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2018 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Informacija apie įstaigos veiklą 2018 metais: 

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) teikia šias socialines 

paslaugas Lazdijų rajono gyventojams: 

- organizuoja ir teikia stacionarias socialines paslaugas Centro socialinės globos namuose; 

- organizuoja ir teikia socialines paslaugas gyventojų namuose (pagalba į namus); 

- organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis; 

- organizuoja ir teikia specialaus transporto paslaugas; 

- organizuoja buities ir asmens higienos paslaugas; 

- teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia; 

-teikia dienos socialinę globą asmens namuose; 

- organizuoja dienos užimtumo veiklą; 

- socialinių įgūdžių ugdymą rizikos šeimose; 

- teikia suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų apgyvendinimo  

savarankiško gyvenimo namuose paslaugą. 

-vykdo projektinę veiklą „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“, 

dalyvauja projektinėje veikloje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės 

sistemą“. 

 

  2018 m. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 237 Lazdijų rajono gyventojai. 

 

    

Judėjimo techninės pagalbos priemonėms pagal atskiras rūšis per 2018 metus:  

Techninės pagalbos priemonės 

pavadinimas  

Atiduota 

techninės 

pagalbos 

priemonių 

pagal 

asmenų 

prašymus, 

vnt.  

Laukiančių 

eilėje 

asmenų 

skaičius 

metų 

pabaigoje  

 

Suaugusiųjų techninės pagalbos priemonės 

1. Neįgaliųjų vežimėliai:       

universalaus tipo 46   

2. Vaikščiojimo lazdelės 17   

3. Alkūniniai ramentai 28   

4. Pažastiniai ramentai 18   



2 

 

abiem rankoms valdomos 

vaikščiojimo priemonės:    

5. Vaikščiojimo rėmai 13   

6. Vaikštynės su ratukais 20   

7. Vaikštynės su staliuku 9   

8.Vaikščiojimo priemonių priedai:    

8.1. vasariniai antgaliai;    

8.2 .žieminiai antgaliai.    

9. Tualeto reikmenys:    

9.1. naktipuodžio kėdutės (su ar be 

ratukų); 35   

9.2. paaukštintos tualeto sėdynės. 10   

10. Vonios (dušo) kėdės.  4   

11. Vonios suoliukai. 2   

12. Vonios lentos. 0   

13. Stalai (lovos staliukai). 4   

14. Priemonės praguloms išvengti:    

14. 1. reguliuojamos lovos; 27   

14. 2. čiužiniai praguloms išvengti; 16   

14. 3. pasėstai praguloms išvengti. 2   

15. Priemonės, padedančios atlikti 

ir (arba) pakeičiančios rankos ir 

(arba) plaštakos ir (arba) piršto 

funkcijas (rankinės plokščiosios 

replės):    

 

 

Specialiojo transporto paslauga palyginus per 2017 /2018 metus pasinaudojo: 

Asmenys pasinaudoję transporto 

paslauga 

2017 m. 2018 m. 

Asmenys su negalia 59 82 

Socialinės pašalpos gavėjai 30 26 

Vaikai  21 21 

Iš viso 110 129 

 

 

Specialiojo transporto paslauga. Per 2018 metus transporto paslauga pasinaudojo 129 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mokėjimai už transporto paslaugą per 2018 

metus sudarė 20897,64 Eur, asmenų mokėjimai 54,52 Eur.  
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  Viešoji įstaigą Lazdijų socialinių paslaugų centras teikia pagalbos į namus paslaugas. 

Per 2018 metus paslaugos buvo teiktos 76 gyventojams.  

Lankomosios priežiūros darbuotojų ir paslaugų gavėjų skaičius seniūnijose pateikiama skritulinėje 

diagramoje ir lentelėse.  

 

 

 
 

Seniūnija Darbuotojai Paslaugos gavėjai 

Būdviečio - 1 

Krosnos 2 2 

Lazdijų m.  2 16 

Noragėlių 3 8 

Seirijų 4 18 

Šeštokų 3 10 

Šventežerio 1 3 

Veisiejų 3 18 

IŠ VISO 18 76 

 

Už šias paslaugas per 2018 metus mokėjo 53 paslaugų gavėjai.  

Pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos bei 

senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.  

Lentelėje pateikiama informacija apie paslaugų gavėjų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes: 

 

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

Paslaugų 

gavėjai 

moterys  2 3 30 22 

vyrai  1 3 11 4 

 

Teikiant paslaugą labai svarbus paslaugos prieinamumas ir kokybė. Lankomosios priežiūros 

11%

11%

17%

22%

17%

5%

17%

Lankomosios priežiūros darbuotojų skaičius 
pagal seniūnijas 2018 m. 

Krosna 2

Lazdijų m. 2

Noragėliai 3

Seirijai 4

Šeštokai 3

Šventežeris 1

Veisiejai 3
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darbuotojai padeda asmenims tvarkytis buityje, padeda apsirūpinti, arba aprūpina maisto produktais, 

padeda paslaugų gavėjui gauti sveikatos priežiūros paslaugas, padeda rūpinantis kasdiene asmens 

higiena, padeda atliekant ar organizuojant ūkinius darbus. Kadangi dauguma pagalbos į namus 

paslaugų gavėjų gyvena kaime lankomosios priežiūros darbuotojai organizuoja smulkius ūkinius 

darbus (malkų paruošimas kūrenimo sezonui, žolės nupjovimas, daržovių pasodinimas ir priežiūra).  

Paslaugų gavėjams sudaroma galimybė kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose. Pasikeitus 

asmens sveikatos būklei ar poreikiams yra keičiama paslaugų rūšis, arba paslaugų valandų skaičius. 

Socialinių paslaugų poreikis vertinamas vieną kartą per metus. Per 2018 m. pagalbos į namus 

paslaugų valandų skaičius buvo padidintas 1 asmeniui, 2 asmenims buvo pakeista paslaugų rūšis iš 

pagalbos į namus į dienos socialinę globą asmens namuose ar socialinę globą institucijoje, 6 

asmenys atsisakė paslaugų, nes jais pasirūpina artimieji, 3 paslaugų gavėjai mirė. 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mokėjimai už suteiktas pagalbos į namus 

paslaugas per 2018 metus sudarė 44015,92 Eur. Asmenų mokėjimai sudarė 6679,16 Eur. 

 

 2018 m. buvo vykdoma Vaikų dienos centro veikla įgyvendinant projektą „Po 

pamokų“. Su vaikais dirbo vienas socialinis darbuotojas ir vienas socialinio darbuotojo padėjėjas. 

