
PRITARTA 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-39 
 
 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2018 M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ 
 

Violeta Mikštienė, į įstaigos vadovo pareigas paskirta 2007 m. birželio 20 d. Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-127. 2018 metais išklausė 50 akademinių valandų 

kvalifikacijos kėlimo kursuose. Išsilavinimas – socialinio darbo magistras. 
 

*Skyriaus įvertinimas 
 

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO 

1.1. Dalyvauta Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veikloje. 

1.2. Dalyvauta Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 

1.3. Dalyvauta Savivaldybės tarpinstitucinės grupės tarpinstituciniams klausimams, susijusiems su 

pagalbos šeimoms planavimu, stebėsena ir plėtra, prevencinių priemonių planavimu ir 

įgyvendinimu, pagalbos šeimoms poreikių vertinimu, bendruomenės, bendruomeninių ir 

nevyriausybinių organizacijų telkimu bendram darbui su šeimomis veikloje. 

2.1. Teikti pasiūlymai projekto ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“  įgyvendinimo veiklų vykdymui. 

2.2. Teikti pasiūlymai projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinko 

plėtra“, projektinio pasiūlymo rengimui. 
 

*Skyriaus įvertinimas 

III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 
 

Pareigybių skaičius (darbo 

krūvis, etatai) 

Administracija 

(valdymas: vado-

vai, pavaduotojai, 

skyrių vedėjai) 

Ūkinė veikla 

(ūkvedžiai, sargai, 

vairuotojai, 

valytojai, buhalteriai 

ir pan.) 

Kiti darbuotojai Mokytojai 

(pildo tik 

ugdymo 

įstaigos) 

Iš viso 

 Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Patvirtinta Taryboje 3 3 7 7 39 43 - - 49 53 

Užimta pareigybių 3 3 7 7 39 42 - - 49 52 

Darbuotojų skaičius 3 3 7 7 39 42 - - 49 52 

Iš jų dirba keliose 

pareigose 

1 2 1 1 2 1 - - 4 4 

*Skyriaus įvertinimas  

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS  

(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius) 
 

Eil. 

Nr. 

Iškelti uždaviniai 

(pagal sritis pildo 

Administracijos 

atitinkamas skyrius) 

Pagrindinės veiklos (ugdymas, kultūrinė, 

socialinė veikla) priemonės  

Siektinas 

rodiklis 

Pasiektas rodiklis 

(palyginimas su ankstesniais 

metais (jeigu priemonė 

tęstinė) 

2018 m. 2017 m. 

1. Organizuoti 

bei teikti 

socialines 

paslaugas 

įvairioms 

rajono 

gyventojų 

socialinėms 

grupėms.  

 

 Užtikrinti bendrųjų ir 

specialiųjų socialinių paslaugų 

teikimą:  

 vaikams, kuriems nustatyta 

laikinoji ar nuolatinė globa 

(rūpyba) ir be tėvų globos 

likusiems vaikams tol, kol bus 

išspręstas jų globos (rūpybos) 

klausimas, išlaikant Akmenės 

rajono paramos šeimai centro 

vaiko globos padalinį. 

Sumažinti 

institucijoje 

globojamų 

vaikų 

skaičių iki 

28 

 

 

 

 

 

23 31 



teikti kompleksines bendrąsias ir 

specialiąsias paslaugas 

bendruomenėje. 

 

2. Teikti 

socialinės 

priežiūros 

paslaugas 

socialinės 

rizikos 

šeimoms. 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas socialinės rizikos 

šeimoms, socialinės pagalbos 

teikimas tėvystės įgūdžių 

stokojančioms šeimoms; 

prevencinio darbo vykdymas. 

Sumažės 

socialinės 

rizikos 

šeimų iki 

125 

125 134 

3. Globėjų ir 

įtėvių mokymo 

ir 

konsultavimo 

(GIMK) 

paslaugos ; 

Globėjų, įtėvių, budinčiųjų 

globotojų , globėjų giminaičių  

paieška, atranka, mokymai, 

konsultavimas ir kitos reikiamos 

pagalbos teikimas. 

Apmokyti 

5 būsimųjų   

globėjų 

šeimas 

7 1 

 

*Skyriaus įvertinimas 

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 

1. Įstaigos plotas: 
Eil. 

Nr. 

 Mato vnt. Kiekis Pokyčiai Pastabos 

1. Bendras plotas, iš jo: m2 1026,88 Nėra  

1.1. naudingas m2 1026,88 Nėra  

1.2. išnuomotas m2 - -  

1.3. suteiktas pagal panaudos sutartį m2 - -  

1.4. nenaudojamas m2 - -  

2. Teikti siūlymai Administracijai 

dėl laisvų (nenaudojamų) 

patalpų 

vnt. - -  

2. Materialinės bazės gerinimas: 
Eil. 

Nr. 

 Mato 

vnt. 

