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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

  

 Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų nustatyta tvarka ir išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, turinti 

juridinio asmens teises, sąskaitą banke, antspaudą, nuostatus.  

 Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų ministerijų norminiais aktais, Mažeikių rajono  

savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais. 

 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos tikslas – asmenims (šeimoms), dėl amžiaus, 

neįgalumo ar turintiems socialinių problemų teikti pagalbą, siekiant ugdyti ar kurti socialinius 

įgūdžius, stiprinti gebėjimus, sudaryti kuo daugiau galimybių savarankiškai spręsti savo  socialines 

problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms 

problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą. Siekiant užsibrėžto tikslo įstaiga teikia šias paslaugas: 

              1. bendrosios paslaugos 

              2. paslaugos asmens namuose: 

              2.1. socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus); 

              2.2. dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose; 

              3. integrali pagalba į namus; 

              4. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos – darbas su socialinės rizikos 

šeimomis;     

              5. vaikų dienos centre:   socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų mokyklinio amžiaus 

vaikų dienos užimtumo organizavimas                

              6. darbas su įtėvių ir globėjų šeimomis; 

 7. psichosocialinių paslaugų teikimas; 

8. pavėžėjimas specialiuoju transportu; 

9. pavėžėjimas į planinės ambulatorinės  hemodializės procedūras Mažeikių mieste; 

10. miesto ir rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis; 

11. miesto pirties paslaugos; 

12. laikinojo apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos. 
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 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje metų pabaigoje dirbo 112 darbuotojų (iš jų 3 

antraeilėse pareigose), administracijos darbuotojai 4, ūkio dalies 2, pirties 2, likusieji- socialiniai 

darbuotojai ir jų padėjėjai. Tarnybos darbuotojai  yra Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos nariai. 

        BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba yra gavusi iš  Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  socialinės globos suaugusiems asmenims 

su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose ir socialinės globos vaikams su negalia namuose 

licencijas. Tarnyba turi valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos 

apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, pagal kurią tarnyba turi 

teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti slaugos-bendrosios praktikos paslaugas. 

        Tarnybos darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose kvalifikacijai kelti: 

Data Mokymus vedanti 

įstaiga 

Mokymų pavadinimas ir 

trukmė 

Dalyvavusių 

asmenų skaičius 

2017 m. 

gegužės 26 d. 

Lietuvos socialinių 

darbuotojų asociacija 

Konferencija „Rizikos veiksnių 

identifikavimas ir valdymas 

dirbant su bendruomenių rizikos 

grupėmis“ (4 val.) 

7 socialiniai 

darbuotojai 

2017 m. 

balandžio - 

birželio mėn. 

Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba prie SADM; 

Teisinės pagalbos ir 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

skyrius 

Darbuotojų, kurie vykdys asmenų, 

norinčių tapti vaiko globėjais 

(rūpintojais), įtėviais parengimą ir 

įvertinimą, mokymai pagal 

įvadinę globėjų ir įtėvių programą 

GIMK (72 val.) 

2 socialiniai 

darbuotojai 

2017 m. 

birželio 29 d. 

VŠĮ „Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras“ 

„Pagalbos sau būdai įveikiant 

emocinį stresą socialiniame 

darbe“ 

(8 ak. val.) 

11 soc. darbuotojų 

2 soc. darbuotojo 

padėjėjai 

1 psichologė 

1 direktorė 

2017 m. 

rugpjūčio 7-8 

d.; spalio 19-

20 d. 

UAB „Ekonominės 

konsultacijos ir tyrimai“ 

„Ankstyvosios intervencijos 

modelio, jo įgyvendinimo schemų 

ir stebėsenos metodikos taikymo 

mokymai Lietuvos savivaldybių, 

valstybės institucijų ir įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų 

specialistams“ (32 ak. val.) 

1 socialinis 

darbuotojas 

2017 m. 

rugpjūčio 18-

19 d. 

VšĮ „Nacionalinė 

regionų plėtros 

agentūra“ 

Asmeninių ir tarpasmeninio 

santykio kūrimas socialinėje 

sąveikoje (16 val.) 

50 socialinio 

darbuotojo 

padėjėjų 

2017 m. 

rugsėjo 22 d. 

Socialinių paslaugų 

priežiūros 

departamentas prie 

SADM 

Soc. darbuotojų kompetencijų 

įsivertinimas (įvertinimas) bei 

profesinės kompetencijos 

tobulinimo poreikių nustatymas, 

naudojant metodinį profesinių 

kompetencijų įsivertinimo įrankį. 

1 socialinis 

darbuotojas 



(8 val.) 

2017 m. spalio 

11-12 d. 

Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba prie SADM; 

Utenos apskrities vyrų 

krizių centro atestuotos 

socialinės darbuotojos. 

Atestuotų socialinių darbuotojų, 

įgijusių teisę vykdyti asmenų 

pasirengimo globoti (rūpintis) ar 

įvaikinti vaiką, patikrinimą, 

grupės supervizija (12 ak. val.) 

2 socialiniai 

darbuotojai 

2017 m. 

lapkričio 6 d. 

Kolpingo kolegija Z ir alfa kartų ypatumai ir 

ugdymas (6 ak. val.) 

20 darbuotojų 

2017 m. 

lapkričio 23-

24 d. 

Socialinių paslaugų 

priežiūros 

departamentas prie 

SADM; VŠĮ šeimos 

santykių institutas 

Teminiai vaikų dienos centrų 

darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su 

vaikais, mokymai (16 ak. val.) 

1 socialinis 

darbuotojas 

1 socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

2017 m. 

lapkričio 23-

24 d. 

Lietuvos profesinių 

santykių konsultantų 

asociacija 

Grupės supervizijos procesas (16 

val.) 

20 socialinių 

darbuotojų 

 

2017 m. 

lapkričio 28-

29 d. 

VšĮ „Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras“ 

Socialinių darbuotojų emocinio 

atsparumo lavinimas (16 ak. val.) 

25 socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

5 socialiniai 

darbuotojai 

2017 m. 

gruodžio 21-

22 d. 

VšĮ „Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras“ 

Kūno kalba – ką iš tiesų sako 

klientas? (16 ak. val) 

10 socialinių 

darbuotojų 

   

      Dalyvavimas savanoriškose akcijose:   

2017 m. kovo 18-19 d. vyko akcija ,,Maisto bankas“. Dalyvavo 24 įstaigos savanoriai. Surinkta 

maisto produktų 969 vienetai. Aukojusių žmonių skaičius 371. 