Dienos centrą lankė 13 vaikų augančių penkiose socialinę riziką patiriančiose ir socialiai remtinose 

šeimose. Vaikai atliko namų darbų užduotis mokslo metų laikotarpiu. Vaikai reguliariai sportavo. 

Užsiėmimai vyko miesto parke, sporto centro lauko aikštyne, sporto centre. Dažnai žaidė stalo ir 

kitus žaidimus Vaikų dienos centre. Konsultuojant šeimas ir tarpininkaujant su ugdymo įstaigomis 

dviejų šeimų vaikams buvo padedama spręsti mokyklos nelankymo, ir agresyvaus elgesio 

problemos. Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigomis dviejų šeimų vaikai pristatyti 

gydytojų konsultacijoms. Suorganizuota 3 aplinkos tvarkymo dienos, vaikai noriai tvarkėsi. 

Kiekvieną dieną vaikai buvo mokomi gaminti lengvus užkandžius. Suorganizuota pažintinė 

edukacinė išvyka į duonos kepimo įmonę. Vaikų gamintomis dekoracijomis papuošta įstaiga 

atkurtos Lietuvos 100-mečiui, Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų progomis. Vykdoma veikla būreliuose, 

vaikai pagamino 8 paveikslus iš įvairių medžiagų. Konsultuojamos šeimos ir tarpininkaujama su 

ugdymo įstaigomis dėl vaikų nemokamo maitinimo mokykloje ir pavėžėjimo mokykliniais 

autobusais. Dviejų šeimų vaikams buvo padedama spręsti psichikos sveikatos problema 

tarpininkaujant su gydymo įstaiga. Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigomis dėl vaikų 

medicininės apžiūros prieš mokslo metų pradžią. Suorganizuotas susitikimas su policijos 

pareigūnais nusikaltimų prevencijos tema. Suorganizuotas susitikimas su visuomenės sveikatos 

specialistais žalingų įpročių prevencijos tema. Suorganizuoti 3 užsiėmimai su visuomenės sveikatos 

specialistais fizinio aktyvumo gryname ore tema. Suorganizuotą išvyka į Lazdijų krašto muziejų. 

Vaikai buvo maitinami pietumis viešojo maitinimo įstaigoje ir gaminosi lengvus užkandžius iš 
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nupirktų maisto produktų.  

 

 2018 m. 51 asmenims buvo teikiamos dienos socialinė globos asmens namuose 

paslaugos. 

Socialinių darbuotojų padėjėjų ir paslaugų gavėjų skaičius seniūnijose pateikiama skritulinėje 

diagramoje ir lentelėse.  

 

Seniūnija Darbuotojai Paslaugos gavėjai 

Būdviečio 1 1 

Krosnos 2 4 

Lazdijų m.  5 15 

Noragėlių 4 6 

Seirijų 7 5 

Šeštokų 2 2 

Šventežerio 4 4 

Veisiejų 6 6 

Lazdijai 4 5 

Kapčiamiestis  1 2 

Kučiūnai - 1 

 

 

Iš viso  36 51 

 

 

 

Lentelėje pateikiami duomenys apie dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų 

pasiskirstymą pagal amžiaus grupes. 

2%

29%

8%

11%10%

8%

12%

10%
4%4%2%

Dienos socialinės globos asmens namuose 
paslaugų gavėjai 2018 m. 

Būdvietis 1

Lazdijų miestas 15

Krosna 4

Noragėliai 6

Seirijai 5

Šventežeris 4

Veisiejai 6

Lazdijai 5

Kapčiamiestis 2

Šeštokai 2
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  18- 29 m.  30-59 m. 60-64 m.  65-84 m. 85 ir vyresni 

Suaugę 

asmenys 

su negalia 

moterys 1 2  11 25 

vyrai  3  6 3 

 Iš viso  1 5  17 28 

  

 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mokėjimai už suteiktas dienos socialinės globos 

asmens namuose paslaugas per 2018 metus sudarė 158864,11 Eur (valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos). Asmenų mokėjimai sudarė 37038,18 Eur. 

 

 Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų apgyvendinimas 2018 m. 

Savarankiško gyvenimo namuose 

 

 Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namuose 

gyvena 9 asmenys, iš kurių 1 yra suaugęs asmuo su negalia, 3 senyvo amžiaus su negalia ir 5 

pagyvenę asmenys. Socialinė darbuotoja gyventojams teikia tarpininkavimo, bendradarbiavimo su 

kitomis institucijomis (Lazdijų miesto savivaldybe, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, „UAB 

Lazdijų vanduo“, „UAB Lazdijų šiluma, Lazdijų kultūros centru, Lazdijų rajono neįgaliųjų 

draugija), sprendžiant asmenines problemas, paslaugas, padeda apsipirkti, mokėti mokesčius, atlikti 

namų ruošos darbus. Pagal poreikį socialinė darbuotoja palydi gyventojus pas gydytojus, 

organizuoja pavežėjimus į kitas gydymo įstaigas. Socialinė darbuotoja organizuoja aplinkos 

tvarkymo ir grąžinimo darbus su gyventojais. Vasaros metu išvykos į gamtą, maisto atsargų 

ruošimas žiemai, bendri pasisėdėjimai pavėsinėje, kuri yra šalia savarankiško gyvenimo namų. 

Organizuojamos bendros šventės. 

 

 Savarankiško gyvenimo namų gyventojų kitimas per 2018 metus 

 
Mėnuo Moterų sk. Vyrų sk. Iš viso  

Sausis 6 4 10 

Vasaris 6 4 10 

Kovas 6 3 9 

Balandis 5 3 9 

Gegužė 6 3 9 

Birželis 6 3 9 

Liepa 6 3 9 

Rugpjūtis 6 3 9 

Rugsėjis 6 3 9 

Spalis 6 3 9 

Lapkritis 6 3 9 

Gruodis 6 3 9 
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 Savarankiško gyvenimo namų gyventojų veikla per 2018 metus 

 

 

Data Renginys 

Sausio 10 Gyventojo gimtadienis. Bendras pasibuvimas 

Vasario 2 Gyventojos gimtadienis. Išvyka į kavinę 

Vasario 16 Dalyvavimas Šv. mišiose, išvyka į žirgų lenktynes 

Balandžio 1-10 Aplinkos tvarkymo talkos. 

