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2018 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, Lietuvos Respublikos 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 šeimomis;     

              5. užimtumo organizavimas Vaikų dienos centre, socialines paslaugas gaunančių šeimų 

vaikams;               

              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. 

13. Darbo tarybos veiklos organizavimas. 
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14. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje 2018 metų pabaigoje dirbo 110 darbuotojų. 

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 

Socialinės apsaugos ir darbo 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 Mokymų pavadinimas ir trukmė Mokymų dalyviai 

2018 m. vasario 26 d. „Krizių ir streso valdymas“ (4 val.) Socialiniai 

darbuotojai 

2018 m. kovo 1 d. „Kliento mirties fakto priėmimas socialiniame 

darbe“ 

Socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

2018 m. rugpjūčio 2 d. „Kokybiška atvejo vadyba teikiant paslaugas 

vaikams ir jų šeimoms (globėjams, 

rūpintojams)“ (16 val.) 

Socialiniai 

darbuotojai 

2018 m. spalio 19  d. „Emocinio reagavimo ribos dirbant su proto ir 

psichikos negalės asmenimis“ (16 val.) 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai 

2018 m. spalio 26 d. „Problemų nėra, esame nepasiruošę jų 

sprendimui“ (2 val.) 

Socialiniai 

darbuotojai 

2018 m. spalio  26 d.  „Tobulėjimo ir atradimų savaitė“ (2 val.) Socialiniai 

darbuotojai 

2018 m. lapkričio 26  d. „Smurtas artimoje aplinkoje“ (2 val.) Socialiniai 

darbuotojai 

2018 m. lapkričio 28 d.  „Tvarios inovacijos socialinės partnerystės 

pagrindu“ (6 val.) 

Socialiniai 

darbuotojai 

2018 m. gruodžio 13 d. „Psichosocialinis darbas su smurtą patyrusiais 

vaikais“ (8 val.) 

Socialiniai 

darbuotojai 



2018 m. lapkričio -

gruodžio mėn. 

Dalyvavimas supervizijos procese (4 

užsiėmimai – 16 val.) 

Socialiniai 

darbuotojai 

   

      Dalyvavimas savanoriškose akcijose:   

2018 m. kovo 23-24 d. vyko akcija ,,Maisto bankas“. Dalyvavo 40 savanorių iš tarnybos. Aukojusių 

žmonių skaičius 427. Surinkta maisto produktų 1578,81 Eur. 

 

1. BENDROSIOS PASLAUGOS 

2018 m. buvo atlikti 184 asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių vertinimai: 

- dėl pagalbos į namus - 69 (65 senyvo amžiaus,  3 suaugę, 1 vaikas); 

- dėl dienos socialinės globos asmens namuose - 27 (26 senyvo amžiaus, 1 suaugęs); 

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

- dėl trumpalaikės socialinės globos institucijoje -  3 (1 senyvo amžiaus, 1 suaugęs, 1 vaikas); 

- dėl ilgalaikės socialinės globos institucijoje - 14 (11 senyvo amžiaus, 3 suaugę); 

- dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (asmens namuose) paslaugų – 21 vertinimas; 

- dėl laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo – 5 vertinimai. 

    Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos, neatitikus poreikio, skiriamos nebuvo 17 

asmenų, 14 asmenų paslaugų atsisakė vertinimo metu. Ilgalaikės socialinės globos institucijoje 

paslaugos nebuvo skiriamos 3 asmenims, nes neatitiko poreikio.  

        2018 m. buvo parengtos 36 išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdienius sprendimus. Parengta 113 informacinių raštų  dėl asmens kasdienio funkcionavimo 

pakitimų ir gebėjimų savarankiškai (ar naudojantis pagalba) priimti kasdienius sprendimus 

konkrečiose srityse, įvykusius per vienerius metus. 

     2018 m. dėl informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų kreipėsi 556 asmenys, iš jų 

260 asmenų kreipėsi dėl informavimo ir konsultavimo, 296 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 negalia 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 2018 metus socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos suteiktos 252 asmenims.  

Iš jų pensininkai – 229, darbingo amžiaus asmenys su negalia– 23, vaikų su negalia – 1.  Pagal 

gyvenamąją vietą: mieste – 202,  kaime – 50. 

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų poreikis pervertintas 148 kartus. 

Dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimo asmenims pasikeitimų 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui buvo pateikti 265 raštai. 

Iš jų: dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų sustabdymo - 134; dėl socialinės 

priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimo nutraukimo- 38; dėl socialinės priežiūros (pagalbos 

į namus) paslaugų teikimo atnaujinimo - 87; dėl paslaugų rūšies pasikeitimo - 6. 

Eil. 

Nr. 
Suteikta paslaugų į v y k d y m a s 

  gavėjų 

sk. 

paslaugų sk. 

(val.) 

