
 

              PATVIRTINTA 

              BĮ Mažeikių rajono socialinių  

              paslaugų tarnybos direktoriaus 

               2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V1- 

 

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA 
 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

2018-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos 2018-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, 

uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo 

kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus. 

2. Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais įstaigos veiklą bei socialines paslaugas 

reglamentuojančiais teisės aktais: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu 

Nr. T1-219 patvirtintu „Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m.“; 

2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu „Mažeikių rajono savivaldybės strateginio 

planavimo tvarkos aprašu“; 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-344 patvirtintu „Mažeikių rajono 

savivaldybės 2018-2020-ųjų metų strateginiu veiklos planu“; Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 

m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-79 patvirtintu „Mažeikių rajono savivaldybės 2018 m. socialinių 

paslaugų planu“; 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-48 patvirtintu „Mažeikių rajono savivaldybės 

2018 metų biudžetu“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr. A1-427 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko 

patvirtinimo“ ir 2018 m. kovo 01 d. įsakymu Nr. A1-449 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio 

veiklos planų rengimo grafiko 2018 metams patvirtinimo“. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos 2018-ųjų metų veiklos plano tikslai:  

3.1. Teikti socialines paslaugas, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, 

neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus 

ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; 

3.2. Tenkinti asmens fiziologinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo 

sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti; 

3.3. Spręsti socialines problemas, kylančias Mažeikių rajono bendruomenėje bei prisidėti, 

užtikrinant socialinį saugumą. 

4. Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos  2018-ųjų metų veiklos plano uždaviniai: 

4.1. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimą (asmenims 

(šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims; socialinės rizikos asmenims; socialinės rizikos 

vaikams;  socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus ir kitiems asmenims) atsižvelgiant į gyventojų 

poreikius. Dalyvauti konkursuose ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, 

pavestas funkcijas. 

4.2. Teikti bei plėsti socialinės priežiūros (pagalba į namus) ir dienos socialinės globos (asmens 

namuose) paslaugų teikimą. Nuolat gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą (Integrali 

pagalba į namus Mažeikių rajone). Aprūpinti neįgaliuosius (turinčius judėjimo, klausos ir regos 

sutrikimų) techninės pagalbos priemonėmis. Teikti pavėžėjimą specialiuoju transportu į gydymo įstaigas, 

asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų 

pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Organizuoti asmens higienos paslaugas 

Mažeikių miesto pirtyje. Dalyvauti „Maisto banko“ rengiamose akcijose, išdalinant paramą mažas 

pajamas gaunantiems asmenims.  

4.3. Teikti specialiąsias socialines paslaugas. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo: asmens 

namuose (socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus); užimtumo ir sociokultūrinės paslaugos 

(Vaikų dienos centre). Laikino apgyvendinimo arba laikino apnakvindinimo, psichosocialinės paslaugos 

(Mažeikių krizių centre).  
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai 

Skirti 

asignavimai, 

Eur 
pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

06 programa. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

06.02.01.01 
BĮ Mažeikių rajono 

Socialinių paslaugų 

tarnyboje teikiamų 

socialinių paslaugų 

prieinamumas 

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų 

tarnybos veiklos užtikrinimas  
Direktorius Užtikrinama veikla, etatų skaičius    49,5 

407700,00 

 5 (SFA) 

Dienos socialinės globos ir priežiūros 

asmens namuose paslaugų teikimas 

Vyresnysis socialinis 

darbuotojas socialinių 

paslaugų namuose 

organizavimui, socialiniai 

darbuotojai. 

Užtikrinama veikla, etatų skaičius      6,5 
45500,00 

5 (SP) 

Dienos socialinės globos ir 

priežiūros asmens namuose 

gaunančių asmenų skaičius, vnt. 

242  

Pirties paslaugų teikimas asmenims Pirties vedėjas 
Suteikiama paslauga etatų 

skaičius  

1,5 

 

0,5 

10200,00 

5 (SFA) 

3400,00 

 5 (SP) 

Informacijos teikimas gyventojams, 

įstaigoms, žiniasklaidai 
Direktorius  Parengta pranešimų, vnt. 10 

400,00  

5 (SP) 

Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos 

kėlimas 

Direktoriaus pavaduotojas, 

personalo specialistas 

Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų 

skaičius, vnt. 

90 2 200,00 

5 (SFA) 

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti 

(ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, aprangos 

ir patalynės įsigijimo išlaidos, komunalinių 

paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių 

technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos, ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos) 

Direktorius, vyr. buhalteris Vykdomų programų skaičius, vnt. 2 
13800,00 

5 (SFA) 

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų 

vykdymo programa 

(ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, 

komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, 

informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos, ūkinio inventoriaus 

Direktorius, vyr. buhalteris Vykdomų programų skaičius, vnt. 3 
27700,00 

 5 (SP) 
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įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

06.02.02.01 

Darbo užmokesčio 

mokėjimas 

darbuotojams, 

dirbantiems su rajono 

socialinės rizikos 

šeimomis 

Socialinių paslaugų tarnybos veiklos 

užtikrinimas (socialiniai darbuotojai su 

rizikos šeimomis) 

Direktorius 
Užtikrinama socialinio 

darbuotojo veikla, etatų skaičius 
15 

190200,00 

4 (SPF) 