Gegužės 10 Iškyla gamtoje su šašlykais 

Rugsėjo 22 Bulvinių bandų šventė  

Gruodžio 24 Bendra Kūčių vakarienė 

 

Bendrosios socialinės paslaugos 2018 metais 

 

2018.01.24 Roma Talitavičė Nr. (33.34.)SP28-8 

2018.07.03 Juozas Ramanskas Nr. (33.34.) SP28-104 

2018.07.03 Julė Jovaišytė Nr. (33.34.) SP28-107 

 

2018.08.24 Teresėlė Raškinienė Nr. Nr.(33.34.) SP28 - 130 

2018.08.30 Stasys Gurevičius Nr.(33.34.) SP28-134 

2018.07.28 Julija Nevulienė Nr.(33.34.) SP28-131 

2018.10.25 Laimutė Ona Budrienė Nr.(33.34.) SP28-180 

 

 Su kiekvienu paslaugų gavėju buvo bendrauta individualiai padėta spręsti iškilusias 

socialines problemas. Paslaugų gavėjams buvo padedama susitvarkyti dokumentus dėl socialinio 

būsto ir dėl sveikatos priežiūros paslaugų. 

 

 

Socialinės globos namų veiklos ataskaita už 2018m. 

 

 Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namai teikia 

ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, bei slaugos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems 

asmenims su negalia, paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl senatvės ir kitų aplinkybių negali 

savarankiškai gyventi savo namuose, būtina priežiūra bei slauga stacionarioje Socialinės globos 

įstaigoje.  

 Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namų klientams 
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remiantis teisės aktais ir socialinės globos normomis 100 procentų nustatyta tvarka įvertinta ir 

pervertinta asmens socialinės globos poreikis. Socialinės globos namų gyventojams 100 procentų 

sudaryta ir nustatytais terminais peržiūrėta-pervertinta individualūs socialinės globos planai, 

kuriuose išsamiai užfiksuota informacija apie asmenį, pagal kurią parengiama kiekvienam asmeniui 

individuali pagalba bei veikla. Sudarant Socialinės globos namų gyventojų individualius socialinės 

globos planus atkreipiamas dėmesys į gyventojų poreikių tenkinimą, saviraiškos ugdymą, 

suplanuojamos pagal pomėgius užimtumo bei laisvalaikio veiklos.   

 

 2018 metais gyvenusių gyventojų suvestinė: 

 

  Gyveno Atvyko Išvyko/mirė Vidutiniškai 

kiekvieną 

mėnesį 

gyveno 

Metai Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys  

2018 18 22 5 6 4 (mirė) 

 

3 (mirė) 

1 (išvyko) 

43 

 

 2018 m. gruodžio 31 d.  viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės 

globos namų gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes bei lytį: 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Gyventojai pagal amžiaus grupes Iš 

viso 
iki 30 30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir vyresni 

Gyventojų 

skaičius  

0 2 5 1 4 6 4 7 11 40 

Iš jų moterys 0 0 1 0 1 2 2 6 10 22 

Iš jų vyrai 0 2 4 1 3 4 2 1 1 18 

 

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namų gyventojai 

priskiriami sunkiai negaliai, be sunkios negalios ir senyvo amžiaus asmenys 2018 m. gruodžio 

31 d. pagal amžiaus grupes:  

 Amžius metais  

Gyventojai pagal 

amžių ir kitas 

grupes  

iki 30 30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir daugiau 
Iš 

viso 
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Asmenys su 

sunkia negalia, 

kuriems 

nustatytas 

specialusis 

nuolatinės  

slaugos poreikis  

0 1 1 0 0 3 2 6 9 22 

Asmenys su 

sunkia negalia, 

kuriems 

nustatytas 

nuolatinės 

priežiūros 

(pagalbos) 

poreikis 

0 1 2 0 1 0 1 0 0 5 

Asmenys su 

sunkia negalia 
0 2 4 0 0 3 5 6 10 30 

Asmenys be 

sunkios negalios, 

kuriems 

nustatytas 

nuolatinės 

priežiūros 

(pagalbos) 

poreikis 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 

Senyvo amžiaus 

asmenys 
0 0 2 1 1 2 1 0 1 8 

 

 Būsto ir aplinkos pritaikymas  

 Socialinės globos namų bendro naudojimo patalpos ir gyvenamieji kambariai atitinka 

sanitarines-higienines normas, darbų ir priešgaisrines saugos reikalavimus. Gyventojams pritaikytos 

patalpos, atitinkančios jų specialiuosius poreikius. Socialinės globos namuose yra 4 triviečiai, ir 14 

dviviečių kambarių, prie kiekvieno kambario įrengtos tualeto ir dušo patalpos. Įrengtas užimtumo 

kambarys gyventojams kuris, skirtas gyventojų savarankiškumui ir užimtumo ugdymui. Įvairiose 

veiklose kasdieną pasinaudoja apie 30 procentų Socialinės globos namų gyventojų. Savarankiškam 

maisto gaminimuisi pagal visus reikalavimus įrengta gyventojų virtuvėlė, kurioje per 2018 m. 

nuolatos savarankiškai maistą gaminosi 2 Socialinės globos namų gyventojai. Bendroje valgykloje 

Socialinės globos namų gyventojai maitinami 4 kartus per dieną, o nuolatos savarankiškai 

valgykloje maistą valgė 25gyventojai, 11 gyventojų maistas buvo teikiamas į kambarį. 

Savarankiškai nesugebėjo pavalgyti 4 gyventojai., kurie buvo pamaitinimai socialinio darbuotojo 

padėjėjų. 

 Socialinės globos namų gyventojai 100 procentų aprūpinti įvairiomis pagalbinėmis 

techninės priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais ir kt.), pagal jų poreikį. 
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 Vadovaujantis įstatymais ir socialinės globos normomis Socialinės globos namų tinkamam 

funkcionavimui užtikrinti yra parengta reikiamos norminės tvarkos bei reikalaujami dokumentai.  

 Socialiniai ryšiai: 

Per 2018 m. Socialinės globos namuose gyveno gyventojų 43 

Kurie yra lankomi ir palaiko socialinius ryšius su artimaisiais  30 

Palaiko ryšius su kitais visuomenės nariais 36 

Reikalinga pagalba palaikant socialinius ryšius (pagalba skambinant, 

rašant laiškus artimiesiems) 

17 

 

 Individualaus socialinės globos plano sudarymas, poreikio vertinimas, savo asmens 

pasirinkimas 

 

Sudaryti Socialinės globos namų gyventojų  

individualūs socialinės globos planai.  

Per 2018 metus sudaryti, peržiūrėti, bei 

parengti individualūs socialinės globos 

planai visiems gyventojams 100 

procentų.   

Atliktas socialinės globos poreikio vertinimas 

Socialinės globos namų gyventojams. 

Kartą per metus atlikta  100 procentų, 

esant pokyčiui ir dažniau. 

Socialinės globos namų gyventojo valia 

pasirinktas „savas asmuo“. 

Per 2018 metus gyventojų pageidavimu ir 

jų valia pasirinktas „savas asmuo“, 100 

procentų gyventojų yra pasirinkę „savą 

asmenį“. 