1. Informavimas - - 

2. Konsultavimas - - 

3. Tarpininkavimas 1185 1745 

4. Atstovavimas - - 

5. Maitinimo organizavimas - - 

6. Bendravimas - - 

7. Asmens higiena 1239 1435 

7.1 
Kūno apiprausimas, kita pagalba 

 (rengti, šukuoti) 

141 280,5 

7.2 

Maudymas vonioje( palydėjimas į vonios kambarį, 

pagalba įlipant ir išlipant iš vonios, nugaros, galvos 

plovimas) 

301 511 

7.3 Patalynes keitimas, lovos klojimas 465 365,5 

7.4 Nagų kirpimas 145 91,5 

7.5. Kirpimo paslauga 187 187 

8. Maisto ruoša 3563 10385 

8.1 
Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg.) 

artimiausioje parduotuvėje 

1596 4186 

8.2 Maisto nupirkimas turguje 494 1028 

8.3 Maisto paruošimas 649 3469 



8.4 Maitinimas bei indų išplovimas 808 1677,5 

8.5 Pagaminto maisto pašildymas 16 25,5 

9. Namų tvarkymas 3589 13484,5 

9.1 

1 kambario buto (dulkių nuo baldų ir palangių 

valymas, grindų šlavimas, plovimas kambaryje, 

virtuvėje, prieškambaryje, tualeto ir vonios 

kambariuose, šiukšlių išnešimas) 

1232 5524 

9.1.1 1,5-2 kambarių buto  860 4791,5 

9.1.2 3 kambarių buto 278 1716 

9.1.3 Tualeto patalpos tvarkymas 42 47 

9.1.4 Vonios patalpos tvarkymas  1028 1304,5 

9.1.5 Laiptinės valymas 149 102 

9.2 Langų valymas 339 395 

9.2.1. Vieno lango valymas 333 388,5 

9.2.2. Vieno lango sandarinimas 6 6,5 

9.3. Kilimų valymas 510 907 

10. Skalbimo paslaugos 377 779 

10.1. Skalbimas rankomis 90 247 

10.2. Skalbimas mašina 144 285 

10.3. Lyginimas 143 247 

11. Lydėjimas 304 1178 

12. 
Vandens, malkų, anglių atnešimas ir krosnies 

iškūrenimas 

359 1123 

13. Kultūrinės paslaugos 495 786 

14. Vienišo asmens artimųjų (vyro, vaikų, žmonos) 

kapų tvarkymas 

22 75 

15. Vaistų nupirkimas 1062 1895 

16. Techninės pagalbos priemonių pristatymas klientui į 

namus 

2 1,5 

17. Iš viso: 13046 34188,5 

 

        Informavimo paslauga suteikta 1315 kartų, konsultavimo paslauga suteikta – 405, 

tarpininkavimo paslauga suteikta 167 kartų.  

       2018 m. 21 darbuotojas dalyvavo periodiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose.  

       2018 m. gruodžio 3 d. kartu su paslaugų gavėjais dalyvauta koncerte, skirtame tarptautinei 

Neįgaliųjų dienai paminėti. 

       2018 m. vyko susirinkimai, kuriuose dalyvavo socialinio darbuotojo padėjėjos, teikiančios 



socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas: 

• 2018 m. sausio 30 d.  susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui.  

• 2018 m. vasario 27 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

Supažindinimas su pasikeitusiais socialinio darbuotojo padėjėjo, teikiančio socialinės 

priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas, pareiginiais nuostatais, darbų saugos 

taisyklėmis. 

• 2018 m. kovo 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

Supažindinimas su socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir 

teikimo rekomendacijų patvirtintais pakeitimais. 

• 2018 m. balandžio 27 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui.  

• 2018 m. gegužės 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui, Pateikta 

informacija apie  tarnybos Vaikų dienos centro veiklą vasaros metu. 

• 2018 m. birželio 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

Supažindinimas su nauja medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarka. 

• 2018 m. liepos 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

• 2018 m. rugpjūčio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

• 2018 m. spalio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Informacija 

apie socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos užduočių vertinimą. 

• 2018 m. lapkričio 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

• 2018 m. gruodžio 20 d. šventinis susirinkimas. 

 

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. 

2018 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos suteiktos 72 asmenims. Iš jų 

mieste – 57,   kaime – 15. Iš jų: 58 – pensininkai, 14 – suaugę asmenys su negalia. Socialinių 

paslaugų poreikis pervertintas 25 kartus. Informavimo paslauga suteikta 673 kartus, konsultavimo 

paslauga - 508 kartus, tarpininkavimo paslauga - 205 kartus. 

 Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo pasikeitimų  Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikti 232 raštai. Iš jų: dėl paslaugų 

teikimo nutraukimo- 23, dėl paslaugų teikimo sustabdymo - 123, dėl paslaugų teikimo atnaujinimo - 

41, informacinių pranešimų apie pradėtas teikti paslaugas – 29, apie integralios pagalbos į namus 

teikimo pradžią - 16. 

2018 m. gruodžio 3 d. dalyvavome renginyje, skirtame tarptautinei Neįgaliųjų dienai 

paminėti.  

