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2019 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. 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, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos;  

              5. Atvejo vadybos organizavimo;    

              6. užimtumo organizavimas Vaikų dienos centre;               

 7. psichosocialinių paslaugų teikimas; 

8. pavėžėjimas specialiuoju transportu; 

9. pavėžėjimas į planinės ambulatorinės  hemodializės procedūras Mažeikių mieste; 

10. aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis; 

11. miesto pirties paslaugos; 

12. laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Krizių centre paslaugos. 

13. Darbo tarybos veikla. 

14. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 
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15. Projektinė veikla. 

 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje 2019 metų pabaigoje dirbo 119 darbuotojų.  

        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. 

     Per 2019 metus 5 socialiniai darbuotojai siekė kvalifikacinės kategorijos pagal Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą tvarką. 4 darbuotojams suteikta 

vyriausio  socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija, 1– socialinio darbuotojo kvalifikacinė 

kategorija. 

   2019 m. apie tarnybos veiklą informacija pateikiama atnaujintoje interneto svetainėje adresu: 

www.socpaslaugos.lt. Kasdien naujausia informacija apie veiklas skelbiama socialinio tinklo 

Facebook/BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba paskyroje.     

        Tarnybos darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose kvalifikacijai kelti: 

2019-02-21 „Tinkamos mitybos svarba žmogaus organizmui“ (6 val.);  

2019-02-22 „Komunikacija, bendradarbiavimas, konfliktų valdymas“ (6 val.);  

2019-03-13 „Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo geroji praktika: pirkimų vykdymo 

efektyvumo strategija 2019 m.“ (5 val.); 

2019-03-23 „Komunikacija, bendradarbiavimas“ (4 val.); 

2019-04-05 „Šokio – judesio terapija“ (2 val.); 

2019-04-08 „Nuo lėlės iki žmogaus širdies“ (6 val.); 

2019-05-17  „Atvejo vadybos posėdžio mederavimas“ (8 val.); 

2019-06 19 ir 20 „Socialinio darbo su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir / ar psichikos negalia ir / 

arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų, ypatumai“ (16 val.); 

2019-07 25 ir 26 „Efektyvus bendravimas socialinio darbuotojo veikloje“ (16 val.); 

2019-07-28 „Kokybės kultūra socialinio darbuotojo veikloje“ (8 val.); 

2019-07-29 „Efektyvi profesinė komunikacija socialinio darbuotojo veikloje“ (8 val.); 

2019-08-21 „Susipažink su Klaipėdos uostu“ (1,5 val.); 

2019-10-11 „Techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems naudojimo mokymai“ (3 val.); 

2019-10-16 „Efektyvaus bendradarbiavimo principai“ (6 val.); 

2019-10-20 „Bendravimas gimtąja kalba“ (8 val.); 
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2019-10-22 „Viešųjų pirkimų įstatymo pertvarka nuo 2019-06-11. VPĮ pakeitimai nuo 2019-11-01 

(4 val.) 

2019-10-22 „Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“ (8 val.); 

2019-10-23 „Mokymasis mokytis“ (8 val.); 

2019-10-24 „Pokyčiai ir kasdienybės iššūkiai asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 

sistemoje“ (4 val.); 

2019 -11 mėn. 07, 08, 22  „Bendruomeninių paslaugų teikimas likusiems be tėvų globos vaikams 

(įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams, turintiems proto ir/ ar psichikos negalią vaikams 

bei jų šeimoms“ (24 val.); 

2019-11-21 „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2019 m.“ (4 val.); 

2019-12-03 „Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje, personalo dokumentų valdymas“ (6 val.);  

2019-12-20 „Pagalbos planavimas šeimoms patiriančioms rizikas: atvejo vadybininkų ir socialinių 

darbuotojų praktiniai darbo aspektai“ (8 val.).  

      Dalyvavimas savanoriškose akcijose:   

     Tarnybos kolektyvas kartu su Vaikų dienos centro lankytojais lapkričio 6-ąją dalyvavo  

iniciatyvoje „Pyragų diena“. Tą dieną darbuotojai buvo kviečiami kepti pyragus ir už simbolinę 

kainą pardavinėti. Surinktos lėšos paaukotos „Išsipildymo akcijai“.  

 

1. BENDROSIOS PASLAUGOS 

 

2019 m. buvo atlikti 269 asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių vertinimai: 

- dėl pagalbos į namus – 74 (senyvo amžiaus- 73,  suaugęs -1); 

- dėl dienos socialinės globos asmens namuose – 105 (senyvo amžiaus -95, suaugę -8, vaikai-2); 

- dėl dienos socialinės globos institucijoje - 2 (suaugę); 

- dėl trumpalaikės socialinės globos institucijoje -  8 (senyvo amžiaus- 2, suaugę -2, vaikai -4); 

- dėl ilgalaikės socialinės globos institucijoje - 26 (senyvo amžiaus -26); 

- dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (asmens namuose) paslaugų – 20 vertinimų; 

- dėl laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo – 16 vertinimų; 

- dėl asmeninio asistento – 18 vertinimų. 

    Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos, neatitikus poreikio, nebuvo skiriamos 4 

asmenims, 2 asmenys paslaugų atsisakė vertinimo metu. Ilgalaikės socialinės globos 

institucijoje paslaugos, neatitikus poreikio, nebuvo skiriamos 2 asmenims. 

     2019 m. dėl informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo paslaugų kreipėsi 560 asmenų, iš 

jų 291 asmenys kreipėsi dėl informavimo ir konsultavimo, ir 269 asmenų kreipėsi dėl 

tarpininkavimo paslaugų.  



