gavėjo sveikatos būklę, taikys masaţo priemones.  

Pagalba priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims iš socialinės rizikos šeimų. Šios 

programos įgyvendinimą organizuoja Centras, kartu bendradarbiaudamas su Savivaldybės 



administracijos socialinės paramos poskyrio socialinio darbo organizatoriais ir Širvintų pirminiu 

sveikatos prieţiūros centru.  

Širvintų rajone socialinės rizikos šeimos, norinčios atsikratyti priklausomybės nuo 

alkoholio, jau nuo 2016 m. pradţios galėjo kreiptis į Socialinių paslaugų centrą. Per metus gydytis 

nuo alkoholizmo pareiškė norą 23 asmenys,  12  moterų ir 11 vyrų. Šiems asmenims  pagalbą 

organizavo Centro socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis. Idėją 

finansiškai padėti norintiesiems išgyti nuo priklausomybės alkoholizmui pasiūlė Savivaldybės merė 

Ţivilė Pinskuvienė, kuri buvo įsitikinusi šios programos sėkme.  

Įgyvendinant minėtą programą, 25,3 % socialinės rizikos šeimų iš karto panoro keisti 

gyvenimo būdą,  stiprinti šeimos gebėjimus rūpintis vaikais vardan ateities, kuri uţtikrintų šeimos 

stabilumą ir gerovę. 

Šeimos planavimo programa. Programos tikslas – informuoti moteris, kaip galima 

planuoti šeimą, apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo ir lytiškai plintančių ligų, suteikti 

galimybę nemokamai pasinaudoti šiuolaikinėmis kontracepcijos priemonėmis. 

Šios programos įgyvendinimo partneris – Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų pirminis 

sveikatos prieţiūros centras. 

Per 2016 m. kreipėsi keletą moterų, kurios norėjo pasinaudoti šia paslauga, tačiau dėl 

sveikatos problemų paslauga nesuteikta.  

 

 Informacija apie Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamas 

socialines paslaugas ir kita aktuali informacija talpinama Centro interneto svetainėje 

www.sirvintuspc.lt, Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt. Esant 

poreikiui ir  vietinėje spaudoje. 

 

 

Socialinių paslaugų centro l. e. p. direktorė                     Jurgita Pukaitė 

http://www.sirvintuspc.lt/
http://www.sirvintos.lt/

