
2012 m. įvykdytos Socialinių paslaugų plano priemonės 
 

Lentelėje naudojami sutrumpinimai: SB - Savivaldybės biudžetas, VB- Valstybės biudžetas) 

1 tikslas  
Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijose paslaugų teikimo užtikrinimas ir 
jų kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia pagal jų poreikius 

Uždaviniai 
 
 

Priemonės 

Lėšos 2012, 
tūkst. Lt, 
finansavimo 
šaltiniai 

Atsakingi 
vykdytojai 

Pasiektas rezultatas 
2012 m. 

1.1. Užtikrinti 
kokybišką 
ilgalaikės 
socialinės globos 
paslaugų teikimą 
senyvo amžiaus 
ir neįgaliems 
rajono 
gyventojams 
pagal jų 
poreikius 

1.1.1. Teikti 
ilgalaikės 
socialinės globos 
paslaugas 
institucijoje senyvo 
amžiaus ir 
neįgaliems rajono 
gyventojams 

819,2 SB  
51,6 VB 
 

Pasvalio rajono 
paslaugų ir 
užimtumo centras 
pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems  

Paslaugos buvo 
teikiamos 
vidutiniškai 34 
senyvo amžiaus ir 
neįgaliems 
asmenims. 

 1.1.2. Pirkti 
ilgalaikės 
socialinės globos 
paslaugas 
institucijoje 
neįgaliems 
asmenims iš 
valstybinių 
socialinės globos 
namų 

307,2 VB 
50,4 SB 

Savivaldybės 
administracijos 
Socialinės paramos 
ir sveikatos skyrius 

Paslaugos buvo 
perkamos 28 
neįgaliems 
asmenims, iš jų 
2 vaikams su 
negalia. 

 1.1.3. Pirkti 
ilgalaikės 
socialinės globos 
paslaugas 
institucijoje  
neįgaliems 
asmenims iš VšĮ 
Pasvalio ligoninės 
socialinės globos 
padalinio 

77,1 VB Savivaldybės 
administracijos 
Socialinės paramos 
ir sveikatos skyrius 

Socialinės globos 
paslaugas gavo 10 
asmenų, kuriems 
nustatytas 
specialusis slaugos 
poreikis. 

1.2. Užtikrinti 
kokybišką 
dienos ir 
trumpalaikės 
socialinės globos 
paslaugų 
institucijoje 
teikimą  
neįgaliems 

1.2.1. Teikti 
trumpalaikės ir 
dienos socialinės 
globos paslaugas 
neįgaliesiems 
institucijoje  

475,0 VB 
190,0 SB 

Pasvalio rajono 
sutrikusio intelekto 
žmonių užimtumo 
centras „Viltis“  
 

Trumpalaikės ir 
dienos socialinės 
globos paslaugos 
bus teikiamos 36 
neįgaliems vaikams 
ir suaugusiems 
neįgaliems 
asmenims. 
 



vaikams ir 
suaugusiems 
asmenims pagal 
jų poreikius 
2 tikslas  
     Socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose  paslaugų teikimo 
užtikrinimas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia, siekiant kuo ilgiau išlaikyti jų 
savarankiškumą kasdienėje veikloje 
2.1. Užtikrinti 
senyvo amžiaus 
asmenų ir 
neįgaliųjų 
socialinę 
priežiūrą 
namuose 

2.1.1. Teikti 
pagalbos į namus 
paslaugas, 
atsižvelgiant į 
nustatytus 
poreikius ir 
finansines 
galimybes 

325,6 SB Pasvalio rajono 
paslaugų ir 
užimtumo centras 
pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems  
 

Paslaugos buvo 
teikiamos 143 
asmenims, dirbo 28 
lankomosios 
priežiūros 
darbuotojai. 

2.2. Užtikrinti 
dienos socialinės 
globos paslaugas 
asmens namuose 
asmenims su 
sunkia negalia 

2.2.1. Teikti dienos 
socialinės globos 
asmens namuose 
paslaugas 
asmenims su 
sunkia negalia, 
atsižvelgiant į 
nustatytus 
poreikius ir 
finansines 
galimybes 

2,0 VB 
0,8 SB 

Pasvalio rajono 
paslaugų ir 
užimtumo centras 
pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems, 
bendradarbiaudamas 
su VšĮ Pasvalio 
pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
centru 

Paslaugos buvo 
teikiamos 1 
asmeniui, kuriam 
nustatytas 
specialusis poreikis 
slaugai. 
 