2017 m. spalio 21-21 d. vyko akcija ,,Maisto bankas“. Dalyvavo 26 įstaigos savanoriai. Surinkta 

maisto produktų 1384 vienetai. Aukojusių žmonių skaičius 425. 

2017 m. gruodžio 15 d. vyko papildoma „Maisto bankas“ akcija. Dalyvavo 5 įstaigos savanoriai. 

Surinkta maisto produktų 203 vienetai. Aukojusių žmonių skaičius 80. 

 

2. BENDROSIOS PASLAUGOS 

    Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių vertinimo paslauga. 2017 m. buvo atlikti 144 asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikių vertinimai: 

- dėl pagalbos į namus - 68 (65 senyvo amžiaus,  1 suaugęs, 2 vaikai); 

- dėl dienos socialinės globos asmens namuose - 21 (19 senyvo amžiaus, 2 suaugę); 

- dėl dienos socialinės globos institucijoje - 1 (1 suaugęs); 



- dėl trumpalaikės socialinės globos institucijoje -  9 (6 senyvo amžiaus, 1 suaugęs, 2 vaikai); 

- dėl ilgalaikės socialinės globos institucijoje - 20 (15 senyvo amžiaus, 5 suaugę); 

- dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (asmens namuose) paslaugų – 16 vertinimų; 

- dėl laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo – 9 vertinimai. 

    Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos, neatitikus poreikio, nebuvo skiriamos 16 

asmenų, 7 asmenys paslaugų atsisakė vertinimo metu. Ilgalaikės socialinės globos institucijoje 

paslaugos, neatitikus poreikio, nebuvo skiriamos 2 asmenims. 

Informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos. 

     2017 m. dėl informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo paslaugų kreipėsi 968 asmenų, iš jų 

369 asmenys kreipėsi dėl informavimo ir konsultavimo, ir 599 asmenys kreipėsi dėl tarpininkavimo 

paslaugų.  

 

2. PASLAUGOS ASMENS NAMUOSE 

 

2.1. Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos. 

       Paslaugą teikia socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai. Socialinė priežiūra (pagalba į namus) – tai 

visuma paslaugų, padedančių asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia 

ir jų šeimos, vaikai su negali ir jų šeimos. Paslauga teikiama nuo 2 iki 10 val. per savaitę. 

       Pagalbos į namus paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, asmens 

higienos paslaugų teikimas, maisto produktų ir vaistų nupirkimas, maisto paruošimas, indų 

išplovimas, kambarių tvarkymas, pagalba buityje, ir kitos paslaugos. Pagalbos į namus paslaugas 

teikia individualios priežiūros specialistai (socialinio darbuotojo padėjėjai), esant poreikiui ir kiti 

specialistai. 

Per 2017 metus socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos suteiktos 227 asmenims.  Iš 

jų mieste – 183,  kaime – 44. Iš jų pensininkai – 205, darbingo amžiaus asmenys su negalia– 21, vaikų 

su negalia – 1.   

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų poreikis pervertintas 136 kartus. 

Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo asmenims pasikeitimų Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui viso buvo pateikta 269 raštai. Iš jų: dėl pagalbos į namus 

paslaugų teikimo sustabdymo buvo pateikta 148 raštai; dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo 

nutraukimo pateikta 25 raštai; dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo atnaujinimo 92 raštai; dėl 

paslaugų rūšies pasikeitimo 4 raštai. 

 

Eil. Nr. Paslaugos Į vykdymas 



Gavėjų 

sk. 

 

1. Informavimas - 

2. Konsultavimas - 

3. Tarpininkavimas 1228 

4. Atstovavimas - 

5. Maitinimo organizavimas - 

6. Bendravimas - 

7. Asmens higiena 1083 

7.1 
Kūno apiprausimas, kita pagalba 

 (rengti, šukuoti) 

182 

7.2 
Maudymas vonioje (palydėjimas į vonios kambarį, pagalba 

įlipant ir išlipant iš vonios, nugaros, galvos plovimas) 

228 

7.3 Patalynes keitimas, lovos klojimas 375 

7.4 Nagų kirpimas 478 

7.5. Kirpimo paslauga 179 

8. Maisto ruoša 3463 

8.1 
Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg) artimiausioje 

parduotuvėje 

1552 

8.2 Maisto nupirkimas turguje 528 

8.3 Maisto paruošimas 634 

8.4 Maitinimas bei indų išplovimas 744 

8.5 Pagaminto maisto pašildymas 5 

9. Namų tvarkymas 3522 

9.1 

1 kambario buto (dulkių nuo baldų ir palangių valymas, grindų 

šlavimas, plovimas kambaryje, virtuvėje, prieškambaryje, 

tualeto ir vonios kambariuose, šiukšlių išnešimas) 

1211 

9.1.1 1,5-2 kambarių buto 807 

9.1.2 3 kambarių buto 250 

9.1.3 Tualeto patalpos tvarkymas 42 

9.1.4 Vonios patalpos tvarkymas 1025 

9.1.5 Laiptinės valymas 187 

9.2 Langų valymas 381 

9.2.1. Vieno lango valymas 371 

9.2.2. Vieno lango sandarinimas 10 

9.3. Kilimų valymas 466 

10. Skalbimo paslaugos 392 

10.1. Skalbimas rankomis 108 

10.2. Skalbimas mašina 142 

10.3. Lyginimas 142 

11. Lydėjimas 338 

12. Vandens, malkų ir anglių atnešimas, krosnies iškūrenimas 402 

13. Kultūrinės paslaugos 565 

14. 

Vienišo asmens artimųjų (vyro, vaikų, žmonos) kapų 

tvarkymas 

 

10 



15. 
Vaistų nupirkimas 

 

1039 

16. Techninės pagalbos priemonių pristatymas klientui į namus 3 

17. Iš viso: 11128 

 

        Informavimo paslauga suteikta 1580 kartų, konsultavimo paslauga suteikta – 46, tarpininkavimo 

paslauga suteikta 210 kartų. 2017 m. 36 darbuotojai dalyvavo periodiniuose kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 2017 m. gruodžio 3 d. kartu su paslaugų gavėjais dalyvavome koncerte, skirtame 

tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti. 

       2017 m. vyko susirinkimai, kuriuose dalyvavo individualios priežiūros specialistės (socialinio 

darbuotojo padėjėjos), teikiančios socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas: 

2017 m. sausio 30 d.  susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Direktorės prašymas, 

sužinojus apie smurto atvejus likti neabejingiems ir pranešti įstaigos administracijai. 