 

Asmens teisių apsauga 

 

Sudarytos sąlygos Socialinės globos namų 

gyventojams išrinkti gyventojų tarybą, ir 

nusimatyti tarybos susirinkimų skaičių. 

2018 m. sausio mėnesį Socialinės globos 

namų gyventojai pirmame posėdyje 

išsirinko naują gyventojų tarybą, narių 

sudėtį, bei apsibrėžė numatomų 

susirinkimų datas – kartą per ketvirtį, 

prireikus ir dažniau. 

 

Privatumo užtikrinimas – gyvenamojo 

kambario durų rakto turėjimas, įėjimas į 

kambarį pasibeldus.  

2018 m. 100 procentų gyventojų savo 

kambariuose turėjo raktą, kuriuo gali 

išeidami iš kambario užsirakinti kambario 

duris. Raktas pakabintas gyventojų 

kambariuose esančiose  jų spintose. 

Personalas prieš įeinant į gyventojo 

kambarį privalo pasibelsti.   

Socialinės globos namų gyventojų turimų 

piniginių lėšų saugojimas.  

2018 metais 100 procentų Socialinės 

globos namų gyventojams sudarytos 

sąlygos savarankiškai tvarkyti savo 

pinigines lėšas – kiekvienas Socialinės 

globos namų gyventojas turi spintelę kurią 

gali užsirakinti. Asmeniui pageidavus, jo 

piniginės lėšos yra saugomos seife, 

atidaroma sąskaita banke, perkamos 

prašomos prekės, bei įstaigos nustatyta 

tvarka vedama pinigų apskaita, sudaryta 

komisija. Per 2018 metus 25 globos namų 
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gyventojai pageidavo pagal įstaigoje 

numatytą tvarką saugoti savo pinigines 

lėšas ir 14 banko kortelių. 36 asmenys 

pageidavo būti apipirkti  pagal nustatytą 

tvarką.  

Socialinės globos namų gyventojų skundų, 

prašymų ir pageidavimų nagrinėjimas.   

Per 2018 metus Socialinės globos namų 

gyventojų skundų ar prašymų pagal 

įstaigos nustatytą tvarką nebuvo. 

Gyventojams 100 procentų yra sudarytos 

sąlygos pateikti skundus, prašymus ar 

pageidavimus, siekiant tobulinti ar pakeisti 

teikiamas paslaugas, pagalbą.  

 

 

 

Užimtumas 

 

Dalyvavimas „Darbščiųjų rankų“ būrelio veikloje 

(mezgimas, mozaikų darymas, žvakučių liejimas, 

žaisliukų siuvimas, atvirukų gaminimas, kalėdinių 

papuošimų gaminimas, kt. rankdarbiai iš popieriaus. 

2-4 kartai per 

savaitę 

74 kartai/17 

gyventojų 

Periodinės spaudos ir knygų skaitymas gyventojų 

kambariuose. 

Nuolat pagal 

poreikį 

34 kartai 

Sporto užsiėmimai (krepšinis, smiginis). IV ketvirtyje 7 kartai/po 9-17 

gyventojų  

Mankštos 2 kartus per 

savaitę 

8-16 gyventojų 

Stalo žaidimai Nuolat pagal 

poreikį 

29 kartai/po 3 

gyventojus 

Piešimas ir paveiksliukų spalvinimas. Nuolat pagal 

poreikį 

76 kartai/po 5-6 

gyventojus 

Socialinių įgūdžių ugdymas (mokymas tvarkyti 

asmenines spintas ir spinteles, mokymas planuoti 

pirkinius ir apsipirkimas). 

Nuolat pagal 

poreikį 

20 

Darbinė veikla (aplinkos tvarkymas, gėlynų ir kapų 

priežiūra, lapų grėbimas, obuolių skynimas, kambario 

tvarkymas). 

 

Pagal poreikį 29 kartai/po 2-4 

gyventojus 

Maisto gaminimo įgūdžių įtvirtinimas: kepti pyragai, 

sausainiai, keksiukai, kiaušinienė, ruoštos salotos, 

daryti sumuštiniai, virtos sriubos, košės, arbata. 

Nuolat 

kiekvieną 

pirmadienį 

31 kartas/po 7-11 

gyventojų 
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Skatinama ir sudaroma galimybė Socialinės globos 

namų gyventojams, siekiant būti kuo savarankiškiems 

asmeniškai naudotis: skalbimo mašina, virykle, 

šaldytuvu, televizoriais ir kita. 

Sudaryta 

galimybė 

naudotis 

Socialinės 

globos namų 

inventoriumi, 

visiems 

Socialinės 

globos namų 

gyventojams 

100 procentų.  

Pagal asmens 

savarankiškumą 

pasinaudojo 

inventoriumi 100 

procentų 

savarankiškų 

Socialinės globos 

namų gyventojų. 

Dalyvavimas globos namų ansamblio „Lazdynėlis“ 

veikloje. 

32 kartai Po 4-6 asmenis 

 

Išvykos, ekskursijos 

 

Išvykos vieta Data Gyventojų 

skaičius 

Išvyka į Kaziuko mugę Kalvarijoje. 2018-03-02 3 

Išvyka į Lazdijų miesto parką. 2018-04-10 2 

Išvyka į Lazdijų miestą (pėsčiomis). 2018-05-14 2 

Išvyka į Lazdijų miestą (pėsčiomis). 2018-08-02 2 

Išvyka į Poezijos pavasario renginį „Žodis 

Lietuvai“ Lazdijų viešojoje bibliotekoje. 

2018-05-17 2 

Ekskursija į Grūto parką. 2018-06-20 8 

Išvyka į Kalvarijos VšĮ „Zooparkas“ parką. 2018-09-06 5 

Išvyka į Lazdijų miesto parką. 2018-09-12 5 

Išvyka į Rudenėlio šventę Lazdijų mieste  2018-09-21 4 

Lankyta ir tvarkyta artimųjų kapai 

Veisiejuose ir Lazdijuose.  

(kiekvieną mėnesį) 

pavasario, vasaros ir 

rudens metu. 

 

4 

Lankyta artimųjų kapai Rudaminoje. 2018-03-29, 2018-10-09 2 

 

Renginiai 

 

Renginio pavadinimas Data Dalyvavusių 

gyventojų 

skaičius 

„Atmintis gyva, nes liudija“ (Laisvės gynėjų dienos 

paminėjimas, prisimenant 1991 m. sausio įvykius ir 

pagerbiant žuvusius už laisvę. Įvykių chronologijos 

skaitymas. Žvakučių uždegimas languose). 