Kiekis Rodiklis Pastebėjimas  

siektinas pasiektas 

1. Planuota suremontuoti patalpų m2 - - -  
2. Suremontuota patalpų m2 - - -  
3. Įsigyta ilgalaikio turto vnt. 1 Įsigyti 4 

kambarių 

butą ir 

pritaikyti 

globojamų 

(rūpinamų) 

vaikų 

poreikiams 

4 

kambarių 

butas 

įsigytas, 

pritaikytas 

globojamų 

(rūpinamų) 

vaikų 

poreikiams 

 

4. Suremontuota ilgalaikio turto vnt. - - -  
*Skyriaus įvertinimas 

 

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų): 

Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso ar kito 

šaltinio, iš kur gauta parama, pavadinimas 

(iš ES, kitų fondų, ministerijų, dalyvaujant 

programose ir kt.) 

Gauta 

parama, 

Eur 

Savivaldybės 

prisidėjimo 

dalis, Eur 

(jeigu buvo) 

Kam panaudotos lėšos 

1. GIMK projektas ,,Aš laukiu tavęs“ 3600 - Globos ir įvaikinimo 

sklaidai. 



2. ,,Aukštos kokybės kompleksinės 

paslaugos – tai kelias į pozityvią 

šeimos raidą ir saugumą“ 

9900 - Kompleksinių paslaugų 

teikimui – darbuotojo 

darbo užmokesčiui ir 

darbo vietos išlaikymui. 

3. ,,Pajudėk “- 2018 m. Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji programa 

 

1000 1000 Sveikatinimo programai 

vykdyti 

4. Bandomosios budinčiųjų globotojų 

veiklos užtikrinimo paslauga 

3800 - Pagalbos budintiesiems 

globotojams ir 

globojamiems vaikams 

gerinimas. 

5. Vasaros stovykla ,,Aš galiu“ 1500 1500 Priklausomybių, 

smurto, savižudybių ir 

prekybos žmonėmis 

prevencinė priemonė 

vaikų ir jaunimo tarpe. 
 

2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos: 

 

*Skyriaus įvertinimas 

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS 

ĮSTAIGOJE 

Eil. 

Nr. 

Atliktas 

patikrinimas, data 

Kas atliko Patikrinimo 

tikslas 

Išvados, 

pasiūlymai 

Jeigu buvo 

pastabų, kas atlikta 

1. 2018-07-02 Nacionalinio 

visuomenės 

sveikatos 

centro prie 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

Šiaulių 

departamento 

visuomenės 

sveikatos 

saugos 

kontrolės 

skyriaus 

vyriausioji 

specialistė 

Nijolė 

Urbanovičienė   

Periodinė 

valstybinė 

visuomenės 

sveikatos 

saugos 

kontrolė, 

vadovaujantis 

Lietuvos 

higienos 

normos 

HN124:2014 

,,Vaikų 

socialinės 

globos 

įstaigos: 

bendrieji 

sveikatos 

saugos 

reikalavimai“ 

ir Lietuvos 

higienos 

normos HN 

Lietuvos 

higienos normos 

HN124:2014 

,,Vaikų 

socialinės globos 

įstaigos: 

bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“ ir 

Lietuvos 

higienos normos 

HN 131:2015 

,,Vaikų žaidimų 

aikštelės ir 

patalpos. 

Bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai.“ 

Pažeidimų 

nenustatyta. 

 

 

Ugdymo reikmėms lėšos, Eur 

Savivaldybės biudžeto 

(SB(KR), SB(AA), 
AL(LBL), BDK, NBDK),Eur 

Biudžetinių įstaigų pajamų 

(BĮP), Eur 
Iš viso: 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

1 mokiniui 

/globotiniui 
tenkančios 

išlaidos        10450  12245  12768  133  218  382  10583  12463  13150 

1 m2 naudingo 
ploto tenkančios 

išlaidos 

X X X 

 10 10  9         10 10  9  

Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje padalijus iš mokinių (pagal rugsėjo 1 d. 

duomenis/globotinių (pagal gruodžio 31 d. duomenis) skaičiaus arba iš naudingojo įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant nenaudojamo, 
išnuomoto ar perduoto ploto) 



131:2015 

,,Vaikų 

žaidimų 

aikštelės ir 

patalpos. 

Bendrieji 

sveikatos 

saugos 

reikalavimai“ 

 
VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS 

 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonės, kokių buvo 

imtasi jai spręsti 

Pasiekti teigiami pokyčiai 

dėl priemonių 

įgyvendinimo 

Jeigu neišspręsta, 

kokių toliau veiksmų 

bus imamasi 

1. Naujai atvykusių 

globotinių 

(rūpintinių) 

didėjantis 

socialinis ir 

pedagoginis 

apleistumas, 

higienos įgūdžių 

neturėjimas 

reikalauja 

aukštesnės 

kvalifikacijos 

darbuotojų. 

Darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui ieškota naujų 

formų. Organizuotos 

supervizijos, savitarpio 

pagalbos grupės, pravesti 

GIMK mokymai. 

Pakilo darbuotojų 

kvalifikacija, motyvacija 

darbui su socialinių 

įgūdžių neturinčiais 

naujai atvykusiais 

vaikais. 