2017 m. vasario 27 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Direktorė supažindino su 

naujai priimtu valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, darbo 

apmokėjimo sąlygomis ir dydžiais, darbuotojų pareigybių lygiais ir grupėmis, taip pat pranešė apie 

kasmetinį veiklos vertinimą. 

2017 m. kovo 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

2017 m. balandžio 26 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

2017 m. gegužės 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui, supažindinimas su 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtomis paslaugų į namus (socialinės priežiūros) 

organizavimo ir teikimo rekomendacijomis. 

2017 m. birželio 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Direktorė supažindino su 

naujojo Darbo kodekso tvarka. 

2017 m. liepos 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

2017 m. rugpjūčio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

2017 m. spalio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su pasikeitusiomis Darbo tvarkos taisyklėmis, kurios buvo papildytos. 

2017 m. lapkričio 27 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

2017 m. gruodžio 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Pravestas periodinis 

gaisrinės saugos instruktažas, bei periodinis saugos ir sveikatos instruktažas. 

 

2.2. Dienos globos paslaugos 

        Paslaugą teikia socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai. Dienos socialinė globa asmens namuose - 

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti 

pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai: vaikai su negalia, 

suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys. Paslauga teikiama 4 val. arba 8 val. per dieną 



(esant poreikiui gali būti teikiama kitaip) asmens namuose. 

        Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendravimas, laisvalaikio 

organizavimas, maitinimas, asmeninės higienos paslaugų teikimas, pagalba rengiantis, valgant, 

prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (planuojant 

ir tvarkant šeimos biudžetą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos 

darbus, bendraujant ir pan.), psichosocialinių paslaugų teikimas, transporto organizavimas, kitos 

paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

        Dienos socialinės globos paslaugą teikiančios komandos sudėtis: socialinis darbuotojas 

socialinių paslaugų asmens namuose organizavimui, individualios priežiūros specialistai (socialinio 

darbuotojo padėjėjai), slaugytojas, sielovados specialistas, darbuotojas, aprūpinantis techninėmis 

pagalbos priemonėmis, socialinio darbuotojo padėjėjas kirpimo paslaugoms, vairuotojas, esant 

poreikiui ir kiti specialistai. 

2017 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos suteiktos 64 asmenims. Iš jų 

mieste – 52,  kaime – 12. Iš jų: 48 – pensininkai, 16 – suaugę asmenys su negalia. Dėl techninės 

pagalbos priemonių tarpininkauta 23 kartus. Pavėžėjimo specialiuoju transportu paslauga suteikta 4 

kartus. Slaugytojos paslauga suteikta 748 kartus. Plaukų kirpimo paslauga buvo suteikta 110 kartų. 

Sielovados specialisto paslaugos suteiktos 31 asmeniui. Iš viso suteikta 107 konsultacijos, 

informavimo paslauga suteikta 60 kartų. Socialinių paslaugų poreikis pervertintas 39 kartus. 

Informavimo paslauga suteikta 669 kartus, konsultavimo paslauga 506 kartus, tarpininkavimo 

paslauga 202 kartų. 

 Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo pasikeitimų  Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikti 159 raštai. Iš jų dėl paslaugų teikimo 

nutraukimo 17 raštų, dėl paslaugų teikimo sustabdymo 88 raštai, dėl paslaugų teikimo atnaujinimo 

24 raštai, informacinių pranešimų apie pradėtas teikti paslaugas - 18, apie integralios pagalbos į 

namus teikimo pradžią 12 raštų. 

2017 m. gruodžio 3 d. dalyvavome renginyje, skirtame tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti. 

Per 2017 m. 42 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 1 socialinis darbuotojas dalyvavo periodiniuose 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose. 

2017 m. vyko susirinkimai, kuriuose dalyvavo individualios priežiūros specialistai (socialinio 

darbuotojo padėjėjai), teikiantys dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas: 

2017 m. sausio 03 d.  susirinkimas apie pradėtą teikti integralios pagalbos į namus paslaugą, naujų 

darbuotojų pristatymą, mobilios komandos sudėtį, pareigas; apie paslaugos finansavimą iš Europos 

Sąjungos socialinio fondo lėšų, įsigytą ir planuojamą įsigyti įrangą bei priemones skirtas paslaugoms 

teikti, paslaugų teikimo tvarką ir dokumentų pildymą.   

2017  m. sausio 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Direktorės priminimas, 



kaip elgtis sužinojus apie smurtą. 

2017 m. vasario 13 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, teikiantiems 

integralios pagalbos paslaugas į namus, antros mobilios komandos specialistų pristatymas, 

supažindinimas su konfidencialios informacijos tvarkos aprašu. 

2017 m. vasario 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, teikiantiems 

dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, direktorės supažindinimas su naujai priimtu 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, darbo apmokėjimo 

sąlygomis ir dydžiais, darbuotojų pareigybių lygiais ir grupėmis, pranešimas apie kasmetinį veiklos 

vertinimą; supažindinimas su konfidencialios informacijos tvarkos aprašu. 

2017 m. kovo 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, teikiantiems 

integralios pagalbos paslaugas į namus. 

2017 m. kovo 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, teikiantiems 

dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. 

2017 m. balandžio 26 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, 

teikiantiems integralios pagalbos paslaugas į namus. 

2017 m. balandžio 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, 

teikiantiems dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. 

2017 m. gegužės 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, teikiantiems 

integralios pagalbos paslaugas į namus; supažindinimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

parengtomis paslaugų į namus (socialinės priežiūros) organizavimo ir teikimo rekomendacijomis. 

2017 m. gegužės 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui darbuotojams, teikiantiems 

dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose; supažindinimas su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos parengtomis paslaugų į namus (socialinės priežiūros) organizavimo ir teikimo 

rekomendacijomis. 

2017 m. birželio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui; direktorės supažindinimas 

su Naujojo darbo kodekso tvarka, darbo tvarkos taisyklėmis bei kitomis naujomis tvarkomis. 

2017 m. liepos 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

2017 m. rugpjūčio 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui, informavimas apie nuo 

2017-07-01 padidėjusius darbo užmokesčio fiksuotus valandinius įkainius slaugos ir reabilitacijos 

specialistams. 

2017 m. spalio 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui, supažindinimas su 

pasikeitusiomis darbo tvarkos taisyklėmis, kurios buvo papildytos. 

2017 m. lapkričio 27 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

2017 m. gruodžio 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui, pravesti periodiniai 

saugos ir sveikatos instruktažai bei periodiniai gaisrinės saugos instruktažas, išspręstas gaisrinės 



saugos testas. 