2018-01-13 10 

Sausio mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 2018-01-30 7 

Užgavėnės – globos namų gyventojai šoko, dainavo, degino 

Morę, vėliau šventę pratęsėme viduje, kur gyventojai toliau 

klausėsi muzikos, dainų, deklamuojamų eilių, buvo 

vaišinami karšta arbata ir įvairiais skanėstais. 

2018-02-13 25 

Šv. Valentino diena. Globos namų ansamblio „Lazdynėlis“ 

koncertas. Gyventojams įteiktos simbolinės dovanėlės - 

pakabukai su širdelėmis. 

2018-02-14 14 
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Lietuvos 100-čio minėjimas. Susitikimas su Lazdijų M. 

Gustaičio gimnazijos mokiniais. 

2018-02-15 26 

Vasario mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 2018-02-27 9 

Renginys, skirtas paminėti Tarptautinę moterų solidarumo 

dieną. Globos namų ansamblio „Lazdynėlis“ koncertas. 

2018-03-08 24 

Kovo mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 2018-03-29 8 

Renginys „Linksmų Šv. Velykų“. Globos namų ansamblio 

„Lazdynėlis“ koncertas. 

2018-04-03 33 

Kalvarijos globos namų ir užimtumo centro spektaklis „Ką 

sakai?“ 

2018-04-17 32 

Renginys, skirtas Motinos dienai paminėti. Globos namų 

ansamblio „Lazdynėlis“ koncertas. 

2018-05-04 31 

Susitikimas su Vilkaviškio vyskupijos vyskupu. 2018-05-11 32 

Gegužės mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 2018-05-29 14 

Renginys, skirtas Tėvo dienai paminėti. 2018-06-01 27 

Joninės. Lazdijų kultūros namų folklorinio ansamblio 

„Riecimėlis“ koncertas. 

2018-06-22 25 

Birželio mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 2018-06-28 7 

Liepos mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 2018-07-31 6 

Rugpjūčio mėnesį gimusių gyventojų gimtadienio šventė. 2018-08-30 3 

Susitikimas su sporto projektų vykdytoju Anatolijum 

Mikutovskiu. 

2018-09-27 17 

Rugsėjo mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 2018-09-28 5 

Renginys, skirtas paminėti Tarptautinę pagyvenusių 

žmonių dieną. Seirijų kultūros namų kapelos koncertas. 

2018-10-01 30 

Paskaita-seminaras, skirtas skleisti informacijai apie 

psichikos sveikatos ypatumus vyresniame amžiuje. 

2018-11-21 17 

Renginys, skirtas paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną. 

Globos namų ansamblio „Lazdynėlis“ koncertas. 

2018-11-30 26 

Susitikimas su Aštrios Kirsnos pagrindinės mokyklos 

mokiniais. 

2018-12-17 34 

Lazdijų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ auklėtinių 

koncertas. 

2018-12-02 32 

Lazdijų mokyklos – darželio „Kregždutė“ auklėtinių 

koncertas 

2018-12-21 28 

Gyventojų organizuoti susirinkimai. 2018-11-14 2s./19-26 žm. 

Susitikimas su Dovile ir Remigijum Paulioniais. 2018-12-27 28 

Senųjų metų palydėtuvės, Seirijų kultūros namų kapelos 

muzikantų koncertas. 

2018-12-28 29 

 

 

Dvasinių poreikių tenkinimas 

 

Šv. Mišios Socialinės globos namuose. Gyventojų 

pageidavimu 

9 kartai po 

25-27 

gyventojus 

Kunigo pakvietimas sunkiai sergančiam socialinės globos 

namų gyventojui, ligonių patepimo sakramento suteikimas. 

Esant reikalui 3 atvejai 

Dalyvavimas būrelio „Religija ir pasaulis“ veikloje Kiekvieną 

penktadienį 

43 

užsiėmimai 

po 10-11 
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gyventojų 

 

Kūčių vakarienė 2018-12-24 32 dalyviai 

 

 Sveikatos priežiūros paslaugos 

 Socialinės globos namų gyventojams 100 procentų užtikrinta teisė pasirinkti sveikatos 

priežiūros įstaigą ar gydytoją. Visi Socialinės lobos namų gyventojai savo valia pasirinko gydymo 

įstaigą ir gydytoją. Pagal individualius Socialinės globos namų gyventojų poreikius 100 procentų 

organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams, aprūpinami slaugos priemonėmis. 

Bendrosios praktikos slaugytojos pagal gydytojų paskirtus medikamentus 100 procentų Socialinės 

globos namų gyventojams užtikrina medikamentų vartojimą, aprūpina paskirtai medikamentais ir 

slaugos priemonėmis.  

 

            Gyventojų skaičius pagal susirgimo pobūdį: 

 

Širdies ir kraujagyslių ligos  27 

Sąnarių ligos 20 

Demencija 25 

Psichikos liga 5 

Kvėpavimo takų ligos 3 

Endokrininės ligos 4 

Onkologinės ligos 3 

 

 

Gyventojai pagal judėjimo sutrikimus: 

 

Visiškai gulintys 14 

Juda neįgaliojo vežimėlio pagalba 10 

Juda kitų techninių priemonių pagalba 5 

 

Gyventojai pagal specialiųjų priemonių naudojimą: 

 

Specialiosios priemonės Gyventojų 

skaičius 

Sauskelnės arba vienkartinės kelnaitės 27 

Paklotai 35 

 Maitinami gyventojai  5 

Sergant diabetu – maitinami papildomai   4 

 

PER 2018 METUS SLAUGYTOJO SUTEIKTOS PASLAUGOS 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Asmenų 

gavusių 

paslaugą 

skaičius 

Paslaugos suteikimas kartais 

1. Medikamentų sudavimas 40 Kasdien, pagal gydytojų 

paskyrimą 
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2. Kraujospūdžio matavimas 40 Pagal poreikį, bent kartą per 

savaitę 

3. Kūno temperatūros matavimas 40 Pagal poreikį 

4. Žaizdų perrišimas po operacijos 0 Kasdien, 1 mėnesį 

5. Pragulų priežiūra 5 Kasdien  

6.. Tarpininkavimas su gydymo 

įstaigomis (registracija ir lydėjimas 

pas gydytoją) 

40 Profilaktiškai patikrinti visi, 

esant poreikiui lydėta dažniau 

7. Iškviesti šeimos gydytojai apžiūrai 40 Du kartus per mėnesį 

 

8. Tretinio lygio ligoninėje globos 

namų gyventojai gydyti  

6 Lankyta ligoninėje, bent kartą 

per savaitę 

 

9. Gydyta Socialinės globos namų 

gyventojai Lazdijų ligoninėje 

6 12 kartų gydyti ligoninėje, 

lankyta kas savaitę, pagal poreikį 

po du kartus, aprūpinta 

specialiosiomis priemonėmis 

10. Socialinės globos namų gyventojų 

skiepyti gripo vakcina   

38 100 proc. gyventojų paskiepyti 

vakcina nuo gripo  

 

 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mokėjimai už suteiktas socialinės globos 

paslaugas per 2018 metus sudarė 150197,71 Eur, iš jų 110617,80 Eur. - valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos. Asmenų mokėjimai už socialinės globos paslaugas sudarė 

188166,50 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikia 13 kvalifikuotų socialinių 

darbuotojų. Per 2018 m. ši paslauga buvo teikiama 97 šeimoms (80 šeimos gyvena kaime, 17 
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mieste) auginančioms nepilnamečius vaikus. Šiose šeimose auga 235 vaikai iki 18 m.  