3 tikslas  
Socialinių paslaugų sistemos socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vieniems 

gyvenantiems socialinės rizikos asmenims, plėtojimas ir tobulinimas, kokybiškų ilgalaikės, 
trumpalaikės socialinės globos paslaugų tėvų globos netekusiems vaikams užtikrinimas. 

 
3.1. Užtikrinti 
socialinės globos 
normas 
atitinkantį 
stacionarių 
ilgalaikės, 
trumpalaikės 
socialinės globos 
paslaugų teikimą 
institucijoje ir 
šeimynoje tėvų 
globos 
netekusiems 
vaikams 

3.1.1. Teikti 
ilgalaikės, 
trumpalaikės 
socialinės globos 
paslaugas 
institucijoje tėvų 
globos netekusiems 
vaikams 

753,7. SB 
215,0 VB 
 

Grūžių vaikų globos 
namai 
 

Vidutiniškai per 
metus paslaugas 
gavo37 tėvų globos 
netekę vaikai. 

 3.1.2.Teikti 
ilgalaikės, 
trumpalaikės 
socialinės globos 

120,3 VB 
31,5 SB 

Savivaldybės 
administracija, 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 

Paslaugos buvo 
teikiamos 13 vaikų: 
11 vaikų Nijolės 
Navickienės 



paslaugas Nijolės 
Navickienės ir 
Gražinos 
Grigaliūnienės  
šeimynose tėvų 
globos netekusiems 
vaikams 

Socialinės paramos 
ir sveikatos skyrius 

šeimynije 
2- Gražinos 
Grigaliūnienės  
šeimynoje. 

3.2. Plėsti 
socialinių 
paslaugų tinklą 
socialinės rizikos 
šeimoms ir jose 
gyvenantiems 
vaikams šeimos 
krizių atveju. 

3.2.1. Teikti 
paslaugas Šeimos 
krizių centre  

Lėšos buvo 
apskaitomos 
prie Grūžių 
vaikų 
globos 
namų 
biudžeto 

Savivaldybės 
administracija, 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
Socialinės paramos 
ir sveikatos skyrius 

Paslaugos buvo 
suteiktos 2 kartus 2 
asmenims (motinai 
ir sūnui), 
patyrusiems smurtą 
šeimoje. 

3.3. Užtikrinti 
socialinių 
paslaugų teikimą 
socialinės rizikos 
šeimoms ir jose 
augantiems 
vaikams, 
vieniems 
gyvenantiems 
socialinės rizikos 
asmenims jų 
namuose 

3.3.1. Teikti 
socialines 
paslaugas 
socialinės rizikos 
šeimoms ir jose 
augantiems 
vaikams, vieniems 
gyvenantiems 
socialinės rizikos 
asmenims jų 
namuose 

276,1 VB  
 

Savivaldybės 
administracija, 
seniūnijos 

Paslaugos buvo 
teikiamos 240 
socialinės rizikos 
šeimų, 105 
socialinės rizikos 
asmenys. 

4 tikslas  
Socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas visoms socialinėms asmenų grupėms  
 
4.1. Užtikrinti 
specialaus 
transporto 
paslaugų teikimą 
neįgaliems 
rajono 
gyventojams 

4.1.1. Teikti 
specialaus 
transporto 
paslaugas  
neįgaliesiems  
 

61,1 SB Pasvalio rajono 
paslaugų ir 
užimtumo centras 
pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems  
 

Nuolatinio pobūdžio 
paslauga 
pasinaudojo 16 
neįgaliųjų 
(vežiojimas į 
Užimtumo centrą 
„Viltis).Vienkartinio 
pobūdžio paslauga 
pasinaudojo 63 
neįgalūs asmenys. 