  

3. INTEGRALI  PAGALBA Į NAMUS 

2017 metų sausio 2 d. sudaryta viena mobili komanda  ir pradėtos teikti integralios pagalbos 

paslaugos į namus pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Integrali 

pagalba į namus Mažeikių rajone“. Nuo 2017 m. vasario 1 d. sudarytos ir paslaugas teikia dvi 

komandos, o nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. - trys komandos. 

Integralios pagalbos paslaugos suteiktos 44 paslaugų gavėjams. 

Suteiktos konsultacijos 28 paslaugų gavėjų artimiesiems. 

Mokymuose dalyvavo 13 socialinio darbuotojo padėjėjų ir 1 socialinis darbuotojas. 

2017 m. liepos mėnesį įsigyti keturi nauji automobiliai Peugeot Partner. 

Kineziterapijos paslaugų suteikta 420 kartų. 

Masažo paslaugų suteikta 193 kartus. 

Slaugytojos paslaugų suteikta 748 kartus. 

 

4. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS – DARBAS SU 

SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS 

 

  Socialinės rizikos šeima — tai šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš 

tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra 

priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti 

vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą 

panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, 

doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui 

įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba). 

 Šeimoms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos tiek kliento namuose, 

tiek socialinio darbuotojo darbo vietoje. Teikdami šias paslaugas socialiniai darbuotojai motyvuoja, 

padeda šeimai siekti, palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ir 

šeimos gyvenime reikalingas funkcijas. 

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos socialiniai darbuotojai darbui su socialinės 

rizikos šeimomis teikia šias socialines paslaugas: 

- informuoja (teikia informaciją apie įstaigas, kuriose tvarkomi asmens dokumentai, skiriama piniginė 

socialinė parama, nemokamas maitinimas mokyklose, tikrinama sveikata, tvarkomos už būsto 

išlaikymą susikaupusios skolos, skiriama teisinė konsultacija ir kt.); 

- konsultuoja (teikia konsultaciją, kaip išspręsti šeimoje esančias problemas, kartu ieškomas problemų 



sprendimo būdas); 

- tarpininkauja ir atstovauja (teikia tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugą Darbo biržoje, gydymo 

įstaigose, švietimo ir ugdymo įstaigose, policijoje, padedant spręsti šeimos teisines, sveikatos, ūkines 

buitines problemas, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užregistruojant pas specialistus ir kt.); 

- bendrauja (bendrauja vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais 

sprendimo bei kitais  svarbiais klausimais); 

- organizuoja maitinimą (projektinės veiklos metu); 

- ugdo ir palaiko kasdieninius gyvenimo įgūdžius (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant 

ir mokant mokesčius, prižiūrint vaikus ir kt.); 

- organizuoja sociokultūrines paslaugas (organizuoja išvykas, skatina vaikus dalyvauti popamokinėje 

veikloje, skatina šeimą dalyvauti kultūriniuose renginiuose bei domėtis aplinkui vykstančiais 

procesais); 

- esant galimybei šeimas aprūpina būtiniausiais drabužiais, avalyne, baldais, gaunamais iš paramos; 

- ugdo darbinius įgūdžius (skatina ir ugdo darbinius namų ruošos įgūdžius, siekiant gauti darbinių 

pajamų). 

Nuo 2016 m. gegužės 2 d. darbdaviams susitarus ir darbuotojams sutikus, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo  kodekso 120 str. 1 ir 2 d., 138 str. seniūnijų socialiniai darbuotojai 

dirbantys su socialinės rizikos šeimomis dirba BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje. 

Paslaugas teikia 15 socialinių darbuotojų su rizikos šeimomis. 

2017 metais socialinės priežiūros paslaugos buvo suteiktos 154 socialinės rizikos šeimoms 

Mažeikių rajone ir mieste įtrauktoms į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. 2017 

metais išbrauktos 27 šeimos. Socialinių paslaugų tarnyba 2017 metais pradėjo dirbti su 15 naujų 

socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus. 2017 m. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Vaiko teisių apsaugos skyriuje dalyvauta dėl  socialinės rizikos šeimų 27 organizuotuose posėdžiuose. 

Mažeikių rajono apylinkės teismo posėdžiuose dėl tėvų valdžios apribojimo dalyvauta 2 kartus. 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 

A1-2698 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties ir 

darbo reglamentavimo patvirtinimo“ socialinė darbuotoja su socialinės rizikos šeimomis dalyvavo 9-

uose  komisijos posėdžiuose.   

2017 m. dalyvauta 2-uose Mažeikių Jievaro mokykloje ir Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo 

Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje organizuotuose posėdžiuose dėl socialinės rizikos 

šeimose augančių  vaikų  elgesio problemų mokykloje. 

         Darbas su socialinės rizikos šeimomis 2017 metais. 

 

Apsilankymų (iš viso): 5438, iš jų: 

- rasta namuose 3456 



- nerasta namuose 1982 

Susitikimų (iš viso): 3326, iš jų: 

- atvyko į įstaigą 2604 

- susitikimas 722 

Pokalbis telefonu 6801 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (iš viso): 23617, iš jų: 

- informavimas 13144 

- konsultavimas 2870 

- tarpininkavimas ir atstovavimas 3054 

- bendravimas 13583 

- maitinimo organizavimas 1069 

- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 6084 

- kitos paslaugos 321 

Plaukų kirpimo paslauga( iš viso): 277 

 

Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis vyksta ir tėvų užsiėmimų metu, tėvai į 

savipagalbos grupes susirenka tarnybos salėje kartą per mėnesį. 2017 metais savipagalbos užsiėmimai 

vyko šiomis temomis: 

2017-02-22 ,,Kalbėtis apie jausmus –svarbiau, nei išmokti skaityti“; 

2017-03-29 ,,Smurtas artimoje aplinkoje, pagalbos būdai“; 

2017-04-26 ,,Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas“; 

2017-05-31 ,,Ką galiu padaryti dėl blaivaus rytojaus?“; 

2017-06-28 ,,Meilė įgauna pavidalą“; 

2017-07-26 ,,Tikrųjų išbandymų metas: paauglystės problemos“; 

2017-08-30 ,,Artėjant rugsėjui (pirmokų adaptacija, pasiruošimas mokyklai)“; 

2017-09-27 ,,Higienos įgūdžių formavimas, jų laikymasis. Infekcinių ligų ir skiepų prevencija“; 

2017-10-25 ,,Konfliktai šeimoje, jų poveikis vaikams“; 

2017-11-29 ,,Smurtas: užburtas ratas, kaip iš jo išeiti“; 

2017-12-27 ,,Kalėdos be alkoholio“. 