2018 m. vyko susirinkimai, kuriuose dalyvavo socialinio darbuotojo padėjėjai, teikiantys 

dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas: 

• 2018 m. sausio 31d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

• 2018 m. vasario 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

• 2018 m. kovo 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio 

darbuotojo padėjėjos Danutės Daukšienės rankomis megztų servetėlių paroda. Padėkų už 

dalyvavimą pavasarinėje „Maisto banko“ akcijoje įteikimas. 

• 2018 m. balandžio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio 

darbuotojo padėjėjos Ninos Grigienės pasidalijimas patirtimi apie diabetą ir cukraus kiekio 

matavimą kraujyje.  

• 2018 m. gegužės 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio 

darbuotojo padėjėjos Editos Petkienės pasidalijimas patirtimi apie Alzheimerio ligą. 

• 2018 m. birželio 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

• 2018 m. liepos 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui.  

• 2018 m. rugpjūčio 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

• 2018 m. spalio 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Informuota dėl 

naujo darbuotojų susirinkimo laiko. 

• 2018 m. lapkričio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio 

darbuotojo padėjėjos Onos Alseikienės pasidalijimas asmenine darbine patirtimi. 

• 2018 m. gruodžio 20 d. šventinis susirinkimas.  

  



3. INTEGRALI  PAGALBA Į NAMUS 

2018 metais  integralios pagalbos paslaugas į namus pagal Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamą projektą „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“ paslaugas teikė trys 

komandos. 

Integralios pagalbos paslaugos suteiktos 45 paslaugų gavėjams. 

Suteiktos konsultacijos 23 paslaugų gavėjų artimiesiems. 

Mokymuose dalyvavo 8 darbuotojai: 1 – masažuotojas; 1- kineziterapeutas; 1- slaugytojas; 5- 

slaugytojo padėjėjai.  

Kineziterapijos paslaugų suteikta 685 kartus. 

Masažo paslaugų suteikta 646 kartus. 

Slaugytojos paslaugų suteikta 518 kartų. 

 

4. ŠEIMŲ SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA (SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO 

PASLAUGOS) ASMENS NAMUOSE 

Šeimos socialinė priežiūra - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui ar šeimai teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinės paslaugos šeimai 

teikiamos padedant ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją` kurti saugią, 

sveiką ir darnią aplinką  savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir 

užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir augimą. Socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos teikiamos 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 šeimomis 

teikia šias šeimos socialinės priežiūros 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). 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Mažeikių rajone  teikia 12 socialinių 

darbuotojų dirbančių su šeimomis (6 iš jų paslaugas teikia Mažeikių raj. seniūnijose gyvenančioms 

šeimoms). Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymui, numatytas pagalbos šeimai organizavimas, vykdant atvejo vadybos funkciją. Kadangi 

atvejo vadybininkai savo funkcijomis nėra atsiejami nuo socialinių darbuotojų, dirbančių su 

šeimomis nuo 2018 m. liepos 1 d. Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje atvejo vadybos 

inicijavimo ir organizavimo paslaugas teikia 4 atvejo vadybininkai. Nuo 2018 m. liepos 1 d. 

vadovaujantis Telšių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone prašymais 

organizuotas 81 posėdis dėl atvejo vadybos taikymo. Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų 

veiklą koordinuoja socialinio darbo paslaugoms šeimose organizatorius.  

2018 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo suteiktos 150 šeimų, 

gyvenančių Mažeikių mieste ir seniūnijose. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės 

paramos skyriaus sprendimu 17 šeimų 2018 metais nutrauktas socialinių  paslaugų šeimai  teikimas, 

naujai socialinės priežiūros paslaugos paskirtos 12 šeimų. Telšių apskrities Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje dalyvauta 13 posėdžių. Mažeikių rajono 

apylinkės teismo posėdžiuose dėl tėvų valdžios apribojimo dalyvauta 3 kartus. 

Per 2018 m. dalyvauta 7  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose.   

2018 m. 2 kartus dalyvauta Sodų pagrindinėje mokykloje organizuotuose posėdžiuose dėl 

socialinės priežiūros paslaugas gaunančių vaikų  elgesio problemų mokykloje. 

 Per 2018 m. socialinių paslaugų šeimoms suteikta: 

 

Apsilankymų (iš viso): 6468, iš jų: 

- rasta namuose 4334 

- nerasta namuose 2134 

Susitikimų (iš viso): 2974, iš jų: 

- atvyko į įstaigą 1811 

- susitikimas 1163 



Pokalbis telefonu 5910 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (iš viso): 40432, iš jų: 

- informavimas 12605 

- konsultavimas 3459 

- tarpininkavimas ir atstovavimas 2854 

- bendravimas 13623 

- maitinimo organizavimas 182 

- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 6799 

- kitos paslaugos 910 

Plaukų kirpimo paslauga( iš viso): 27 

 

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos salėje vieną kartą per mėnesį šeimoms 

organizuojami savipagalbos užsiėmimai  įvairiomis temomis: 

2018-02-28 ,,Nebijokime drausminti vaikų“; 

2018-03-28 ,,Motyvacija keistis ir savivertė“; 

2018-04-25 ,,Aš ir mane supantys žmonės“; 