 

2. Daugiau vaikų su 

specialiaisiais 

poreikiais ir 

psichikos ligomis 

reikalauja naujų 

kompetencijų, 

kurių šiuo metu 

trūksta 

darbuotojams. 
 

Ieškota specialių ugdymo 

įstaigų, galinčių 

profesionaliai spręsti 

specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų problemas. 

Įstaigos darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją 

specializuotuose 

kursuose. 

Vaikai pagal poreikį 

mokosi sanatorinėje 

mokykloje, 

logopediniame darželyje 

Šiaulių mieste. Pagerėjo 

vaikų raida. Darbuotojai 

įgijo naujų žinių darbui 

su specialiųjų poreikių 

vaikais. 

 

3. Sunkumus 

patiriančių šeimų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

trūkumas su 

socialiniais 

darbuotojais, 

dirbančiais su 

šeimomis. 
 

Šeimoms organizuoti 

seminarai, savitarpio 

pagalbos grupės, išvykos 

kartu su vaikais ir 

socialiniais darbuotojais. 

Teikiama psichologo 

pagalba. 

Pagerėjo 

bendradarbiavimo  

kokybė, sustiprėjo šeimų 

motyvacija keisti 

gyvenimo būdą. 

 

 

*Skyriaus įvertinimas 

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 
 

STIPRIEJI (1–5) TOBULINTINI (1–5) 

1. Naujai įrengtos Vaiko globos padalinio 

patalpos, kurios atitinka visus higienos 

normų keliamus reikalavimus bei užtikrina 

saugią ir sveiką aplinką vaikams bei gražiai 

sutvarkyta padalinio teritorija.  

 Naujų įstaigos veiklos viešinimo formų 

paieška, mokymų programų adaptavimas 

pagal poreikį savivaldybės teritorijoje 

gyvenančių šeimų problemų sprendimui. 



2. Kasmetinis darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas (ne mažiau 16 ak. val. kiekvienam 

darbuotojui). 

 Mažas skaičius fizinių asmenų, priimančių 

vaiką laikinai svečiuotis savaitgaliais, 

švenčių ir atostogų metu. Ieškoti ir skatinti 

asmenis priimti vaiką laikinai svečiuotis. 
3.  Globotinių (rūpintinių) priežiūra 

organizuojama šeimyniniu principu. 

 Didėjanti darbuotojų kaita. Ieškoti 

priemonių darbuotojų motyvacijai skatinti. 

Ieškoti būdų pritraukti jaunus specialistus 

darbui įstaigoje 
4. Stipri globos centre dirbančių specialistų 

komanda. 

 Savanorių pritraukimas padėtų klientams 

spręsti jiems iškilusias problemas. 
*Skyriaus įvertinimas 

 
X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys / problema Numatomi veiksmai Siektini rodikliai 

1. Perėjimas nuo institucinės globos prie 

paslaugų bendruomenėje teikimo.  

Dalyvauti partnerio 

teisėmis įgyvendinant 

projektą ,,Vaikų gerovės 

ir saugumo didinimas, 

paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) 

kokybės didinimas ir 

prieinamumo plėtra“. 

Dalyvauti partnerio 

teisėmis įgyvendinant 

projektą 

„Bendruomeninių vaikų 

globos namų ir vaikų 

dienos centrų tinko 

plėtra“. 
Bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose teikti 

globos (rūpybos) 

paslaugas tėvų globos 

netekusiems vaikams. 

 

 

Suteikti globos 

(rūpybos) paslaugas 6 

tėvų globos 

netekusiems vaikams. 

Plėsti teikiamų 

paslaugų spektrą 

budintiesiems 

globotojams, 

globėjams, artimiems 

giminaičiams, 

globojantiems vaikus. 

Organizuoti paskaitas  

ugdymo įstaigų 

pedagogams, ugdymo 

įstaigų tėvų komitetų 

nariams.  

2. 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų šeimoms plėtra. Vykdyti pozityvios 

tėvystės mokymus 

tėvams, auginantiems 

vaikus ir susiduriantiems 

su vaikų auklėjimo 

problemomis įvairiais 

vaikų raidos etapais. 

Pravesti 3 mokymų 

ciklus. 

3. Pagalba krizes išgyvenančioms šeimoms. Vykdyti krizių centro 

veiklą. Organizuoti 

laikino atokvėpio 

paslaugą tėvams, 

auginantiems vaikus su 

fizine negalia, 

budintiesiems 

globotojams, globėjams. 

Suteikti laikino 

atokvėpio paslaugąs 4 

budintiesiems 

globotojams. Laikino 

atokvėpio paslaugą 

tėvams, auginantiems 

vaikus su fizine 

negalia, globėjams – 

pagal poreikį. 
 

*Skyriaus įvertinimas – atitinkamo Savivaldybės administracijos skyriaus išvada apie vadovo veiklos įvertinimą pagal tam tikrą sritį. 
__________________________ 

Direktorė                                             (parašas)                       Violeta Mikštienė 