        2019 m. buvo parengtos 29 išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdienius sprendimus. Pateikta informacija apie 139 asmenų kasdienio funkcionavimo 

pakitimus ir gebėjimą savarankiškai (ar naudojantis pagalba) priimti kasdienius sprendimus 

konkrečiose srityse, įvykusius per vienerius metus. 

 

2. SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS 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 socialinio darbuotojo padėjėjai, esant poreikiui ir kiti specialistai. 

Per 2019 metus socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos suteiktos 263 asmenims.  

Iš jų: pensininkai – 242, darbingo amžiaus asmenys su negalia– 21.  Paslaugų gavėjai pagal 

gyvenamąją vietą: mieste – 217,  kaime – 46. 

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų poreikis pervertintas 181 kartą. 

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

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui buvo pateikti 250 raštai. Iš 

jų: dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų sustabdymo - 115; dėl socialinės priežiūros 

(pagalbos į namus) paslaugų teikimo nutraukimo - 46; dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) 

paslaugų teikimo atnaujinimo - 82; dėl paslaugų rūšies pasikeitimo – 7. 

Eil. 

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

  gavėjų 

sk. 

paslaugų sk. 

(val.) 

1. Informavimas - - 

2. Konsultavimas - - 

3. Tarpininkavimas 1179 1592 

4. Atstovavimas - - 

5. Maitinimo organizavimas - - 



6. Bendravimas - - 

7. Asmens higiena 1333 1568,5 

7.1 
Kūno apiprausimas, kita pagalba 

(rengti, šukuoti) 

122 232,5 

7.2 

Maudymas vonioje (palydėjimas į vonios kambarį, 

pagalba įlipant ir išlipant iš vonios, nugaros, galvos 

plovimas) 

344 625 

7.3 Patalynes keitimas, lovos klojimas 445 340,50 

7.4 Nagų kirpimas 140 87,50 

7.5. Kirpimo paslauga 282 283 

8. Maisto ruoša 3741 11012 

8.1 
Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg.) 

artimiausioje parduotuvėje 

1678 4349,5 

8.2 Maisto nupirkimas turguje 534 1159 

8.3 Maisto paruošimas 678 3875 

8.4 Maitinimas bei indų išplovimas 844 1609 

8.5 Pagaminto maisto pašildymas 7 19 

9. Namų tvarkymas 3865 14218 

9.1 

1 kambario buto (dulkių nuo baldų ir palangių 

valymas, grindų šlavimas, plovimas kambaryje, 

virtuvėje, prieškambaryje, tualeto ir vonios 

kambariuose, šiukšlių išnešimas) 

1354 5891 

9.1.1 1,5-2 kambarių buto  914 4896,5 

9.1.2 3 kambarių buto 278 1772 

9.1.3 Tualeto patalpos tvarkymas 18 20 

9.1.4 Vonios patalpos tvarkymas  1194 1567,5 

9.1.5 Laiptinės valymas 107 80 

9.2 Langų valymas 361 434,5 

9.2.1. Vieno lango valymas 360 434 

9.2.2. Vieno lango sandarinimas 1 0,5 

9.3. Kilimų valymas 472 835 

10. Skalbimo paslaugos 324 632,50 

10.1. Skalbimas rankomis 69 174,5 

10.2. Skalbimas mašina 143 273 

10.3. Lyginimas 112 185 

11. Lydėjimas 286 1121,5 

12. Vandens, malkų, anglių atnešimas ir krosnies 352 1146 



iškūrenimas 

13. Kultūrinės paslaugos 510 796 

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

kapų tvarkymas 

6 18 

15. Vaistų nupirkimas 1076 1837 

16. Techninės pagalbos priemonių pristatymas klientui į 

namus 

0 0 

 
Iš viso: 23129 63085 

 

        Informavimo paslauga suteikta 1824 kartus, konsultavimo paslauga suteikta – 1030, 

tarpininkavimo paslauga suteikta 8677 kartus.  

       2019 m. periodiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvavo 22 socialinio darbuotojo 

padėjėjos ir 2 socialinės darbuotojos.  

       2019 m. gruodžio 3 d. kartu su paslaugų gavėjais dalyvauta koncerte, skirtame tarptautinei 

Neįgaliųjų dienai paminėti. 

       2019 m. vyko susirinkimai, kuriuose dalyvavo socialinio darbuotojo padėjėjos, teikiančios 

socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas: 

 2019 m. sausio 30 d.  susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui.  

 2019 m. vasario 27 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui.  

 2019 m. kovo 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Buhalterės 

informacija apie pokyčius dėl darbo užmokesčio, banko sąskaitų keitimo. 

 2019 m. balandžio 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui.  

 2019 m. gegužės 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Naujos 

vertinimo sistemos pristatymas. Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui pristatė 

projektą „Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas“. 

Vaikų dienos centro veiklos pristatymas. Socialinės darbuotojos socialinių paslaugų 

namuose organizavimui Kristinos Laurinaitienės pranešimas ‚,Patirties anatomija, 

požiūrių skirtumai ir elgesio ypatumai su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis. 

 2019 m. birželio 27 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinių 

paslaugų srities darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo tvarkos priminimas. 

Socialinės darbuotojos socialinių paslaugų namuose organizavimui Giliandos 

Krakienės pranešimas „Emocijų valdymas įvairiose situacijose“. Socialinio darbuotojo 

padėjėjos Vilmos Vaičkuvienės pasidalinimas žiniomis apie seminarą „Vaikų norai ir 

emocijos“. 