2018-05-30 ,,Hiperaktyvus vaikas –auklėjimo ypatumai‘‘ 

2018-06-27 ,,Vaikų savivertės svarba gyvenime“; 

2018-07-25 ,,Fizinių bausmių įtaka asmenybės raidai“; 

2018-08-29 ,,Artėjant rugsėjui (pirmokų adaptacija, pasiruošimas mokyklai)“; 

2018-09-26 ,,Smurtas šeimoje. Pagalbos galimybės“; 

2018-10-31 ,,Paauglystė, kaip šį laikotarpį išgyventi tėvams“; 

2018-11-28 ,,Higienos įgūdžių formavimas, jų laikymasis. Infekcinių ligų ir skiepų prevencija“; 

2017-12-27 ,,Šventės  be alkoholio“. 

2018 m. organizuotuose 12 savipagalbos užsiėmimų dalyvavo 87 asmenys, gaunatys 

socialines paslaugas. 

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis savo darbo įgūdžius  gilino ir tobulino 

metodinių susirinkimų metu. 2018 m. organizuota 12 metodinių susirinkimų, kuriuose dalyvavo 

socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir atvejo vadybininkai: 

2018-01-08 ,, Praėjusių metų darbų aptarimas. Naujų metų tikslų, dokumentų tvarkos aptarimas“; 

2018-02-12 „Naujų pasikeitusių teisės aktų aptarimas“; 

2018-03-12 ,,Komandinio darbo veiksmingumas dirbant su socialinės rizikos šeimomis“; 

2018-05-14,,Emocinio krūvio valdymas socialiniame darbe“; 

2018-06-11 ,,Bendravimo principai ir technika“; 

2018-07-09 ,,Praktinių gebėjimų įsisavinimas, padedant įveikti klientui sunkumus, stresą ir krizes. 

Krizių intervencija“; 

2018-08-13 ,,Kontakto technika, aktyvus klausymas, konsultavimas ir bendravimas su jaunimu“; 



2018-09-10 ,,Kliento motyvavimo technikos“; 

2018-10-08 ,,Ar gebame dirbti kartu. Bendradarbiavimas komandoje‘‘; 

2018-11-12 ,,Socialinis darbas su šeimoje augančiais vaikais“; 

2018-12-10 ,,Tėvystės gebėjimų ugdymas socialinio darbo praktikoje“. 

Pagal SADM nustatytą tvarką per 2018 m. atestavosi 4 socialiniai darbuotojai, iš jų: 3 

suteikta vyriausio  socialinio darbuotojo kvalifikacija, 1 - socialinio darbuotojo kvalifikaciją. 

5. UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS VAIKŲ DIENOS CENTRE, SOCIALINES 

PASLAUGAS GAUNANČIŲ ŠEIMŲ VAIKAMS  

 

2018 metais Vaikų dienos centrą lankė 98 vaikai (vidutiniškai 30 vaikų per mėnesį). 22 vaikai 

Vaikų dienos centrą lanko nuo centro atidarymo pradžios iki šiol. 2018 m.  priimti  – 56 vaikai 

projekto „Atverk duris vasarai“ metu. Išbraukti centro nebelankantys  22 vaikai. 

 

Eil. Nr. Paslaugos Suteiktos paslaugos 

(kartais) 

1 Informavimas 726 

2 Konsultavimas 448 

3 Tarpininkavimas 470 

4 Pokalbis  telefonu 475 

5 Bendravimas 2804 

6 Maitinimo organizavimas 2592 

7 Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas  ir 

palaikymas 

2800 

8 Švietimas 2165 

 Kitos paslaugos:  

9 Užimtumo organizavimas 2801 

10 Kirpimas 12 

11 Asmens higiena 2799 

Iš viso: 18092 

 

2018 metų renginiai Vaikų dienos centre: 

1. Trijų karalių šventė. 

2.  Piešinių paroda laisvės gynėjų dienai paminėti. 

3.  Pasaulinė sniego diena. 

4.  Vilniaus gimtadienis.  

5.  Profesionali foto sesija vaikų dienos centre. 

6. Trispalvių sagių darymas Lietuvos šimtmečio paminėjimui. 

7. Užgavėnės įstaigoje. 

8. Vasario 16-osios minėjimas. 

9. Velykinė mugė. 

10. Susitikimas su Mažeikių Visuomenės sveikatos biuro specialistais. 

11. Knygnešio diena. 



12. Pasaulinė vandens diena. 

13. Tarptautinė teatro diena. 

14. Susitikimas su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos 

komisariato pareigūne Audrone Jurdonaite – Ostrauskienė. 

15. Žemė – mano planeta. 

16. Kino diena. 

17. Ekskursija į Šiaulius, kino filmo peržiūra. 

18. Vanduo – gyvybės šaltinis. 

19. Origami.  

20. Knygos diena. 

21. Mandalų pynimas. 

22. Tarptautinė šeimos diena. 

23. Apsilankymas Mažeikių muziejuje. 

24. Partizanų diena. 

25. Ekskursija į Klaipėdos  Jūrų muziejaus delfinariumą. 

26. Vanduo ir muilas man ne priešai. 

27. Išvyka į boulingą.  

28. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. 