 

 
 

 
 

Ši paslauga susideda iš daugelio paslaugų tokių kaip informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, darbinių 

įgūdžių ugdymas ir kitos paslaugos, siekiant atstatyti ir palaikyti asmens savarankiškumą atliekant 

įvairias visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Paslauga teikiama 

asmenims ir šeimoms dienos metu bendradarbiaujant su seniūnijomis, ugdymo ir gydymo 

įstaigomis, policija bei kitomis institucijomis pagal poreikį ir/ar problemos mąstą. Socialiniai 

darbuotojai, dirbantys su riziką patiriančiomis šeimomis paslaugų gavėjams organizuoja susitikimus 
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kurių metu kalbama priklausomybių, vaikų priežiūros ir auklėjimo ir integracijos į darbo rinką 

klausimais. Socialiniai darbuotojai teikia individualias konsultacijas visai šeimai ir atskirai 

kiekvienam šeimos nariui (visos konsultacijos dokumentuojamos darbo su šeima aprašyme DVS 

sistemoje). Šeimos socialinių paslaugų poreikis vertinamas vieną kartą per metus arba pagal 

poreikį, tačiau pasikeitus situacijai šeimoje, socialiniai darbuotojai atlieka socialinių paslaugų 

poreikį ir teikia pasiūlymą dėl paslaugų nutraukimo šeimai.  

Per 2018 m. pagal atliktą socialinio darbuotojo socialinių paslaugų poreikio vertinimą 18 

šeimoms nutrauktos socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos, 11 šeimoms paskirtos socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Socialiniai darbuotojai pagal poreikį palydi paslaugų 

gavėjus į visas įstaigas, kuriose reikia susitvarkyti dokumentus ar gauti paslaugas. 

Socialiniai darbuotojai kontroliuoja paslaugų gavėjų gaunamas pinigines išmokas iš 

savivaldybės biudžeto. Socialiniai darbuotojai kontroliuoja Lazdijų rajono savivaldybės pavienių 

asmenų pinigines išmokas. Ši veikla padeda išvengti didesnių įsiskolinimų už elektros energijos ir  

komunalines paslaugas, moko racionaliai paskirstyti gaunamas lėšas, ugdo išlaidų planavimo 

įgūdžius. 

Lentelėje pateikti duomenys pagal seniūnijas kokiam skaičiui pavienių asmenų socialiniai 

darbuotojai kontroliuoja savivaldybės biudžeto pinigines išmokas. 

Seniūnija 2019 metai 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Būdviečio 0 1 2 3 3 3 6 3 3 3 3 2 

Kapčiamiesčio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krosnos  5 7 6 8 5 4 4 4 4 5 4 4 

Kučiūnų 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lazdijų  0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Lazdijų m. 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 4 4 

Noragėlių 1 7 3 1 0 0 0 1 2 1 2 2 

Seirijų 0 2 3 0 0 3 0 1 2 1 1 2 

Šeštokų 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 

Šventežerio 4 3 3 4 3 1 7 6 8 7 6 8 

Veisiejų  7 9 8 8 7 6 4 6 5 4 6 5 

 

Dėl nemokamos transporto paslaugos tarpininkauta 45 kartus: 18 asmenų vyko į 

priklausomybių ligų centrą, į gydymo įstaigas vyko 58 vaikai ir 22 suaugusių patiriančių riziką 

asmenų. 
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 Už suteiktas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas iš Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos gauta  203677,43 Eur. Iš jų 182900,00 Eur. valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos, šios lėšos skirtos socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis 

darbo užmokesčiui ir mokymams. 

 

Projektas „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“ 

Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0013  

(projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis) 

 
 

Integralios pagalbos namuose paslaugas į namus teikia 3 komandos, kurias sudaro 1 slaugytojas, 6 

slaugytojų padėjėjai, 1 socialinis darbuotojas, 1 masažistas/ergoterapeutas, 23 socialinio darbuotojo 

padėjėjas (dirba nepilnais etatais). Per 2018 m. ši paslauga Lazdijų rajono savivaldybėje buvo 

suteikta 51 asmenims, iš jų 8 asmenys mirę, 6 asmenys paslaugos atsisakė, 1 asmeniui pakeista 

paslaugos rūšis. 

Projekto įgyvendinimo eigoje publikuotas vienas straipsnis spaudoje apie projektą „Integrali 

pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“, siekiant informuoti bendruomenę apie galimybę 

pasinaudoti teikiamomis integralios pagalbos paslaugomis. Projekte suburtos 3 mobilios darbuotojų 

komandos, jos aprūpintos naujais automobiliais, slaugos įranga ir priemonėmis, pritaikytomis 

darbui su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliais vaikais.  

 

Priklausomybių 
centrai 

18

Gydymo įstaiga 
(suaugę asmenys)

22

Gydymo įstaiga 
( vaikai)

58

Asmenys iš riziką patiriančių  šeimų pasinaudoję transporto 
paslauga
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Šią paslaugą gauna senyvo amžiaus žmonės, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės   

slaugos poreikis.  

 

 

 

 

 

Slaugytoja suteikė 46 individualias konsultacijas paslaugų gavėjų artimiesiems 

slaugos klausimais (vienos konsultacijos trukmė 0,30 min.). 
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Projekte „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“ paslaugų gavėjams 

sausio mėnesį pagalbą teikė 6 savanoriai, kurie dirbo be atlygio. 

Mėnesis Savanorių 

skaičius 

Savanorių suteiktų paslaugų 

skaičius 

Paslaugos gavėjų 

skaičius 

Sausis 6 6 6 

 

 

2018 metais Dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 18 asmenų su negalia.  