 2019 m. liepos 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinės 

darbuotojos Janinos Kalvaitytės pranešimas apie techninės pagalbos priemones. 



Socialinio darbuotojo padėjėja Auksė Pocevičienė pristatė perskaitytą knygą 

,,Optimizmo genas“. Socialinio darbuotojo padėjėja Rita Fiodorova pasidalino 

mintimis apie perskaitytą knygą „Kodėl verta gyventi?“. 

 2019 m. rugpjūčio 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

 2019 m. spalio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Informacija 

apie periodinius kvalifikacijos kėlimo mokymus. Socialinio darbuotojo padėjėja 

Kristina Šličiūtė pasidalino mintimis apie perskaitytą knygą ,,Atjauta ir laimė“. 

Socialinio darbuotojo padėjėja Kristina Alseikienė pasidalino įžvalgomis apie astmą. 

 2019 m. lapkričio 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio 

darbuotojo padėjėja Eugenija Viskontienė pravedė pokalbį tema ,,Pagyvenusių ir 

neįgalių žmonių problemos ir jų sprendimo būdai‘‘. Socialinio darbuotojo padėjėja 

Laima Udianskaja pasidalino įžvalgomis apie perskaitytą knygą ,,Pokalbiai su 

Algimantu Čekuoliu“. Socialinio darbuotojo padėjėja Rima Bunkuvienė pasidalino 

patarimais apie higieną buityje. Socialinio darbuotojo padėjėja Virginija Šonienė 

pasidalino mintimis apie perskaitytą knygą. Socialinio darbuotojo padėjėja Dalia 

Dargužienė pristatė kalėdinio pašto dėžutę tarnybos darbuotojojams.  

 2019 m. gruodžio 19 d. visuotinis tarnybos darbuotojų 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 su negalia. Paslauga teikiama  4  

arba 8 valandas 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, darbuotojas, aprūpinantis techninėmis pagalbos priemonėmis, 

socialinio darbuotojo padėjėjas kirpimo paslaugoms, vairuotojas, esant poreikiui ir kiti specialistai. 

2019 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos suteiktos 82 asmenims. Iš jų 



mieste – 66,   kaime – 16. Iš jų: 66 – pensininkai, 16 – suaugę asmenys su negalia. Informavimo 

paslauga suteikta 699 kartus, konsultavimo paslauga - 621 kartus, tarpininkavimo paslauga - 233 

kartus. Plaukų kirpimo paslauga suteikta 108 kartus. 

 Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo pasikeitimų  Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikti 172 raštai. Iš jų: dėl paslaugų 

nutraukimo - 16, dėl paslaugų teikimo sustabdymo - 98, dėl paslaugų teikimo atnaujinimo - 29, 

informacinių pranešimų apie pradėtas teikti paslaugas – 7, apie integralios pagalbos į namus teikimo 

pradžią - 22. 2019 m. periodiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvavo 28 socialinio 

darbuotojo padėjėjos ir 2 socialinės darbuotojos. 

2019 m. gruodžio 3 d. dalyvavome renginyje, skirtame tarptautinei Neįgaliųjų dienai 

paminėti.  

2019 m. vyko susirinkimai, kuriuose dalyvavo socialinio darbuotojo padėjėjai, teikiantys 

dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas: 

 2019 m. sausio 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio  

darbuotojo padėjėjos Tonios Baliuvienės pasidalinimas mintimis apie vandenį. Rasos  

Kupliauskienės darbų iš popieriaus parodėlė. 

 2019 m. vasario 28 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Poetės Almos  

Krapauskienės eilėraščių ir paveikslų pristatymas. 

 2019 m. kovo 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio  

darbuotojo padėjėjų Kristinos Mažrimienės atvirukų ir rankdarbių parodėlė ir Antoninos  

Zorinos informacinis pranešimas apie masažo kabinetą. 

 2019 m. balandžio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Projekto  

„Atokvėpis“ pristatymas. Socialinio darbuotojo padėjėjų Laimutės Gapševičienės siuvinėtų  

darbų parodėlė. Julijanos Maliukienės informacinis pranešimas apie gulinčio žmogaus  

slaugą. 

 2019 m. gegužės 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio  

darbuotojo padėjėjos Onos Alseikienės pranešimas apie socialinio darbuotojo  

padėjėjo funkcijas, dirbant su neįgaliais ir senyvo mažiaus asmenimis. 

 2019 m. birželio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. 

Kineziterapeutės Editos Neimantienės pranešimas „Kineziterapijos nauda kada ir kam ji 

taikoma“. Socialinio darbuotojo padėjėjos Rasos Kupliauskienės pasidalinimas mintimis 

apie perskaitytą knygą. Socialinio darbuotojo padėjėjos Vidos Ūtopienės pranešimas apie 

asmenis, sergančius Alzheimerio ligomis. 

 2019 m. liepos 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio  



darbuotojo padėjėjų Linos Jomantienės pranešimas apie insultą. Socialinio darbuotojo 

padėjėjos Danutės Bušmienės pasidalintos mintys apie perskaitytą knygą. 

 2019 m. rugpjūčio 30 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio  

darbuotojo padėjėjos Ninos Grigienės perskaitytos knygos pristatymas. 

 2019 m. spalio 31 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio  

darbuotojo padėjėjų Rasos Kondrašovienės informacinis pranešimas apie senatvinę  

demensiją ir Zitos Kukanauskienės pranešimas apie žolelių naudą sveikatai. 

 2019 m. lapkričio 29 d. susirinkimas bendrųjų darbinių klausimų aptarimui. Socialinio  

darbuotojo padėjėjų Romualdos Stripinienės informacinis pranešimas apie cerebrinį  

paralyžių, Aidos Daubarienės, Ramunės Sidabrienės perskaitytų knygos pristatymas. 