29. Svečiuose pas pasaką.  

30. Jūros diena. 

31. Išvyka į pramogų banką  ,,Boulingo takas“. 

32. Europos kalbų diena. 

33. Rudens gėrybės. Rudeninė rožė. 

34. Muilo gaminimas. 

35. Pagyvenusių žmonių diena. 

36. Sušildyk, ugnele, vėlelę. 

37. Proto mūšis.  

38. Kalėdinė šventė vaikų dienos centre.  

39. Ebru paslaptys. 

 

       Dalyvavimas projektuose 2018 metais: 

1. Projektas „Vaikų dienos centras“. 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. Projekto metu rengtos popietės, organizuotos šventės, išvykos, ekskursijos bei kiti 

renginiai. Vykdomoje projektinėje veikloje įtraukti ir vaikų tėvai.   

        Siekiant pritraukti lėšas Vaikų dienos centro veiklų plėtrai 2018 m. gruodžio mėnesį pateikta 

paraiška Vaikų dienos centrų finansavimo konkursui, kurį skelbė Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, laukiamas atsakymas dėl 2019 m. finansavimo skyrimo. 

2. ,,Žemaičiais esame mes gimę”. 2018 metais, kaip partneriai dalyvavome asociacijos 

,,Bendraukime“ vykdomame projekte. Projekto tikslas – etninės kultūros puoselėjimas edukacinių 

užsiėmimų, folklorinės vakaronės pagalba skatinti vaikų tautinį sąmoningumą. Projekto dėka vaikai 

(iš šeimų, gaunančių socialines paslaugas) ir asociacijos „Bendraukime” nariai turėjo galimybę 

susipažinti su Žemaitijos regiono kultūriniu paveldu, perimti tradicijų pradmenis. Susipažinta su 



protėvių papročiais. Įgyta patirtimi galėjo pasidalyti su šeimos nariais.  

Vaikų dienos centro veiklos viešinimas 

         Balandžio ir gruodžio mėnesiais dalyvavome AB „Orlen Lietuva“ įmonėje vykusiose 

Kalėdinėje ir Velykinėje mugėse. Organizuojamos mugės metu Vaikų dienos centro lankytojai 

pristatė savo rankų darbo kūrybinius darbelius.   

         Apie vykdomą Vaikų dienos centro veiklą, informacija teikiama vietinėje spaudoje, vietinėje 

televizijoje, tarnybos internetiniame puslapyje www.socpaslaugos.lt bei socialiniame tinkle 

„Facebook“.  

 

6. DARBAS SU ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ ŠEIMOMIS 

2018 metais iki birželio 30 d. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba teikė globėjų ir 

įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugas. Tarnyboje dirbo dvi atestuotos darbuotojos. Globėjų ir 

įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) kursus baigė 4 šeimos (7 asmenys). Pateiktos teigiamos 

išvados: globėjams - 1 šeima (1 asmuo), globėjams giminaičiams - 2 šeimos (4 asmenys), 

budintiems globėjams - 1 šeima (2 asmenys). Būsimiems ir esamiems globėjams bei globojamiems 

vaikams suteiktos 82 konsultavimo ir 157 informavimo paslaugos. Atlikta 17 buities ir gyvenimo 

sąlygų patikrinimų. Informacija apie GIMK programą buvo platinama vietinėje spaudoje ir radijo 

stotyje, BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos internetinėje svetainėje, socialiniuose 

tinkluose. 

 

7. PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA    

       2018 metais psichologinės konsultacijos suteiktos 117 klientų. Iš jų: moterys -56, vyrai -4, 

vaikai ir paaugliai -57.  Konsultacijų skaičius 410. 

       Psichologinės pagalbos daugiausia kreipiasi socialines paslaugas gaunančios  moterys ir jų 

vaikai. Juos dažniausiai konsultacijoms nukreipia socialinės darbuotojos. Beveik visos moterys 

būna patyrusios psichologinį ar fizinį smurtą iš savo sugyventinių ar vyrų, turi problemų dėl 

alkoholio vartojimo. Moterys dažnai nežino kaip pasielgti įvairiose situacijose, nes neturi reikiamų 

įgūdžių, trūksta žinių kaip auklėti savo vaikus. Vaikai ir paaugliai daugiausia yra iš probleminių 

šeimų, deviantinio elgesio. Konsultuojami dėl patiriamų patyčių, nesutarimų šeimoje, smurto. Dalis 

konsultacijų suteikiama telefonu, aptariama problema, ieškoma jos sprendimo būdų. Konsultuojami  

mokymosi negalias turintys ir problemiški (mokymosi motyvacijos, elgesio, emocinių, bendravimo 

problemų turintys) vaikai individualiai ir grupėse. Socialines paslaugas gaunančioms  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.   

Teikiama psichologinė pagalba įtėviams ir globėjams (rūpintojams) dėl iškylančių psichologinių ar 

vaikų auklėjimo problemų. 