Per 2017 metus savipagalbos grupės užsiėmimuose dalyvavo 90 asmenų iš socialinės rizikos 

šeimų. 

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, savo darbo įgūdžius  gilino ir 

tobulino metodinių susirinkimų metu. Metodiniai  darbuotojų susirinkimai vyksta kiekvieną mėnesį. 

2017 m. vyko šiomis temomis: 

2017-02-27 „Naujų teisės aktų aptarimas“; 

2017-03-13 „Socialinio darbo su proto ir psichikos negalią turinčiais asmenimis ypatumai“; 

2017-04-10 ,,Įvertinimas ir pagalbos planavimas krizės šeimoje atvejais“; 

2017-05-08 ,,Kompleksinė pagalba šeimai“; 



2017-06-12 ,,Tarpinstitucinis bendradarbiavimas“; 

2017-07-10 ,,Smurto formos, jų poveikis vaikų psichinei sveikatai“; 

2017-08-14 ,,Paauglių savęs vertinimo bei santykių su tėvais sąveikos ypatumai“; 

2017-09-11 ,,Socialinio darbuotojo ypatumai vykdant savižudybių prevenciją“; 

2017-10-09 ,,Pagrindinės pozityvios tėvystės idėjos“; 

2017-11-13 ,,Socialinio darbuotojo etikos kodeksas“; 

2017-12-11 ,,Socialinis darbas su asmenimis turintiems priklausomybę alkoholiui“. 

 

Vykdėme  trišalio susitarimo (BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, Telšių apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariatas, Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius) prevencinio projekto 2011 m. „Kartu 

prieš vaikų smurtą“ veiklos planą. Dalyvavome 17-oje  organizuotų reidų: 

2017 m. kovo 16 d. socialinė darbuotoja Inga Dikienė; 

2017 m. kovo 27 d. socialinė darbuotoja Sigutė Budrienė; 

2017 m. balandžio 13 d. socialinė darbuotoja Nijolė Liegaudienė; 

2017  m. balandžio 25 d. socialinė darbuotoja Diana Jurkšytė; 

2017 m. gegužės 9 d. socialinė darbuotoja Erika Nagienė; 

2017 m. gegužės 23 d. socialinė darbuotoja Diana Jurkšytė; 

2017 m. birželio 8 d. socialinė darbuotoja Edita Kareivaitė; 

2017 m. liepos 11 d. vyresn. socialinė darbuotoja Aistė Jurgilaitė; 

2017 m. liepos 26 d. socialinė darbuotoja Diana Jurkšytė; 

2017 m. rugpjūčio 10 d. socialinė darbuotoja Roma Kochienė; 

2017 m. rugpjūčio 31 d. socialinė darbuotoja Kristina Rapšytė-Tverijonienė; 

2017 m. rugsėjo 7 d. socialinė darbuotoja Dovilė Petrauskienė; 

2017 m. rugsėjo 21 d. socialinė darbuotoja Diana Jurkšytė; 

2017 m. spalio 11 d. vyresn. socialinė darbuotoja Aistė Jurgilaitė; 

2017 m. lapkričio 9 d. socialinė darbuotoja Giedrė Vaičkutė; 

2017 m. lapkričio 28 d. socialinė darbuotoja Diana Jurkšytė; 

2017 m. gruodžio 5 d. socialinė darbuotoja Dovilė Petrauskienė. 

 

5. DARBAS SU ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ ŠEIMOMIS 

Nuo 2017 m. birželio mėnesio tarnyba turi 2 atestuotas socialines darbuotojas darbui su globėjų 

ir įtėvių šeimomis. Pravesti įvadiniai Būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai (GIMK) 3 

šeimoms (5 asmenims), parengtos 4 išvados norintiems globoti, 1 papildoma išvada norintiems 

globoti, 1 išvada norintiems priimti vaiką laikinai svečiuotis. Teiktos paslaugos: konsultavimas 



įstaigoje -7, konsultavimas kliento namuose – 16, informavimas -58, buities ir gyvenimo sąlygų 

patikrinimas – Parašyti 5 straipsniai apie globą ir įvaikinimą, padaryti 4 kvietimai globoti ir įvaikinti, 

išdalinta 350 vnt. lankstinukų, dalyvauta socialinių darbuotojų dienos progos šventėje, kurioje 

suteikta informacija apie GIMK veiklą, GIMK programos pristatytas 9 Mažeikių miesto ir rajono 

seniūnijose. Viešinimas skelbiamas (www.mazeikiai.lt, www.socpaslaugos.lt, www.santarve.lt, 

www.budas.lt, laikraščiuose „Santarvė“ ir „Būdas žemaičių, socialiniuose tinkluose). Dalyvauta 

grupiniame užsiėmime Žemaitijos rajono GIMK, globėjų ir įtėvių supervizijoje, konferencijoje „Kaip 

bendradarbiauti siekiant bendro tikslo“. Dalyvauta 2 posėdžiuose Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje. 

 

6. SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DIENOS 

UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS VAIKŲ DIENOS CENTRE 

2017 metais Vaikų dienos centrą lankė 50 vaikų (vidutiniškai 30 vaikų per mėnesį). Priimta – 

16 vaikų. Išbraukta – 16 vaikų. 

 

Eil.nr. Paslaugos Suteiktos paslaugos 

(per metus) 

1 Informavimas 2833 

2 Konsultavimas 1274 

3 Tarpininkavimas 1300 

4 Pokalbis  telefonu 993 

5 Bendravimas 3926 

6 Maitinimo organizavimas 3926 

7 Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas  ir 

palaikymas 

3926 

8 Švietimas 3005 

 Kitos paslaugos:  

9 Užimtumo organizavimas 3926 

10 Kirpimas 46 

11 Asmens higiena 3926 

 

2017 metų renginiai: 

Pirmas pusmetis Antras pusmetis 

01-13 Neužmirštuolių žiedai, filmo 

peržiūra laisvės gynėjus prisimenant. 

06-01 Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

01-16 Pasaulinė sniego diena. 06-05 Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. 

01-27 Sveikinu Vilnių. 06-14 Gedulo ir vilties diena. 

02-06 Duonos diena. 07-05 Karaliaus Mindaugo diena. 

02-07 Tarptautinė saugesnio interneto 

diena. 

07-14 Žalgirio mūšio diena. 

02-10 Dovana – pagarbos ženklas. 07-20 Tarptautinė šachmatų diena. 