Laimutės Martinkienės karpinių parodėlė. 

             2019 m. gruodžio 19 d. visuotinis tarnybos darbuotojų susirinkimas. 

 

3. INTEGRALI  PAGALBA Į NAMUS 

 

2019 metais  integralios pagalbos paslaugas į namus pagal Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamą projektą „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“ paslaugas teikė 4 

komandos. 

Integralios pagalbos paslaugos suteiktos 56 paslaugų gavėjams. 

Suteiktos konsultacijos 3 paslaugų gavėjų artimiesiems. 

Mokymuose dalyvavo 11 darbuotojų: 1 – masažuotojas; 1- kineziterapeutas; 1- slaugytojas; 1 

slaugytojo padėjėjas ir 7 socialinio darbuotojo padėjėjai. 

Kineziterapijos paslaugų suteikta 888 kartus. 

Masažo paslaugų suteikta 878 kartus. 

Slaugytojos paslaugų suteikta 727 kartus. 

 

4. ŠEIMŲ SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA (SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO 

IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGOS) ASMENS NAMUOSE 

 

Šeimos socialinė priežiūra - visuma paslaugų, kuriomis šeimai (asmeniui) teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinės paslaugos šeimai 

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

darnią aplinką šeimoje, užtikrinti joje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymąsi. Socialinių 

įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikiamos ir kliento namuose, ir socialinio 

darbuotojo darbo vietoje. Teikdami šias paslaugas socialiniai darbuotojai siekia didinti šeimos 



motyvaciją palaikyti ir (ar) atkurti savarankiškumą, atliekant įvairias šeimos gyvenime reikalingas 

funkcijas bei stiprinti jos socializaciją visuomenėje. 

Socialinio darbo su šeimomis veiklą koordinuoja ir organizuoja socialinio darbo su 

šeimomis organizatorius, kuris kuruoja atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų su šeimomis 

darbą. Tarnyboje dirba 12 socialinių darbuotojų su šeimomis (iš jų: 6 darbuotojai paslaugas teikia 

Mažeikių rajono seniūnijose, 6 – mieste gyvenančioms šeimoms).  

2019 metais Mažeikių mieste ir seniūnijose socialinės priežiūros: socialinių įgūdžių 

ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos buvo teikiamos 161 šeimai. 18 šeimų paslaugos 

buvo nutrauktas, o 21 – paskirtos naujai (vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimais).  

2019 metais socialinės priežiūros paslaugų šeimoms suteikta: 

Apsilankymų (iš viso): 6115, iš jų: 

 rasta namuose 4032 

 nerasta namuose 2083 

Susitikimų (iš viso): 2571, iš jų: 

 atvyko į įstaigą 1475 

 susitikimas 1096 

Pokalbis telefonu 7371 

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų (iš viso): 44347, iš jų: 

 informavimas 13340 

 konsultavimas 5738 

 tarpininkavimas ir atstovavimas 3223 

 bendravimas 13193 

 maitinimo organizavimas 87 

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 7079 

 kitos paslaugos 1687 

Plaukų kirpimo paslauga (iš viso): 50 

 

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį tarnybos salėje buvo organizuojami savipagalbos 

grupių užsiėmimai šeimoms. Per 2019 metus 12-oje užsiėmimų  dalyvavo 83 asmenys pagal šias 

temas: 

2019-01-23 Meilė įgauna pavidalą. 

2019-02-27 Naujo šeimos nario (mamos, tėčio draugo/ės)  atsiradimas: įtaka vaiko raidai. 

2019-03-27 Alkoholio ir sveikatos akistata. 

2019-04-24 Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai. 

2019-05-29 Tėvų ir kitų reikšmingų vaikui suaugusiųjų svarba  jų asmenybės formavimuisi. 

2019-06-26 Kuo arčiau vaikas - tuo toliau žalingi įpročiai. 

2019-07-24 Brolių ir seserų santykiai. 



2019-08-28 Sisteminis smurtas ≠ konfliktas. 

2019-09-26 Sėkmingos adaptacijos mokykloje paslaptys. 

2019-10-30 Motyvacijos ir savivertės sąsajos.  

2019-11-27 Šeimos planavimo ypatumai. 

2019-12-18 Šeimos švenčių įtaka šeimos mikroklimatui. 

 

2019 metais atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai su šeimomis profesines 

kompetencijas ir darbo įgūdžius stiprino, kartą per mėnesį, dalyvaudami metodiniuose 

užsiėmimuose pagal tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas temos:   

2019-01-14 Darbo tikslų numatymas ir  planų aptarimas. 

2019-02-14 Profesinio bendravimo ir bendradarbiavimo dėsningumai.  

2019-03-12 Kliento kūno kalba.  

2019-04-09 Vaikų augančių disfunkcinėse šeimose socialinių poreikių ypatumai. 

2019-05-14 Sėkmingi socialinio darbuotojo ir kliento santykiai. 

2019-06-11 Socialinis darbas su sutrikusios psichikos asmenimis. 

2019-07-09 Gebėjimas dirbti komandoje. 

2019-08-13 Socialinio darbuotojo vaidmuo diagnozuojant smurtą šeimoje. 

2019-09-10 Klientų motyvavimo technikos. 

2019-10-08 Socialinio darbuotojo vaidmuo dirbant su šeima (asmeniu) turinčia (-iu) 

priklausomybę nuo alkoholio.  

2019-11-12 Kliento pokyčio proceso vertinimas. 