Iš jų: 

Negalia Klientų skaičius 

Asmuo su sunkia negalia 12 

Asmuo su vidutine negalia 5 

Asmuo su lengva negalia 1 

 

Pagal, 2017 metų gruodžio 15 d. Lazdijų rajono savivaldybės sprendimą Nr. 5TS-1110 

„Sprendimas „Dėl mokėjimo už dienos socialinę globą viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių 

paslaugų centre lengvatų“, kuriuo nusprendžiama, kad vieną kartą per metus už dienos 

socialinę globą viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos 

centre, kurios trukmė – 3 val. per dieną, suaugę neįgalieji ir senyvo amžiaus asmenys nemoka, 

šia paslauga pasinaudojo 42 suaugę neįgalūs bei senyvo amžiaus asmenys iš įvairių rajono 

seniūnijų.  

Dienos socialinės globos metu klientams teikiamas dienos užimtumas. Veiklos metu 
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palaikomi turimi socialiniai įgūdžiai: rašymo, matematinių veiksmų, skaitymo, skatinamas jų 

savarankiškumas, palaikomi asmens higienos įgūdžiai ir kt. Daromi įvairūs darbeliai 

pritaikant juos metų laikams, įvairioms šventėms.  Metų eigoje prisimenamos įvairios 

tradicinės šventės: Šv. Velykos, Šv. Kalėdos, motinos diena ir kt., šioms šventėms ruošiamasi 

darant įvairius darbelius, sveikinimus šeimos nariams, kitiems asmenims. 

Iš jų: 

 

Veikla Teikimo trukmė 
Dalyvaujančių klientų 

skaičius 

Rašymas Nuolat pagal poreikį 9 

Skaičiavimas  Nuolat pagal poreikį 9 

Skaitymas  Nuolat pagal poreikį 8 

Stalo žaidimai Nuolat pagal poreikį 11 

Muzikos klausymas Nuolat pagal poreikį 16 

Filmų peržiūra Nuolat pagal poreikį 16 

Patalpų tvarkymas Nuolat pagal poreikį 11 

Aplinkos tvarkymas  Nuolat pagal poreikį 11 

Asmens higienos įgūdžių ugdymas Nuolat pagal poreikį 11 

Piešimas Nuolat pagal poreikį 13 

Atvirukų darymas Nuolat pagal poreikį 9 

Lipdymo darbai Nuolat pagal poreikį 9 

Kiti darbai (vazos, gėlės, karoliukų 

vėrimas) 
Nuolat pagal poreikį 13 

 

 

Lankomos įvairios parodos, renginiai, organizuojamos išvykos, minimos įvairios šventinės 

dienos.  

Iš jų:  

Renginys Data Dalyvių skaičius 

Užgavėnių šventė 2018-02-13 11 

Vasario 16 diena 2018-02-15 9 

Motinos diena 2018-05-03 19 

Žolinės 2018-08-14 14 

Grožio diena 2018-09-10 11 

Išvyka prie Baltojo ežero 2018-08-02 12 
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Išvyka į Lazdijų krašto muziejų 2018-11-28 7 

Helovyno šventė 2018-11-31 10 

Eglutės įžiebimo šventė 2018-12-21 25 

 

Didesnis Dienos socialinės globos klientų kiekis leidžia vis aktyviau minėti įvairias 

šventes. Šiais metais buvo surengta Motinos diena, Eglutės įžiebimo šventė ir šiuose 

renginiuose dalyvavo Dienos socialinės globos klientai, klientų artimieji, svečiai iš kitų VšĮ 

Socialinių paslaugų centro padalinių bei administracijos darbuotojai.  

Su Dienos socialinės globos klientais buvo paminėta Grožio diena, Vasario 16-osios, 

Užgavėnės, Žolinės, Helovyno diena.  

Suorganizuota išvyka į Lazdijų krašto muziejų, kur vyko Monikos Poviliūnienės knygų 

skirtukų parodos atidarymas bei Knygų skirtukų darymo edukacinis renginys. Išvyka prie 

Baltajo ežero organizuota įtraukiant ir sunkią negalią turinčius klientus. Dėl sunkią negalią 

turinčių klientų apribotų judėjimo galimybių, retkarčiais organizuojamos išvykos į Lazdijų 

miesto parką, į žaidimų aikšteles.  

Pastoviai ant ekspozicinės Dienos socialinės globos patalpos sienos eksponuojami Dienos 

socialinės globos klientų darbeliai iš įvairių medžiagų: iš kruopų, iš siūlų, iš popieriaus iš 

audinių ir kt.   

Kiekvienas klientas sveikinamas gimtadienio proga, pačių klientų gamintais atvirukais, 

vaišinamasi arbata, sausainiais, tortu. Šv. Velykų proga, Motinos dienai, Šv. Kalėdoms Dienos 

socialinės globos klientai gamino sveikinimus artimiesiems, svečiams.  

Asmenims pasinaudojusiems 3 nemokamų valandų paslauga buvo vykdomas užimtumas 

darant įvairius darbelius, suteiktos masažisto paslaugos, bendravimas prie kavos, arbatos 

puodelio.  

Gruodžio 21 dieną vykusio susirinkimo metu buvo išrinkta Dienos socialinės globos 

taryba, kurią sudaro Ingrida Augustavičienė, Lina Kliučininkienė, Laimutė Urbanskienė.  

Pagal galimybes bei oro sąlygas klientai vedami pasivaikščioti į gamtą, vykdoma veikla 

kieme, žaidžiami lauko žaidimai. Esant blogoms oro sąlygoms vykdomas užimtumas 

patalpose, žaidžiami stalo žaidimai, žaidimai pritaikyti žaisti patalpose, klausoma muzikos, 

žiūrima filmų. 

Bendraujama su klientų artimaisiais, sprendžiamos kylančios problemos, reikalui esant 

padedama gauti socialinės paslaugos, paslaugos susijusios su transporto paslauga vykstant į 

tretinio lygio medicinos įstaigas, taip pat transporto paslauga teikiama klientams atvykstant į 

ir išvykstant iš viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centras.  
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Paslauga Teikimo trukmė Gavėjų skaičius 

Transporto paslaugos 

organizavimas į tretinio lygio 

gydymo įstaigas 

Pagal poreikį 1 

Transporto paslaugos 

organizavimas iš/į namus. 

Pagal poreikį  14 

Medicininės paslaugos 

(palydėjimas į procedūras, 

aprūpinimas medikamentais) 

Pagal poreikį 
4 

Apsipirkimas  Pagal poreikį 5 

 

Dienos socialinės globos klientams teikiama maitinimo paslauga.  