02-14 Meilės, gėrio, šilumos diena. 07-27 Jūros diena. 

02-15 Mes mylim Lietuvą. 08-23 Baltijos kelio diena. 

02-21 Tarptautinė gimtosios kalbos diena. 08-30 Viskas žmoguje turi būti gražu. 

http://www.mazeikiai.lt/
http://www.socpaslaugos.lt/
http://www.santarve.lt/
http://www.budas.lt/


02-28 Užgavėnės. 09-01 Sveika, mokykla. 

03-11 Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena. 

09-04 Baltijos jūros diena. 

04-05 Popietė su Mažeikių rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

specialistais. 

09-07 Tarptautinė raštingumo diena. 

04-06 Saugaus eismo diena. 09-18 Popietė su Telšių apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato atstovais. 

04-07 Susitikimas su Caritas. Šachmatų 

turnyras. 

09-21 Tarptautinė taikos diena. 

04-12 Velykų rytą margučiai ritas. 09 -26 Europos kalbų diena. 

05-11 Motinos diena. 09-27 Socialinių darbuotojų diena. 

05-18 Tarptautinė muziejų diena. 10-03 Pagyvenusių žmonių diena. 

05-19 Gatvės muzikos diena. 10-05 Tarptautinė mokytojų diena. 

10-11 Europos saugaus eismo diena. 

10-13 Tarptautinė derliaus diena. 

11-02 Vėlinės. 

11-10 Europos sveikos mitybos diena. 

11-16 Tarptautinė tolerancijos diena. 

12-20 Kalėdinė mugė ,,Orlen Lietuva“. 

12-22 Kalėdinė šventė vaikų dienos centre. 

 

       Dalyvavimas projektuose 2017 metais: 

1. Projektas „Vaikų dienos centras“. Tęsiamas ir vykdomas  projektas „Vaikų dienos 

centras“ (finansavimo šaltinis –Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

projekto vykdymo trukmė – 9 mėnesiai). Projekto tikslas – teikti dienos socialines priežiūros ir 

užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams. Siekiant ugdyti socialinius įgūdžius jų šeimų 

nariams, organizuojamos įvairios veiklos. Ataskaitinio laikotarpio metu dienos centrą lankė 30 vaikų 

dalyvaujančių projekte, bei jų tėvai. Projekto metu rengtos popietės, organizuotos šventės, išvykos, 

ekskursijos bei kiti renginiai. Vykdomoje projektinėje veikloje įtraukti ir vaikų tėvai.  Balandžio ir 

gruodžio mėnesiais dalyvavome AB „Orlen Lietuva“ įmonėje vykusiose Kalėdinėje ir Velykinėje 

mugėse. Apie projekto metu vykdomą Vaikų dienos centro veiklą, Mažeikių miesto visuomenė 

sužinojo iš rajono spaudos, vietinės televizijos, internetiniuose puslapiuose. Projekto vykdymo metu 

vaikai, lankantys Vaikų dienos centrą, turėjo galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, dalyvaudami 

įvairiose veiklose. Projektas vykdytas sėkmingai. 

2. ,,Stiprybę semkis iš praeities”. 

2017 metai buvo paskelbti piliakalnių metais, kaip partneriai dalyvavome 

Asociacijos ,,Bendraukime“ vykdomame projekte Socialinės rizikos šeimų vaikai buvo supažindinti 

su  piliakalnių kilme, pasiskirstę į grupes ieškojo informacijos apie pasirinktą piliakalnį ir paruošė 

pristatymą draugams. Vaikai buvo pakviesti į Mažeikių miesto muziejų apžiūrėti piliakalniuose rastus 

dirbinius, įrankius, papuošalus. 

3. „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas!”. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos 



Vaikų dienos centras prisijungė prie projekto „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas!”. Projektas 

vykdomas 30-yje Lietuvos savivaldybių. 2017 metų kovo 23 d. ir 24 d. dienomis BĮ Mažeikių rajono 

socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centre vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai tema 

alkoholio prevencija per sveikos gyvensenos prizmę. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų metų vaikai ir 

jų tėvai aktyviai dalyvavo, dalinosi savo patirtimi, domėjosi naujovėmis ir galimybėmis kaip sveikai 

gyventi. 

 

7. PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA    

       2017 metais psichologinės konsultacijos suteiktos 142 klientams. Iš jų: moterims -75, vyrams - 

8, vaikams ir paaugliams - 59. Konsultacijų skaičius - 453. 

       Daugiausia psichologinių konsultacijų yra suteikiama rizikos šeimų moterims ir jų vaikams. Jas 

konsultacijoms dažniausiai nukreipia socialinės darbuotojos. Beveik visos moterys būna patyrusios 

psichologinį ar fizinį smurtą, turi problemų dėl alkoholio vartojimo. Moterys domisi vaikų auklėjimo, 

mokymosi sunkumų įveikimo metodais. Užsiėmimų metu stiprinama jų savivertė, tikėjimas galėjimu 

pakeisti esamą padėtį. Vaikai ir paaugliai konsultuojami dėl elgesio problemų, patiriamų patyčių, 

vagysčių, nesutarimų šeimoje, mokyklos nelankymo, bėgimo iš namų. Dalis konsultacijų suteikiamos 

telefonu. Aptariamos problemos, ieškoma jų sprendimo būdų. Rizikos šeimų moterims kas mėnesį 

vedami savipagalbos grupių užsiėmimai. Kartais juose apsilanko ir moterų sugyventiniai ar vyrai. 

Užsiėmimus moterys lanko noriai, turi galimybę aptarti savo problemas, ieškoti jų sprendimo būdų, 

sulaukti padrąsinimo, motyvacijos keistis. Vyrai kreipiasi dėl nesutarimų šeimoje, praradę vaikų 

globą, dėl problemų su alkoholiu. Konsultuojami  dienos socialinės globos paslaugas gaunantys 

asmenys ir jų šeimos nariai.  Šie asmenys ligoti, mažai išeinantys iš namų, todėl dažnas jaučiasi 

vienišas, kai kurie turi bendravimo, atminties problemų. Grupėmis ir individualiai  vedami 

užsiėmimai Vaikų dienos centro vaikams. Užsiėmimų metu mokomasi taikiai spręsti iškilusius 

nesutarimus, aptariama kaip reaguoti į patyčias ir jų išvengti, mokomasi bendrauti ir bendradarbiauti. 