2019-12-10 Socialinio darbuotojo galimybės, siekiant didinti šeimų, gaunančių socialines 

paslaugas, socialinę įtrauktį (integraciją į darbo rinką). 

 

5. ATVEJO VADYBOS ORGANIZAVIMAS 

 

Atvejo vadybos procesui užtikrinti tarnyboje yra  4 atvejo vadybininkai, koordinuojantys 

kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams. Pagalba organizuojama bei teikiama, siekiant šeimai 

padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus. Per 2019 metus inicijuoti 370 atvejo nagrinėjimo 

posėdžiai, gauti 127 prašymai paskirti atvejo vadybininką pradedant atvejo vadybos procesą, iš 

kurių: 

 3 šeimoms atvejo vadyba pradėta nebuvo (vaikui nebuvo reikalinga papildoma pagalba). 

 12 prašymų paskirti atvejo vadybininką vaikams gyvenantiems vaikų globos namuose, 

kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) nepatenkinti ir atvejo vadyba nepradėta. 

 18 šeimų Vaiko grėsmės lygis nustatytas daugiau nei vieną kartą.  



 21 šeimų paskirtos socialinės priežiūros: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) 

atkūrimo paslaugos. 

2019 metais dalyvauta viename Mažeikių rajono apylinkės teismo posėdyje dėl tėvų 

valdžios apribojimo ir šešiuose Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose.   

 

6. UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS VAIKŲ 

DIENOS CENTRE 

 

 2019 metais Vaikų dienos centrą iš viso lankė 63 vaikai (per mėnesį vidutiniškai 20 

vaikų). Per metus gauti ir patvirtinti 37 nauji prašymai priimti vaikus į Vaikų dienos centrą. 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos Suteiktos paslaugos 

(kartais) 

1 Informavimas 3119 

2 Konsultavimas 1074 

3 Tarpininkavimas 796 

4 Pokalbis  telefonu 1106 

5 Bendravimas 4342 

6 Maitinimo organizavimas 4328 

7 Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas  ir palaikymas 3872 

8 Švietimas 4319 

 Kitos paslaugos:  

9 Užimtumo organizavimas 4315 

10 Kirpimas 0 

11 Asmens higiena 4085 

Iš viso: 31356 

 

2019 metų Vaikų dienos centre vykę renginiai: 

1. Trijų karalių šventė; 

2. Piešinių paroda laisvės gynėjų dienai paminėti; 

3. Susitikimai su „Carito“ savanorėmis (kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį); 

4. Vasario 16-osios minėjimas; 

5. Velykinė šventė – „Velykinis margutis“; 

6. Dalyvavimas tradicinėje „ORLEN Lietuva“ velykinėje mugėje; 

7. „Kelyje būk saugus“ popietė su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių 

rajono policijos komisariato pareigūne Audrone Jurdonaite – Ostrauskiene, ; 

8. Dalyvavimas spektaklyje „Nauja roboto ir peteliškės istorija“; 

9. Pramoginė popietė Mažeikių boulinge; 

10. Aktyvus laisvalaiki baseine „Saurida“; 



11. Dalyvavimas Gatvės muzikos dienos šventėje Mažeikiuose; 

12. Šventė Tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti; 

13. Šventinė popietė Mažeikių Švč. Asyžienio bažnyčioje minint organizacijos „Caritas“ 

jubiliejų; 

14. Popietė „Mažasis patriotas“; 

15. Piešinių paroda Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti; 

16. Dalyvavimas socialinėje akcijoje „Pasveikink jūrą Palangoje“; 

17. Dalyvavimas sporto šventėje „Draugiškas Žemaitijos regiono vaikų dienos centrų futbolo 

turnyras“; 

18. Dalyvavimas renginyje „Mažeikių miesto piknikas“; 

19. Pramoginė popietė žaidimų kambaryje „Mauglis“; 

20. Edukacinė išvyka į Telšius. Apsilankymas Telšių vaikų dienos centre; 

21. Pramoginė - edukacinė išvyka į Vilnių. Apsilankymas planetariume, Vilniaus senamiestyje ir 

interaktyviame žaidimų kambaryje; 

22. Edukacinė-pilietinė popietė „Išvyka į Mažeikių žydų kapines“; 

23. Dalyvavimas Moliūgų šventėje; 

24. Surengta Pyragų dienos mugė; 

25. Edukacinė išvyka į Pikelių vaško muziejų; 

26. Dalyvavimas tradicinėje „ORLEN Lietuva“ kalėdinėje mugėje; 

27. Dalyvavimas „Mažeikių šilumos tinklai“ kalėdinėje mugėje; 

28. Pasirodymas BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų Krizių centro adventinėje popietėje; 

29. Dalyvavimas Kultūros centro pramogų salėje organizuotoje kalėdinėje šventėje. 

Kiekvieną savaitę Vaikų dienos centre vykdavo kūrybinės dirbtuvės, meno, muzikos ir 

kvapų terapijos, „Gudragalvio“ ir sportiniai užsiėmimai. Kartą per mėnesį kalbėta sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos temomis, rengtos kino popietės.  

Vaikų dienos centras per 2019 metus vykdė ir įgyvendino 4 projektus: 

1. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas „Vaikų 

dienos centras“. 

2. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos neformaliojo švietimo centro 

organizuojama iniciatyva „Atverk duris vasarai“. 

3. Mažeikių rajono savivaldybės finansuojama programa „Sveikatos ugdymo ir fizinio 

aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas“. 

4. Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Pasitikime vasarą saugiai ir 

linksmai“. 