       Konsultuojami dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjai.  Šie asmenys ligoti, mažai 

išeinantys iš namų, todėl dažnas jaučiasi vienišas, kai kurie turi bendravimo, atminties problemų. 

Vedami užsiėmimai Vaikų dienos centro vaikams grupėmis ir individualiai. Užsiėmimų metu 

mokomasi pykčio valdymo būdų, aptariama kaip reaguoti į patyčias ir jų išvengti, mokomasi 

bendrauti ir bendradarbiauti, konsultuojamos auklėtojos. 

       Konsultuojami socialiniai darbuotojai dėl iškylančių problemų. Teikiamos rekomendacijos 

geram emociniam klimatui tarnyboje formuoti, bendradarbiavimo ir tarpusavio atsakomybės 

santykiams puoselėti. 

 

8. PAVEŽĖJIMAS SPECIALIUOJU TRANSPORTU 

       2018 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 32 kartus. Šiomis paslaugomis pasinaudojo 16 asmenų (iš jų - 2 neįgalūs vaikai, 7  

darbingo amžiaus asmenys, 7  pensininkai). 

       Specialiojo transporto paslauga už Mažeikių rajono ribų buvo pasinaudota 3 kartus vykstant:  

- į Klaipėdos Jūrininkų ligoninę (1),  

- į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę (1); 

- į Kauno klinikos filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ (1), 

       Mažeikių rajono ribose ir mieste asmenys specialiojo transporto paslauga naudojosi 30 kartų, 

dažniausiai vykstant į sveikatos priežiūros įstaigas ar grįžtant iš jų: 

- į Vaikų ankstyvąją reabilitaciją ir korekciją (17); 

- į Psichikos sveikatos centrą (1); 

- į Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę (3); 

- į/iš VšĮ Mažeikių ligoninę (5),  

- į Šeimos sveikatos centrą (1), 

- į SEB banko Mažeikių skyrių (1) 

- į SWED banko Mažeikių padalinį (1) 

- pas notarą, Laisvės g. 26, Mažeikiai (1) 

 

9. PAVĖŽĖJIMAS Į PLANINĖS AMBULATORINĖS HEMODIALIZĖS PROCEDŪRAS 



          2018 m. specialiuoju transportu asmenys į planines ambulatorines hemodializės procedūras, 3 

kartus per savaitę atliekamas UAB „Dialimeda“, J. Basanavičiaus g. 22, Mažeikiuose, vyko 1181  

kartų. Šiomis paslaugomis per 2018 metus pasinaudojo 11 asmenų (iš jų - 3 darbingo amžiaus 

asmenys, 8 pensinio amžiaus asmenys). 2018 metais pavežėjimo į hemodializės procedūras 

paslaugos buvo nutrauktos 3 asmenims (dėl sveikatos būklės pasikeitimo). 2018 metais šias 

paslaugas pradėjome teikti 4 naujiems klientams. 

 

10. MAŽEIKIŲ MIESTO IR RAJONO NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS 

PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

Per 2018 m. gauta 630 prašymų aprūpinimui įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis. 

Buvo patenkinti  455 prašymai.  

Išduotos ir priimtos šios techninės pagalbos priemonės: 

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas 

Gražintos techninės 

pagalbos priemonės 

(vnt.) 

Techninės 

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.) 39 69 

2. Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys  1 

3. Per(si)kėlimo priemonės (slankiosios lentos) 1 1 

3. Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės: 91 139 

3.1. vaikščiojimo lazdelės (medinės ir metalinės) 9 8 

3.2. vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių 2 2 

3.3. alkūniniai ramentai 34 107 

3.4. pažastiniai ramentai (mediniai ir metaliniai) 46 22 

4. Abiem rankom valdomos vaikščiojimo 

priemonės: 47 84 

4.1. vaikščiojimo rėmai 1 4 

4.2. vaikštynės su ratukais 46 79 

4.3. vaikščiojimo priemonių priedai  1 

5. Tualeto reikmenys: 60 103 

5.1. naktipuodžio kėdutės (su ar be ratukų) 47 77 

5.2. paaukštintos tualeto sėdynės (tvirtinamos) 13 26 

6. Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše 6 26 



priemonės: 

6.1. dušo kėdės  7 

6.2. vonios suoliukai 4 17 

6.3. vonios lentos 2 2 

7. Stalai (lovos staliukai) 5 7 

8. Priemonės praguloms išvengti: 53 76 

8.1. reguliuojamos lovos 45 49 

8.2. čiužiniai praguloms išvengti  7 24 

8.3. pasėstai praguloms išvengti 1 3 

9. Kopėčios ir lipynės (kopėčios) 3 1 

10. Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) 

pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos ir (arba) 

piršto funkcijas (rankinės plokščios replės) 2 5 

11. Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga  1 

12. Sėdimieji baldai  1 

                                                                       Iš viso: 307 514 

 

      Į Telšių techninės pagalbos centrą neįgaliesiems parvežti priemonių važiavome 11 kartų. 

Parvežta 103 vnt. techninės pagalbos priemonių  

      Be judėjimo techninės pagalbos priemonių taip pat parvežtos ir išduotos pagalbos priemones 

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

išdavėme 29  priemones asmenims su regos ir klausos negalia: 

       

Eil. 