8. PAVEŽĖJIMAS SPECIALIUOJU TRANSPORTU 

       2017 m. specialiuoju transportu neįgaliųjų, senyvo amžiaus, neįgalių vaikų, socialinės rizikos 

asmenų ir jų vaikų nuvežimo į stacionarias ir ambulatorines gydymo, slaugos, reabilitacijos įstaigas, 

stacionarias globos įstaigas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisijas paslauga buvo 

pasinaudota 69 kartus. Šiomis paslaugomis pasinaudojo 28 asmenys (iš jų - 5 neįgalūs vaikai, 11  

darbingo amžiaus asmenų, 11 sulaukusių senatvės pensinio amžiaus asmenų, 1 socialinės rizikos 

asmuo). 

       Specialiojo transporto paslauga už Mažeikių rajono ribų buvo pasinaudota 11 kartų vykstant: 

- į Klaipėdos NDNT III teritorinį skyrių (2), 

- į Vilniaus Santaros klinikas (1); 



- į Kauno klinikas (2), 

- į Klaipėdos Universitetinę ligoninę (1), 

- į Moters ir vaiko kliniką, Šiauliuose (1) 

- į „Žemaitijos Psichikos centrą“, Telšiuose (1), 

- iš Šiaulių Respublikinės ligoninės į Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę (1), 

- į neįgaliųjų stovyklą, Monciškėse (1), 

- iš Psichiatrijos departamento Švėkšnoje į Mažeikius (1). 

       Mažeikių rajono ribose ir mieste asmenys specialiojo transporto paslauga naudojosi 58 kartus 

daugiausia vykstant į sveikatos priežiūros įstaigas ar grįžtant iš jų: 

- į Vaikų ankstyvąją reabilitaciją ir korekciją (35); 

- į Psichikos sveikatos centrą (1); 

- į Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę (6); 

- į/iš VšĮ Mažeikių ligoninę (9), 

- į Mažeikių Pirminės sveikatos  priežiūros centrą (2); 

- į Mažeikių VSDF skyrių (1); 

- į Šeimos sveikatos centrą (3), 

- į Telšių apskrities VPK Migracijos skyriaus Mažeikių grupę (1). 

 

9. PAVĖŽĖJIMAS Į PLANINĖS AMBULATORINĖS HEMODIALIZĖS PROCEDŪRAS 

     2017 m. specialiuoju transportu asmenys į planines ambulatorines hemodializės procedūras, 

atliekamas 3 kartus per savaitę UAB „Dialimeda“, J. Basanavičiaus g. 22, Mažeikiuose, vyko 1014  

kartų. Šiomis paslaugomis per 2017 metus pasinaudojo 11 asmenų (iš jų - 3 darbingo amžiaus 

asmenys, 8 pensinio amžiaus asmenys). 2017 metais pavėžėjimo į hemodializės procedūras paslaugos 

buvo nutrauktos 3 asmenims (dėl mirties), gauti 2 nauji paslaugų gavėjai.  2017 m. buvo surašyta 39 

buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo. 2017 m. 

buvo parengta 70 išvadų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. 

Pateikta informacija apie 43 asmenų kasdienio funkcionavimo pakitimus ir gebėjimą savarankiškai 

(ar naudojantis pagalba) priimti kasdienius sprendimus konkrečiose srityse, įvykusius per vienerius 

metus. 

 

10. MAŽEIKIŲ MIESTO IR RAJONO NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS 

PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

       Per 2017 m. gauta 714 prašymų aprūpinimui įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis. 

Buvo patenkinti  445 prašymai. Išduotos ir priimtos šios techninės pagalbos priemonės: 

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Gražintos techninės Techninės 



pagalbos priemonės 

(vnt.) 

pagalbos 

priemonių, 

išduotų 

pakartotiniam 

naudojimui 

(vnt.) 

Suaugusiųjų techninės pagalbos priemonės 

1.Neįgaliųjų vežimėliai 

1.1. universalaus tipo (palydovo valdomi, su 

varomaisiais užpakaliniais ratais, svirtiniai, su aukšta 

atlenkiama nugaros atrama, neįgaliesiems be kojų, su 

varomaisiais priekiniais ratais ir kt.) 96 87 

2. Per(si)kėlimo priemonės (slankiosios lentos) 1 0 

3. Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės: 118 103 

3.1. vaikščiojimo lazdelės (medinės ir metalinės) 5 4 

3.2. vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių 1 1 

3.3. alkūniniai ramentai 52 50 

3.4. pažastiniai ramentai (mediniai ir metaliniai) 60 48 

4. Abiem rankom valdomos vaikščiojimo 

priemonės: 79 76 

4.1. vaikščiojimo rėmai 5 2 

4.2. vaikštynės su ratukais 74 74 

5. Tualeto reikmenys: 89 86 

5.1. naktipuodžio kėdutės (su ar be ratukų) 77 76 

5.2. paaukštintos tualeto sėdynės (tvirtinamos) 12 10 

6. Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše 

priemonės: 23 20 

6.1. dušo kėdės 3 2 

6.2. vonios suoliukai 18 17 

6.3. vonios lentos 2 1 

6.4. vonios 0 0 

7. Stalai (lovos staliukai) 9 9 

8. Priemonės praguloms išvengti: 74 55 

8.1. reguliuojamos lovos 45 43 

8.2. čiužiniai praguloms išvengti 24 12 

8.3. pasėstai praguloms išvengti 5 0 

9. Kopėčios ir lipynės (kopėčios) 3 2 

10. Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) 

pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos ir (arba) 

piršto funkcijas (rankinės plokščios replės) 2 2 

                                                                       Viso: 494 440 

Vaikų techninės pagalbos priemonės     

11. Neįgaliųjų vežimėliai: 2 2 

11. 1. palydovo valdomi 1 1 

11.2. universalaus tipo (vežimėliai vaikui su CP, su 

aukšta atlenkiama nugaros atrama) 1 1 

12. Abiem rankom valdomos vaikščiojimo 1 1 



priemonės (vaikštynės su ratukais, su staliuku, 

sėdimosios vaikštynės) 

13.Prausimosi,maudymosi vonioje ir duše 

priemonės              (maudymosi kėdutės-gultai) 0 1 

14. Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga 

(stovėjimo atramos, ritiniai,volai) 2 1 

                                                                            Viso: 5 5 

     

                                                                          Iš viso: 499 445 

 

      Į Telšių techninės pagalbos centrą neįgaliesiems parvežti priemonių važiavome 9 kartus. Parvežta 

techninės pagalbos priemonių 147 vnt. 

