
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 

valstybės tarnautojų 2020 m. užduotys: 

 

Ramutės Ožalinskienės: 

1. Vykdyti Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiksmingą veiklos priežiūrą. 

2. Užtikrinti socialinių paslaugų veiksmingą planavimą ir mastą bei poreikio nustatymą. 

3. Užtikrinti seniūnijoms priskirtų socialinės paramos funkcijų tolygumą.  

 

Marinos Jankauskienės: 

1. Užtikrinti susitarimų dėl ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutarčių keitimo 

teisėtumą.  

2. Užtikrinti efektyvią pilnamečių asmenų, teismo sprendimu pripažintų neveiksniais tam tikrose 

srityse ar ribotai veiksniais tam tikrose srityse, kuriems nustatyta globa ir (ar) paskirtas turto 

administratorius, ar veiksnių fizinių asmenų, kuriems teismo nutartimi nustatyta rūpyba ir 

paskirtas rūpintojas, globėjų / rūpintojų veiklos kontrolę pagal Globėjų, rūpintojų ir turto 

administratorių parinkimo pilnamečiams neįgaliems asmenims, jų veiklos priežiūros ir 

kontrolės tvarkos aprašą. 

3. Vykdyti seniūnijų socialinio darbo organizatorių veiklos priežiūrą ir kontrolę pilnamečių 

asmenų civilinės globos, rūpybos srityje. 

 

 

Danguolės Bronislavos Brazdžionienės: 

 

1. Užtikrinti racionalų turimų išteklių panaudojimą skiriant ir teikiant socialines paslaugas 

šeimoms, pagal Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, 

tvarkos aprašą ir Budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašą. 

2. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikimo šeimoms kokybės 

vertinimą. 

3. Užtikrinti teisingą nustatytų socialinės globos normų taikymą teikiant socialines paslaugas 

globėjams (rūpintojams), globojantiems vaikus. 

 

Nijolės Grincevičienės: 

1. Užtikrinti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, teisę pasinaudoti parama 

būstui įsigyti ar išsinuomoti. 

2. Užtikrinti, kad asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio 

būsto nuomą, sąrašus, parama būstui išsinuomoti teikiama įvertinus jų turimą turtą ir 

pajamas. 

 

 

 



Dalios Vasiliūnienės: 

1. Užtikrinti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos (toliau – Programa) įgyvendinimą bei viešinimą. 

2. Vykdyti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų kontrolę.   

3. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo nuostatas, užtikrinant 

gyventojų sveikatos būklės gerinimo priemonių taikymą. 
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