2019 metais Vaikų dienos centras savo veiklą viešinimo platindamas plakatus ir 



lankstinukus ugdymo įstaigose, bendruomeniniuose renginiuose (Gatvės muzikos dienoje, Mažeikių 

miesto piknike), dalyvaudamas mugėse (AB „Orlen Lietuva“; „Mažeikių šilumos tinklai“  

organizuojamose velykinėje ir kalėdinėje mugėse). Kasdien apie Vaikų dienos centre vykdomą 

veiklą ir užimtumą informacija viešinama tarnybos internetiniame puslapyje www.socpaslaugos.lt 

bei socialinio tinklo paskyroje Facebook/BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.  

 

7. PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA 

 

       2019 metais psichologinės konsultacijos suteiktos 105 klientų. Iš jų: moterys -65, vyrai -4, 

vaikai ir paaugliai -36.  Konsultacijų skaičius 405. 

       Psichologinės pagalbos daugiausia kreipiasi socialines paslaugas gaunančios  moterys ir jų 

vaikai. Juos dažniausiai konsultacijoms nukreipia socialiniai darbuotojai. Beveik visos moterys 

būna patyrusios savo sugyventinių ar vyrų psichologinį ar fizinį smurtą. Problemos 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 

kiekvieną mėnesį vedami savipagalbos grupių užsiėmimai. Kartais juose dalyvauja ir moterų 

sugyventiniai ar vyrai. Užsiėmimus moterys lanko noriai, turi galimybę aptarti savo problemas, 

ieškoti jų sprendimo būdų, sulaukti padrąsinimo, motyvacijos keistis. 

       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, konsultuojami darbuotojai.  

       Organizuotas seminaras „Z kartos ar indigo vaikai“. 

       

8. PAVEŽĖJIMAS SPECIALIUOJU TRANSPORTU 

 

       2019 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 18 kartų. Šiomis paslaugomis pasinaudojo 9 asmenys (iš jų - 2 neįgalūs vaikai, 5 

darbingo amžiaus asmenys, 2  pensinio amžiaus asmenys. 

       Mažeikių rajono ribose ir mieste asmenys specialiojo transporto paslauga pasinaudojo 9 kartus 

vykstant į sveikatos priežiūros įstaigas ar grįžtant iš jų (Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Šiaulių 

ligoninė; Kauno klinikos; Vilniaus klinikos; Palangos reabilitacijos skyrius; Plungės Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnyba). 

 

9. PAVĖŽĖJIMAS Į PLANINĖS AMBULATORINĖS HEMODIALIZĖS 

PROCEDŪRAS 

 

     2019 m. specialiuoju transportu asmenys vyksta į planines ambulatorines hemodializės 

procedūras, 3 kartus per savaitę, atliekamas UAB „Dialimeda“, J. Basanavičiaus g. 22, Mažeikiai.. 

Šiomis paslaugomis per 2018 metus pasinaudojo 13 asmenų (iš jų - 3 darbingo amžiaus asmenys, 

10 pensinio amžiaus asmenų), vyko 2028  kartų. 2019 metais pavežėjimo į hemodializės procedūras 

paslaugos buvo nutrauktos 3 asmenims (dėl sveikatos būklės pasikeitimo), gauti 2 nauji prašymai, 

kurie buvo patenkinti.  

 

10. MAŽEIKIŲ MIESTO IR RAJONO NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS 

PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

 

Per 2019 m. gauta 577 prašymai aprūpinimui įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis. 

Patenkinti buvo  510  prašymų.  

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.) 50 90 

2. Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys  1 

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



3. Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės: 77 114 

3.1. vaikščiojimo lazdelės (medinės ir metalinės) 9 7 

3.2. vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių 2 4 

3.3. alkūniniai ramentai 36 63 

3.4. pažastiniai ramentai (mediniai ir metaliniai) 30 40 

4. Abiem rankom valdomos vaikščiojimo 

priemonės: 45 81 

4.1. vaikščiojimo rėmai 6 8 

4.2. vaikštynės su ratukais 13 22 

4.3. vaikščiojimo priemonių priedai  10 

4.4.vaikštynės su staliuku 26 41 

5. Tualeto reikmenys: 74 114 

5.1. naktipuodžio kėdutės (su ar be ratukų) 60 88 

5.2. paaukštintos tualeto sėdynės (tvirtinamos) 14 26 

6. Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše 

priemonės: 8 19 

6.1. dušo kėdės 4 8 

6.2. vonios suoliukai 3 11 

6.3. vonios lentos 

  7. Stalai (lovos staliukai) 4 9 

8. Priemonės praguloms išvengti: 33 78 

8.1. reguliuojamos lovos 12 45 

8.2. čiužiniai praguloms išvengti  5 29 

8.3. pasėstai praguloms išvengti 4 4 

9. Kopėčios ir lipynės (kopėčios) 

 

1 

10. Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) 

pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos ir (arba) 

piršto funkcijas (rankinės plokščios replės) 1 0 

11. Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga 1 1 

12. Sėdimieji baldai  

 13.Kojomis minami triračiai 3 3 

                                                                       Iš viso: 297 510 

 

      Į Telšių techninės pagalbos centrą neįgaliesiems parvežti priemonių važiavome 3 kartus. 

Parvežta 122 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 0 

3 Kompaktinių diskų grotuvas 0 

4 Didinamasis stiklas 4 

5 Kūno termometras 6 

6 Taktilinė lazdelė 1 

7 Vibruojantis žadintuvas 5 

8 Diktofonas 4 

9 Rankinis laikrodis 6 

Iš viso: 26 

 

       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 10 kartų. Dėl techninių pagalbos priemonių remonto darbų su klientais 

bendrauta 925 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 metu pirties 

veikla sustabdoma. Kasmet yra  atliekamas einamasis pirties remontas. 