Darbas su socialinės rizikos šeimomis 

Socialinis darbuotojas 

dirbantis su socialinės rizikos 

šeimomis 

Socialinės rizikos šeimų skaičius, 

vnt. 
154  

 

06-01-02-01 

Užimtumą skatinančių 

paslaugų, laikiną ar 

nuotolinį užimtumą 

užtikrinančių priemonių 

vykdymas 

Bendri darbo reikalai, darbo politikos 

formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų 

priežiūra ir reguliavimas; bendrų programų, 

palengvinančių lyties, amžiaus ir kitų 

diskriminavimą 

Direktorius Užtikrinama veikla, etatų skaičius 4 14700,00 

(4DRU) 

Kiti šaltiniai 

0301010205 

Plėsti vaikų dienos 

centrus savivaldybėse 

veiklą, teikiant 

nestacionarias dienos 

socialinės priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų 

šeimoms. 

Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas Socialinis darbuotojas Etatų skaičius 0,5 
10530,00 

6 (KT) 

0303010204 

Vykdyti 2014-2020 

metų Europos sąjungos 

fondų investicijų 

veiksmų programos  9 

prioriteto „Socialinės 

įtrauktiems didinimas ir 

kova su skurdu“ 

projektą. 

Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone Socialinis darbuotojas Etatų skaičius 11,5 

84247,00 

3 (ES) 

 



 

 

I. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

 

Finansavimo šaltiniai 

 

Skirti asignavimai 2018-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso 

Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas, 

iš jų: 

    

5 (SFA) 433900,00 433900,00 319900,00 0,0 

5 (SP) 77000,00 77000,00 37500,00 0,0 

4 (SPF) 190200,00 190200,00 162100,00 0,0 

4(DRU) 14700,00 14700,00 10700,00 0,0 

Iš  viso: 715800,00 715800,00 530200,00 0,0 

Kiti šaltiniai, iš jų:     

6 (KT) 10530,00 10530,00 4108,00 0,0 

4 (ES) 84247,00 84247,00 75851,00 0,0 

Iš  viso: 94777,00 94777,00 79959,00 0,0 

IŠ VISO 810577,00 810577,00 610159,00 0,0 

 

II. PLANUOJAMI REZULTATAI 

5.  BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos 2018-ųjų metų veiklos planas padės 

įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2018–2020-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti įstaigos 

nustatytus tikslus ir uždavinius, efektyviau organizuoti ir teikti kokybiškas bendrąsias  ir specialiąsias 

socialines paslaugas. 

6. Įgyvendinant metinio veiklos plano priemones bus: 

6.1. vertinamas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis; vertinamas gebėjimo pasirūpinti 

savimi ir priimti kasdieninius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje (70 

įvertinimų);* 

6.2. teikiamos paslaugos asmens namuose socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir dienos 

socialinės globos (asmens namuose) paslaugos (11128 paslaugų 242 paslaugų gavėjams);* 

6.3. vykdomas Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) į namus projektas, 

finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Suformuotos trys komandos suteiks: 

kineziterapijos paslaugų- 420 kartus; masažo paslaugų - 193 kartų; slaugytojos paslaugų - 748 kartų);* 

6.4. teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, vykdomas prevencinis darbas su 

socialinės rizikos asmenimis (5438 paslaugų 154 šeimoms);*  

6.5. socialiniame darbe su šeima bus taikoma Lietuvoje vieninga atvejo vadybos praktika; 

6.6. organizuojamos socialinės rizikos šeimų mokyklinio amžiaus vaikų dienos užimtumo vaikų 

dienos centre; dalyvaudami įvairiose veiklose, vaikai įgis daugiau bendravimo, higienos, saviraiškos 

įgūdžių, kurie yra reikalingi sėkmingai socializacijai  (3926 paslaugų 30 vaikų);* 

6.7. vykdomas Vaikų dienos centro projektas, finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos lėšų (metams numatytų papildomų užimtumo veiklų vykdymas);* 

6.8. teikiamos paslaugos globėjų ir įtėvių šeimoms: įvadiniai mokymai, šeimų pervertinimai,  

individualūs susitikimai su šeimomis, išvadų pristatymas, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimas; 

6.9. teikiama psichosocialinė pagalba (453 konsultacijų);* 

6.10. teikiama pavėžėjimo specialiuoju transportu paslauga (69 pavėžėjimai);* 

6.11. teikiamos pavėžėjimo į planines ambulatorines hemodializės procedūras paslaugos (tris 

kartus per savaitę);* 

6.12. aprūpinama techninės pagalbos priemonėmis (522 asmenų aprūpinimas);* 



 

 

6.13. teikiamos Mažeikių miesto pirties paslaugos (11 mėnesių per metus: du kartus per savaitę 

ketvirtadieniais ir penktadieniais);* 

6.14. teikiamos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos krizių centre (krizinių 

situacijų sprendimas pagal poreikį);* 

6.15. savanoriškas dalyvavimas Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ akcijose (rudeninėje 

ir pavasarinėje);* 

6.16. organizuojami įvairūs renginiai, paskaitos, seminarai, bendradarbiaujama su kitomis 

įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 
*Planuojami rodikliai pateikiami remiantis 2017 metų tarnybos veiklos plano ataskaita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