4.2. Užtikrinti 
sociokultūrinių 
paslaugų teikimą 
senyvo amžiaus 
ir neįgaliems 
rajono 
gyventojams 

4.2.1. Teikti 
sociokultūrines 
paslaugas 
neįgaliems ir 
senyvo amžiaus 
žmonėms Dienos 
centre 

208,32 SB Pasvalio rajono 
paslaugų ir 
užimtumo centras 
pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems  
 

Nuolatinio pobūdžio 
paslaugas gavo 75 
asmenys. 

4.3.Vykdyti 
neįgaliųjų 
socialinės 

4.3.1. Aprūpinti 
neįgaliuosius 
techninėmis 

Lėšos 
apskaitomos  
vykdytojo 

Pasvalio rajono 
paslaugų ir 
užimtumo centras 

Išduota 708 vnt. 
įvairių techninės 
pagalbos priemonių. 



integracijos 
priemones 

pagalbos 
priemonėmis 

biudžete pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems  

 4.3.2. Vykdyti 
būsto pritaikymo 
neįgaliesiems 
darbus 

29,87 VB 
7,18 SB 

Savivaldybės 
administracija, 
Pasvalio rajono 
paslaugų ir 
užimtumo centras 
pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems  

6 asmenims buvo 
pritaikytas būstas 

 4.3.3. Iš dalies 
finansuoti 
socialinės 
reabilitacijos 
paslaugų 
neįgaliesiems 
teikimą, skiriant 
lėšas  
nevyriausybinių 
organizacijų, 
vienijančių 
neįgaliuosius, 
projektams 

19,7 SB 
124,3 VB 
 

Savivaldybės 
administracija 

Buvo įgyvendinti 8 
projektai. 
Įgyvendinus 
projektus naudą 
turėjo 363 asmenys, 
iš jų 302 su negalia.  
Bendras 8 
projektuose dirbusių 
asmenų skaičius 30, 
iš jų neįgaliųjų 15.  
 

4.4. Užtikrinti 
bendrųjų 
socialinių 
paslaugų 
prieinamumą ir 
socialinės 
paramos teikimo 
organizavimą 
seniūnijose 

4.4.1. Teikti 
bendrąsias 
socialines 
paslaugas, socialinę 
paramą rajono 
gyventojams 
seniūnijose 

268,0 SB 
 

Seniūnijos,  
socialinio darbo 
organizatoriai 

Bus geriau 
užtikrintas 
socialinės paramos 
teikimo 
organizavimas 

5 tikslas  
Teikiamų socialinių priežiūros paslaugų ir nustatytų Socialinės globos normų 

Savivaldybės įstaigose taikymo kontrolė ir priežiūra  
 
5.1. Siekiant 
gerinti socialinių 
paslaugų 
kokybę, kelti 
socialinių 
darbuotojų, 
socialinių 
darbuotojų 
padėjėjų 
kvalifikaciją 

5.1.1.Kelti 
socialinių 
darbuotojų, 
socialinių 
darbuotojų padėjėjų 
kvalifikaciją 
gilinant jų žinias 
Socialinių 
darbuotojų rengimo 
centro 
organizuojamuose 
mokymuose 

Lėšos 
apskaitomos  
vykdytojų 
biudžetuose 

Savivaldybės 
socialinių paslaugų 
įstaigos 
Seniūnijos 
Savivaldybės 
administracija, 
Socialinės paramos 
ir sveikatos skyrius 

39 darbuotojai kėlė 
kvalifikaciją 

5.2.Užtikrinti 
geresnį 
socialinių 

5.2.1. 
Kokybiškesnio 
socialinių paslaugų 

- Savivaldybės 
administracija, 
Socialinės paramos 

Pagal patvirtintus 
Socialinės 
priežiūros ir 



paslaugų 
administravimo, 
socialinės 
priežiūros ir 
globos kontrolę 

administravimo 
socialinės 
priežiūros ir globos 
kontrolės 
mechanizmo 
sukūrimas 

ir sveikatos skyrius bendrųjų socialinių 
paslaugų teikimo 
socialinės rizikos 
šeimoms ir jų 
vaikams vertinimo 
kriterijų aprašus 
nuolat lankomasi 
seniūnijoje 
vertinama socialinės 
priežiūros paslaugų 
kokybė. Lankomasi 
Socialinių paslaugų 
įstaigose vertinama 
socialinės globos 
paslaugų teikimo 
priežiūra.  

 