Nr. 

   

  Priemonės  pavadinimas 

 

Išduota vnt. 

1 Virtuvinės svarstyklės kalbančios 1 

2 Skysčio lygio rodytuvas 2 

3 Kompaktinių diskų grotuvas 3 

4 Didinamasis stiklas 4 

5 Kūno termometras 3 

6 Taktilinė lazdelė 1 

7 Vibruojantis žadintuvas 5 

8 Diktofonas 4 

9 Rankinis laikrodis 6 

Iš viso: 29 

 

       Tarpininkaujame atliekant techninės pagalbos priemonių remontą. Techninių pagalbos 

priemonių remontą atlieka UAB Kasko Group A.Vivulskio g. 12 D, Vilnius. Dėl remonto darbų su 

šia įmone bendrauta 14 kartų. Dėl techninių pagalbos priemonių remonto darbų su klientais 

bendrauta 1023 kartus. 

 



11. 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. Šiuo metu yra atliekamas einamasis pirties remontas: atnaujinamos sienos, 

lubos, grindys, persirengimo spintelės, garinės patalpa. 

     Mažeikių miesto pirtyje vykdomos  šios veiklos: 

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

sąlygų sudarymo lankytojams veikla. 

 Atsakingai laikomasi darbuotojų pareigybės aprašyme numatytų pareigų. 

 Užtikrinama pagarbi Mažeikių miesto pirties lankytojų aptarnavimo kultūra.  

 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“. 

      2018 m. spalio 18-19 dienomis vyko edukacinė- praktinė programa „Sveikatinimo laipsnis“. 

Lietuviškos pirties bičiulių draugijos valdybos narys, vakarų Lietuvos vyriausias pirtininkas, 

asociacijos „Lietuvos pirties- SPA federacija“ viceprezidentas, Baltų pirties mokyklos vadovas, 

Lietuvos Sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų narys Ričardas Rasiukas vedė paskaitą 

„Lietuviškos pirties paslaptys“. Išbandyti tikrą lietuvišką pirtį pirties lankytojai galėjo nemokamai. 

      2018 m. gruodžio 20 d. Seimo narys  Kęstutis Bartkevičius padovanojo  pirties lankytojams  

nemokamų maudynių  Mažeikių miesto pirtyje dieną, kuria pasinaudojo117 lankytojų. 

 

Mažeikių miesto pirties paslaugų gavėjų bei gautų pajamų  suvestinė 

nuo 2018-01-04 iki 2018-12-28 

Eil. Nr. Nedarbingo 

amžiaus 

Darbingo 

amžiaus 

Dušai Viso žmonių Pajamos 

Sausio mėn. 394 202 10 606 1400,12 

Vasario mėn. 344 172 8 524 1202,92 

Kovo mėn. 467 270 13 750 1767,26 

Balandžio mėn. 396 175 12 583 1311,96 

Gegužės mėn. 394 128 20 542 1151,88 

Birželio mėn. 192 68 8 268 580,00 

Liepos mėn. - - - - - 

Rugpjūčio mėn. 173 66 6 245 537,66 



Rugsėjo mėn. 382 143 14 539 1185,52 

Spalio mėn. 399 181 16 596 1339,22 

Lapkričio mėn. 449 213 17 679 1371,12 

Gruodžio mėn. 327 198 9 534 1268,46 

Iš viso: 3917 1816 133 5866 13116,12 

 

 

12. LAIKINO APNAKVINDINIMO IR APGYVENDINIMO KRIZIŲ CENTRE 

PASLAUGOS 

     

           Krizių centro tikslas – krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims 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 2018 m. Krizių centro paslaugos suteiktos 22 asmenims: laikino apnakvindinimo 

paslauga suteikta 1 asmeniui; laikino apgyvendinimo paslaugos suteiktos 21 asmeniui, iš kurių 12 

moterų ir 10 vaikų (7 šeimos ir 5 pavieniai asmenys). Iš Krizių centro, radusios būstą, savarankiškai 

gyventi išvyko 7 šeimos ir 4 pavieniai asmenys. 

            Krizių centre dirba 1 socialinė darbuotoja ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjos. Krizių centre 

teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir kt. 

             Krizių centre gruodžio 21 dieną vyko renginys– „Kūčių popietė“. Bendradarbiaujame su 

VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“, Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios parapijos „Caritas“  

savanoriais. 

 

13. BĮ MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS DARBO TARYBOS 

VEIKLA 

      2018 m. sausio 26 d. patvirtintas Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas. Per 2018 

metus buvo organizuoti 4 Darbo tarybos posėdžiai, kurių metu buvo sprendžiami tarnybos viduje 

kylantys klausimai.  

      Svarstyta: Darbo tarybos narių sudėtis. Darbuotojų darbo vietų pasiskirstymas tarnybos, 

turimose patalpose. Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui skyrimas. BĮ Mažeikių rajono 

socialinių paslaugų tarnybos struktūra. Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos kasmetinis 

vertinimas. Darbo sutartys ir jų įrašai. Ligos pašalpos mokėjimas už pirmas dvi ligos dienas.  