 

Paslauga Teikimo trukmė Gavėjų skaičius 

Maitinimas  Nuolat  Pagal poreikį 

 

Vedamas kiekvieno Dienos socialinės globos kliento Individualus socialinės globos planas, 

kur renkama ir saugoma informacija apie asmenį, reikalinga darbui, asmens su negalia 

socialinės globos poreikio vertinimai. Pildoma dokumentacija susijusi su Dienos socialinės 

globos klientų darbu: lankomumo grafikas, maitinimo grafikas,  metiniai planai, ataskaitos.  

 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mokėjimai už suteiktas socialinės globos 

paslaugas per 2018 metus sudarė 40784,47 Eur, iš jų 33043,80 Eur - valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos. Asmenų mokėjimai už dienos socialinės globos paslaugas 

sudarė 7790,45 Eur. 

 

Atvejo vadyba 

Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo gauta 44 prašymai atvejo vadybos procesui 

organizuoti. Po pirmųjų 44 suorganizuotų atvejo vadybos posėdžių buvo organizuotos dar 48 atvejo 

vadybos pagalbos šeimai planų peržiūros. Iš viso įvyko 92 atvejo vadybos posėdžiai.  

Per 2018 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. laikotarpį buvo užbaigti 4 atvejo vadybos procesai. 

Kartu su gautais prašymais atvejo vadybai organizuoti buvo gauti 76 nustatyti grėsmės lygiai 

vaikams. (žr. 1 lentelę). 

1. Lentelė. Nustatyti grėsmės lygiai vaikams 2018 m. liepos – gruodžio mėn. laikotarpiu.    

 

Grėsmės lygis Vaikų skaičius 
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0 lygis 3 

1 lygis 55 

2 lygis 18 
 

 
 

Atvejo vadybos posėdžiai buvo organizuojami ne tik Lazdijų socialinių paslaugų centre, bet ir 

kitose Lazdijų rajono seniūnijose. Iš 92 vykusių atvejo vadybos posėdžių, 79 vyko Lazdijų 

socialinių paslaugų centre, likę 13 buvo suorganizuoti seniūnijose. 

 

Nuo 2018 m. liepos1 d. iki gruodžio 31 d. buvo vertinami buvusių socialinės rizikos šeimų 

apskaitoje  augančių vaikų ir vaikų, kuriems nustatyti grėsmės lygiai, socialinės rizikos veiksniai, 

kurie išskiriami į 4 lygius. Iš viso įvertinti 238 vaikai (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Vaikų skaičius pagal socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygius. 

Socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygis Vaikų skaičius 

0 26 

1 137 

2 65 

3 10 

 

3

55

18

Nustatyti grėsmės lygiai vaikams 

2018 m. liepos – gruodžio mėn. laikotarpiu

0 lygis 1 lygis 2 lygis

13

79

Posėdžių organizavo vieta

Posėdžiai organizuoti Lazdijų rajono seniūnijose Posėdžiai organizuoti Lazdijų socialinių paslaugų centre
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Organizuojant ir koordinuojant atvejo vadybos procesus ir pagalbą šeimai, nuolat 

bendradarbiaujama su įvairiais specialistais, kurie teikia reikiamas paslaugas ir pagalbą šeimos 

nariams: 

• Lazdijų socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis; 

• Lazdijų socialinių paslaugų centro administracija; 

• Lazdijų rajono savivaldybės administracijos specialistai, skyrių vedėjai, seniūnijų 

specialistai, socialiniai darbuotojai, seniūnai, seniūnaitijų seniūnaičiai; 

• UAB „Lazdijų sveikatos centro“ gydytojai, socialinis darbuotojas; 

• UAB „Gilona“ gydytojai; 

• VšĮ Lazdijų švietimo centro psichologai; 

• Lazdijų rajono ugdymo įstaigų administracijos darbuotojai, pedagogai, socialiniai 

pedagogai, bendrabučių auklėtojos; 

• Lazdijų rajono socialinės globos centro „Židinys“ direktorius, globos koordinatorė, 

socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai, globėjai; 

• Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM, Alytaus apskrities 

VTAS Lazdijų rajono savivaldybėje vyr. specialistės– gynėjos, patarėja; 

• Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM, Alytaus apskrities 

mobiliosios komandos vyr. specialistai, psichologė, socialinė darbuotoja; 

• Alytaus PRC socialiniai pedagogai, pedagogai, administracija, bendrabučio auklėtojos; 

• Alytaus AVPK Lazdijų PK pareigūnai; 

• Alytaus Volungės progimnazijos pedagogai, socialinė pedagogė, psichologė; 

• Alytaus vaikų globos namų, globos centro socialinės globos koordinatorė, įstaigos 

administracija; 

• Užimtumo tarnyba prie LR SADM Lazdijų skyrius. 

 

  Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dalininkai ir jų įnašų vertė 

 

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro steigėja yra Lazdijų rajono savivaldybė. 

Dalininko įnašas 2018 m. sausio 1 d. buvo 385202,42 Eur. 2018 m. gruodžio 20 d. Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-1537 dalininkų įnašas padidintas 5000 Eur. 2018 m. 

gruodžio 31 d. jis sudarė 390202,44 Eur. 

 

   Gautos lėšos 

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras per 2018 metus iš Lazdijų rajono 

savivaldybės už suteiktas paslaugas gavo 630452,04 Eur. Iš jų: 
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- valstybės biudžeto tikslinės dotacijos – 485425,71 Eur; 

- savivaldybės biudžeto lėšos už suteiktas paslaugas – 145026,33 Eur.  

        Paslaugų gavėjų mokėjimai sudarė 239777,01 Eur.   

 

 Centro sąnaudos per finansinius metus 

Per 2018 metus įstaiga patyrė 980185,71 Eur veiklos sąnaudų, iš jų: 

  

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų straipsnis Suma, Eur 

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 36933,61 

2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 753060,02 

3. Remonto  2751,61 

4. Transporto išlaikymo 18050,05 

5. Komunalinių paslaugų ir ryšių 31481,52 

6. Sunaudotų atsargų 40489,09 

7. Kvalifikacijos kėlimo 8977,00 

8. Komandiruočių 1341,05 

9. Kitų paslaugų 67634,03 

10. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 481,63 

10. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 18986,10 

 

Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą  

 

Centras per finansinius metus įsigijo ilgalaikio turto už 21853,34 Eur.  

Darbuotojų skaičiaus kitimas per metus 

2018 m. sausio 1 d. įstaigoje dirbo 100 darbuotojų, gruodžio 31 d. – 95 darbuotojai. 

 

Duomenys apie įstaigos vadovą 

 Centro direktorė Jolanta Marcinkienė. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir soc. draudimui  

per 2018 metus sudarė 15567,06 Eur.  

 

 

Direktorė          Jolanta Marcinkienė 