      Be judėjimo techninės pagalbos priemonių taip pat parvežame ir išduodame pagalbos priemones 

mūsų savivaldybės gyventojams, turintiems regos bei klausos negalią. Per metus parvežėme ir 

išdavėme 23 techninės pagalbos priemones asmenims su regos ir klausos negalia: 

       

Eil. 

Nr. 

    TPP   pavadinimas Išduota vnt. 

1 Virtuvinės svarstyklės kalbančios 1 

2 Skysčio lygio rodytuvas 2 

3 Kompaktinių diskų grotuvas 4 

4 Didinamasis stiklas 3 

5 Kūno termometras 5 

6 Taktilinė lazdelė 3 

7 Vibruojantis žadintuvas 1 

8 Diktofonas 4 

 

       Tarpininkaujame atliekant sugedusių techninės pagalbos priemonių remontą. Techninių pagalbos 

priemonių remontą atlieka VŠĮ „Retenė“. Dėl remonto darbų su šia įstaiga bendrauta 32 kartus. Dėl 

techninių pagalbos priemonių remonto darbų su klientais bendrauta 1325 kartus. 

10. MAŽEIKIŲ MIESTO PIRTIES VEIKLA 

      Miesto pirtis dirba du kartus per savaitę: ketvirtadieniais (12:00-16:00 vyrams ir 17:00-22:00 

moterims) ir penktadieniais (12:00-16:00 moterims ir 17:00-22:00 vyrams). Vasaros sezonui pirties 

veikla sustabdoma. Siekiant kokybiškų pirties paslaugų vasaros sezono metu yra atliekamas 

einamasis pirties remontas: atnaujinamos sienos, lubos, grindys, persirengimo spintelės. 

      Siekiant užtikrinti lankytojų asmens higienos poreikius Mažeikių miesto pirtyje vykdomos  šios 

veiklos: 

1. Savalaikė ir kokybiška pirties priežiūros, saugios aplinkos, higienos normas atitinkančių 

sąlygų sudarymo lankytojams veikla. 

2. Atsakingai vykdomi visi, su pareigybėmis susiję, darbai. 



3. Užtikrinama pagarbi Mažeikių miesto pirties lankytojų aptarnavimo kultūra. 

4. Vykdoma švietėjiška veikla: 

–  vykdomos paslaugų gavėjų poreikių apklausos, kuriomis remiantis planuojami darbai, veiklos 

miesto pirtyje. 

–  organizuojamas savalaikis lankytojų informavimas apie planuojamus renginius, akcijas. 

– atnaujinami informaciniai  stendai: „ Kaip tinkamai naudotis pirties malonumais“ „Saugokime 

sveikatą“. 

– 2017 m. gruodžio 06 d. pirtyje buvo renginys „Išbandykite tikrą Lietuvišką pirtį“ BŪK SVEIKAS, 

apsilankė 42 lankytojai. 

– 2017 m. gruodžio 21 d. Seimo narys  K.Bartkevičius padovanojo  pirties lankytojams  nemokamų 

maudynių  Mažeikių miesto pirtyje dieną, kuria pasinaudojo112 lankytojų; 

 

Mažeikių miesto pirties paslaugų gavėjų bei gautų pajamų   suvestinė 

nuo 2017-01-05 iki 2017-12-30 

Eil. Nr. Nedarbingo 

amžiaus 

Darbingo 

amžiaus 

Dušai Viso žmonių Pajamos 

Sausio mėn. 361 207 24 592 1407,66 

Vasario mėn. 352 199 22 573 1313,12 

Kovo mėn. 504 245 32 781 1766,68 

Balandžio mėn. 410 163 24 618 1412,88 

Gegužės mėn. 387 155 30 572 1247,00 

Birželio mėn. 165 75 11 251 560,86 

Liepos mėn. - - - - - 

Rugpjūčio mėn. 142 34 9 185 377,58 

Rugsėjo mėn. 441 171 18 630 1383,30 

Spalio mėn. 425 180 18 623 1386,78 

Lapkričio mėn. 453 183 16 652 1443,62 

Gruodžio mėn. 430 227 14 671 1554,40 

VISO: 4070 1839 218 6127 13853,88 

 

 

11. LAIKINOJO APNAKVINDINIMO IR APGYVENDINIMO KRIZIŲ CENTRE 

PASLAUGOS 

 

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Krizių centro veikla vykdoma nuo 2016 m. 

birželio 2 dienos.  Krizių centro veiklos tikslas – krizinėje situacijoje atsidūrusioms moterims ir jų 

vaikams organizuoti ir teikti socialinės priežiūros paslaugas.   Krizių centre teikiamos socialinės 

priežiūros paslaugos: laikino apnakvindinimo paslaugos (iki 3 parų); laikino apgyvendinimo paslaugos 

(iki 6 mėn. ar ilgiau). Per 2017 m. Krizių centro paslaugos suteiktos 33 asmenims: laikino 

apnakvindinimo paslauga suteikta 1 asmeniui; laikino apgyvendinimo paslaugos suteiktos 32 



asmenims, iš kurių 14 moterų ir 18 vaikų (9 šeimoms ir 5 pavieniams asmenims). Iš Krizių centro, 

radusios būstą, savarankiškai gyventi išvyko 7 šeimos;  2 šeimoms buvo skirti socialiniai būstai. 

 Su Krizių centre gyvenančiomis moterimis dirba 1 socialinė darbuotoja ir 4 socialinio darbuotojo 

padėjėjos ir teikia šias socialines paslaugas: informavimo (suteikiama informacija apie kitas įstaigas, 

dokumentus, reikalingus socialinei pagalbai gauti ir t.t.);  konsultavimo (konsultuojama įvairiais 

klausimais, kartu su moterimis analizuojama situacija ir ieškoma problemų sprendimo būdų); 

tarpininkavimo ir atstovavimo (tarpininkaujama tarp asmens ir kitų institucijų, tvarkant dokumentus, 

palydint, pagalba tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos ir t.t. ); kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo (apsiperkant, planuojant išlaidas, mokant mokesčius, tvarkantis buityje ir pan.); 

asmens higienos ir priežiūros (teikiamos skalbimo paslaugos, dušas); asmens sveikatos priežiūros 

organizavimo. Krizių centre vyko renginys gruodžio 15 dieną – „Kūčių popietė“. 

Bendradarbiaujame su VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“, VŠĮ „Gerovė visoms 

kartoms“, Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios parapijos „Caritas“  savanoriais, kurie esant poreikiui 

aprūpina Krizių centro gyventojus reikalingais rūbais bei daiktais. 

 

 

 

Direktorė       Zita Jonauskienė 