       Nuspręsta: Dėl tarybos narių asmeninių priežasčių laikinai pakeisti Darbo tarybos narius. 

Darbuotojams, dirbantiems su šeimomis pagerintos darbo sąlygos. Darbo vietos perkeltos į tarnybai 

priklausančias patalpas Vaikų dienos centre.  Pritarta paskirti  laikinai direktoriaus pavaduotojo 



socialiniam darbui pareigas einantį darbuoją. 2019 m. sausio 14 d. iki 2019 m. sausio 31 d. atlikti 

įstaigoje dirbančių darbuotojų vertinimą.  Darbuotojų sutartyse daryti visus įrašus, kaip buvo 

daroma iki šiol. Ligos pašalpos mokėjimą už dvi pirmas ligos dienas didinti iki 100 % vidutinio 

darbo užmokesčio. 

14. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

        BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba telkia tarnybos bendruomenės įsitraukimą į 

projektų rengimą ir įgyvendinimą Europos struktūrinių fondų, Socialinės apsaugos ir darbo, 

Švietimo, Sveikatos ministerijų, rajono savivaldybės ir kt. Dalyvavimas rengiant  ir įgyvendinant 

ilgalaikes ir trumpalaikes socialines programas užtikrina paslaugų įvairovę tarnybos paslaugų 

gavėjams. 

        Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais (sveikatos, švietimo, kultūros, teisėsaugos, vaiko 

teisių apsaugos skyriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, labdaringomis organizacijomis ir 

kitomis institucijomis). 

 

DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ STIPRINIMAS 

         BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba siekdama palaikyti gerą darbuotojų emocinį 

klimatą tarnyboje  ieško būdų suburti darbuotojus bendram poilsiui. Laisvu laiku, po darbo ar 

savaitgaliais darbuotojai vyksta į Lietuvos įžymias, lankytinas vietas: dvarai, regioniniai parkai, 

poilsiavietės ir kt. Darbuotojai lankosi ir kultūros renginiuose: spektakliuose, koncertuose, kino 

seansuose ir kt. 

       2018 metų rugsėjo 11 dieną darbuotojai autobusu išvyko į 8 dienų pažintinę kelionę, kurios 

tikslas aplankyti Prancūziją bei jos žydrąją pakrantę. Puikius prisiminimus iki šiol primena lankytos 

vietos.  Praha – akį džiugino gotikos stebuklais (Šv. Vito Katedra, Šv. Georgijaus bazilika ir kt.) 

Rotušės aikštėje garsusis, ilgiausiai pasaulyje veikiantis astronominis laikrodis. Ligūrija – vienas 

mažiausių Italijos regionų prie Viduržemio jūros, šiaurės vakarų Italijoje. Nepaprasto skaidrumo 

vanduo, smėlėti paplūdimiai, pereinantys į stačias, tiesiog į vandenį krintančias uolas, ištisus metus 

žaliuojanti gamta, šilta jūra. Kanai yra patys garsiausi Prancūzijos Rivjeroje. Tai populiarus 

kurortinis miestas. Šalia Kanų uosto nusidriekęs senamiesčio kvartalas Le Suquet, nuo kurio 

atsiveria puikus vaizdas į Kanų įlanką. Antibai -  nedidelis žvejų kaimelis, jį atrado dailininkai ir 

rašytojai įamžindami Antibų gamtovaizdį, to meto gyvenimą savo kūriniuose. Muzikos, meno 

šventės tarsi papildo unikalų šio kampelio gamtos grožį. Nica, dar vadinama Angelų įlanka – 

prabanga, elegancija ir amžina jaunyste spinduliuojantis miestas.  Čia snieguotos Alpių viršūnės ir 

spalvingi senamiesčio namai. Sant Pol de Vens viduramžių miestelis, dar vadinamas meno galerija 

po atviru dangumi dėl jame esančių menininkų ir tapytojų krautuvėlių ir dirbtuvių. Turet Sur Lu – 



nedidelis miestelis įsikūręs 14 km nuo Viduržemio jūros pakrantės. Šis miestas dar vadinamas 

našlaičių (gėlių) miestu, žavintis savo sena architektūra. Gordes miestelio viduramžių gatvelės su 

arkadomis veda prie virš miesto iškilusios XVI a. pilies. Miestelį labai pamėgo pasaulio įžymybės, 

čia gausu prabangių vilų. Monakas – tai auksiniai paplūdimiai, palmės, jūra, balto akmens vilos ir 

viduramžių pilys, moderniausi dangoraižiai ir nepakartojamo grožio kalnų kaimai. Milanas – 

pasaulio mados ir dizaino centras, šalies pramonės variklis, kultūros paveldo lobynas.  

     Bendrų kelionių metu patirti įspūdžiai, nauja patirtis ir bendrystė – tai darbuotojų tarpusavio 

santykių puoselėjimas. 

 

 

 

 

Direktorė         Zita Jonauskienė 

 

 

 