     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 bei teikiama informacija paskyroje Facebook/BĮ 

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba. 

      2019 m. gruodžio 19 d. Seimo narys  Kęstutis Bartkevičius padovanojo  pirties lankytojams  

nemokamų maudynių  Mažeikių miesto pirtyje dieną, kuria pasinaudojo 96 lankytojai. 

 

 

 

 



Mažeikių miesto pirties paslaugų gavėjų bei gautų pajamų  suvestinė 

nuo 2019-01-03 iki 2019-12-31 

Eil. Nr. Nedarbingo 

amžiaus 

Darbingo 

amžiaus 

Dušai Viso žmonių Pajamos 

Sausio mėn. 414 227 6 647 1515,54 

Vasario mėn. 399 191 12 602 1376,34 

Kovo mėn. 471 203 15 689 1562,52 

Balandžio mėn. 411 169 14 594 1319,50 

Gegužės mėn. 482 192 18 682 1527,72 

Birželio mėn. 239 92 8 339 745,30 

Liepos mėn. - - - - - 

Rugpjūčio mėn. 191 55 11 257 536,50 

Rugsėjo mėn. 374 132 37 543 1676,50 

Spalio mėn. 433 154 31 618 1935,50 

Lapkričio mėn. 392 166 27 585 1859,50 

Gruodžio mėn. 175 85 13 273 875,00 

Iš viso: 3981 1666 192 5829 14929,92 

 

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 12 mėn. ar 

ilgiau). Per 2019 m. Krizių centro paslaugos suteiktos 34 asmenims: laikino apnakvindinimo 

paslauga suteikta 1 asmeniui; laikino apgyvendinimo paslaugos suteiktos 33 asmenims, iš kurių 17 

moterų ir 17 vaikų (9 šeimos ir 8 pavieniai asmenys). Iš Krizių centro, radusios būstą, savarankiškai 

gyventi išvyko 2 šeimos ir 2 pavieniai asmenys. 

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

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

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir kitos, atitinkančios individualius kliento poreikius. 

             Krizių centre gruodžio 10 dieną vyko renginys, advento popietė „Po angelo sparnu“. 

Bendradarbiaujame su VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“, Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčios parapijos „Caritas“  savanoriais. 

             Krizių centre nuo 2019 m. gegužės 31 d. pagal projektą „Socialinių paslaugų plėtra 

Mažeikių mieste“ vykdomos užimtumo programos. Projekto dalyviai aktyviai įsitraukė į 

organizuojamas šviesos, smėlio, dailės terapijas. Užimtumas vyksta du kartus per savaitę 

(antradieniais ir ketvirtadieniais). Apie vykdomas veiklas informaciją pateikiama socialinio tinklo 

paskyroje Facebook/BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba. 



 

13. BĮ MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS DARBO TARYBOS 

VEIKLA 

      Per 2019 metus buvo organizuoti 4 Darbo tarybos posėdžiai, kurių metu buvo sprendžiami 

tarnybos viduje kylantys klausimai.  

      Svarstytas bei aptartas socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos kasmetinis vertinimas; 

Darbo kodekso garantijos tėvams auginantiems vaikus iki 12 metų (mamadienių, tėvadienių 

skyrimo tvarka); BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos struktūra. Darbo tarybos 

iniciatyva buvo organizuotas konkursas – BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos 

logotipui sukurti. Pasiūlymas su 10 skirtingų logotipų variantų pateiktas tarnybos direktorei. 

        

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). 

 

15. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

       BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba 2019-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš 

Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Integrali pagalba į namus Mažeikių 

rajone“. Šio projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose 

neįgaliems vaikams, neįgaliems  darbingo amžiaus ir  senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę 

pagalbą jų šeimų nariams (plačiau žr. 3 skyriuje  „Integrali pagalba į namus“). 

        BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba taip pat siekdama teikti naujas paslaugas 

vykdo projektą „Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“ pagal 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 

su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.“ Šio projekto 

tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinėje rizikoje esančių šeimų ir jaunimo socialinius įgūdžius ir 



teikti atokvėpio paslaugas darbingiems asmenims, kurie dėl auginamų ir (ar) globojamų neįgalių 

šeimos narių negali aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. „Atokvėpio“ užimtumas vykdomas 

        „Vasarą pasitikime saugiai ir linksmai“ – projekto metu buvo pagerintos vaikų dienos centro 

sąlygos – įrengti kondicionieriai, langų roletai, kad vasaros metu vaikai išvengtų kaitrų. Pačiu 

svarbiausiu akcentu tapo sporto šventė. Kartu su partnerio Mažeikių futbolo klubo „Atmosfera“ 

treneriais buvo suorganizuotos draugiškos Žemaitijos regiono futbolo varžybos.  Į šventę atvyko 

vaikų dienos centrų komandos iš Telšių, Akmenės, Rietavo, Mažeikių rajono. Tarpusavyje varžėsi 6 

komandos, o žiūrovai dalyvavo estafetiniuose žaidimuose, išbandė savo jėgas, greitį, taiklumą 

įvairiose sportinėse rungtyse. Iš viso šventėje dalyvavo 170 asmenų.  Apdovanojimų varžybų 

dalyviams įteikti atvyko Telšių apskrities futbolo federacijos prezidentas Mindaugas Bondauskis. 

Straipsnis apie projektą ir draugiškas varžybas buvo patalpintas ir periodiniame leidinyje 

„Savivaldybių žinios“, kuris platinamas visoje Lietuvoje.  

         Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas Vaikų dienos centre. 

Projekto tikslas - vaikų sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimas. Projektas orientuotas į 

socialines paslaugas, gaunančių šeimų vaikus. Projekto nauda vaikams:  aktyvaus laisvalaikio 

organizavimas, sveikatos stiprinimas, fizinis aktyvumas, informacija apie sveiką gyvenseną, 

higienos būtinumą, žalingų įpročių žalą, saugus eismo svarbą ir kt. Projekto įgyvendinimo metu 

sukauptomis žiniomis buvo dalijamasi ir su kitais specialistais. Projekto metu per mėnesį į veiklas 

buvo įtraukta vidutiniškai 30 vaikų. 

        Tarnyba dalyvavo iniciatyva „Atverk duris vasarai“, kurią organizavo Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo centru. Tarnyba sudarė galimybę, 

vasaros metu vaikams dalyvauti Vaikų dienos centro veiklose. 

         Tarnyba bendradarbiaudama su NVO tapo partneriu projekte „Visi kartu“. Projekto tikslas - 

bendrųjų socialinių paslaugų teikimas Mažeikių miesto ir kaimo bendruomenei, informuojant apie 

socialines paslaugas teikiančias įstaigas, organizacijas, bendrijas. Sociokultūrinio renginio metu 

stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Projekto metu buvo suorganizuotas renginys – Socialinio 

darbuotojo dienai paminėti. Išleistos informacinės knygutės bei plakatai. Juose nurodytos  Mažeikių 

rajone socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir jų kontaktai. Informaciniai leidiniai platinami 

viešose erdvėse, įstaigose, organizacijose (Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Mažeikių rajono seniūnijose, Mažeikių 

miesto sveikatos priežiūros įstaigose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose).  

 

DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ STIPRINIMAS 

 

         Gero darbuotojų emocinio klimato sukūrimui taikomi jau praėjusiais metais pasiteisinę būdai- 



tai bendro poilsio organizavimas. Tarnyboje Laisvu laiku, po darbo ar savaitgaliais darbuotojai 

vyksta į pačių pasiūlytas, norimas aplankyti vietas ar renginius. 

       Tarnybos darbuotojai  2019 m. birželio 1 d.  išvyko į dviejų dienų kelionę maršrutu: Mažeikiai 

– Gardinas – Mažeikiai. 1 diena.  Kartu su gidu dalyvavome ekskursijoje „Miestas prie Nemuno“. 

Gardinas – vienas iš seniausių Baltarusijos miestų, todėl ekskursiją po šį miestą tapo ekskursija per 

šimtmečius. Aplankėme Naująją Gardino pilį, pastatytą XVIII a., kurioje vyko svarbūs Lenkijos - 

Lietuvos valstybės žlugimo epochos įvykiai, ir Senąją mūrinę Gardino pilį, pastatyta dar Vytauto 

Didžiojo, vėliau S. Batoro iniciatyva perstatyta į renesansinius puošnius rūmus; apžiūrėjome 12–17 

a. paminką – pilies kalną, Dievo Motinos vienuolyną, šv. Pokrovskio katedros soborą. Aplankėme 

abejingų nepaliekančią didžiausią ir įspūdingiausią mieste, buvusią jėzuitų bažnyčią, dabar – Šv. 

Pranciškaus Ksavero Gardino katedrą, pamatėme seniausią mieste veikiančią, dar Kijevo Rusios 

kunigaikščių laikus menančią stačiatikių Šv. Boriso ir Glebo cerkvę, pastatytą ant aukšto Nemuno 

šlaito. Vykome prie Gardino Didžiosios Choralinės sinagogos, pasivaikščiojome buvusia Rotušės 

aikšte (dab. Sovetskaja). Dienos pabaigoje vykome nakvynei į sanatoriją „Porečje“, esančią 30 km. 

už  miesto. Vakarienės metu buvo pristatoma baltarusiško folkloro programa. 2 diena. Po pusryčių 

sanatorijoje  vykome į Sopockino gyvenvietėje įsikūrusį Velykinių kiaušinių muziejų. Jame 

eksponuojama daugiau kaip 500 kiaušinių, išmargintų įvairiausiais tradiciniais būdais, kurių 

technologija įtraukta į Baltarusijos valstybinį istorinių ir kultinių vertybių sąrašą. Po to vykome 

prie Augustavo kanalo, kurio ilgis daugiau kaip 101 km. Iš jų 22 km tenka Baltarusijos teritorijai. 

Nors kanalas buvo statomas beveik prieš 200 metų, bet iki šiol puikiai veikia vandens lygio 

pakėlimo ir nuleidimo technika. Plaukėme laivu su šliuzavimu. 

       2019-12-11 tarnybos darbuotojai vyko į Klaipėdos „Švyturio“ areną, kurioje vyko ledo šou 

„Čempionai“. Dailiojo čiuožimo žvaigždės, talentingi dainininkai ir muzikantai, nauji šou sprendimai – 

puikios nuotaikos užtaisas šventiniu laikotarpiu. 

      2019-11-30 tarnybos socialinis partneris asociacija „Bendraukime“ buvo pakvietusi tarnybos 

kolektyvą į kelionę maršrutu Palevenės vienuolynas- Rokiškio dvaras- Šlyninkos malūnas. Kelionės 

metu vyko  edukacinės programos. 

       Darbuotojų bendras laikas kartu bei bendri malonūs prisiminimai turi įtakos tarnybos veiklos 

rezultatams. 

 

        

 


