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I. BENDROJI DALIS 
 
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS (toliau – Centras) biudžetinė įstaiga, 
kurios steigėja Palangos miesto savivaldybė. Socialinių paslaugų centro veiklos tikslas – teikti 
socialines paslaugas Palangos miesto savivaldybės gyventojams sudarant sąlygas ugdyti/stiprinti 
gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius 
ryšius, padedant įveikti socialinę atskirtį, užtikrinti, kad visiems Palangos mieste gyvenantiems 
įvaikintiems/globojamiems/prižiūrimiems vaikams ir asmenims, kurie ketina arba jau yra 
įsivaikinę/ globoja/prižiūri vaiką (-us) būtų prieinama ir suteikiama reikalinga pagalba, skatinant 
tinkamą vaiko/įvaikio ugdymą ir auklėjimą šeimai artimoje aplinkoje.  

Centro buveinės adresas: Gintaro g. 34, Palanga, LT00153, Į/k 30300917888, el. 
paštas info@palangosspc.lt. Centro vieša informacija skelbiama internetinėje svetainėje 
www.palangosspc.lt (duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre). 
CENTRO VADOVAS: Palangos m. savivaldybės Mero potvarkiu 2015 m. liepos 13 d. Nr. M2-10 nuo 
2015 m. liepos 27 d. Centrui vadovauja Daiva Dekontaitė.  
CENTRO STATINIAI/PATALPOS/PADALINIAI: Gintaro g. 34 Palanga, Nr. 2597-4001-5019, 
plotas 219,31 kv.m. (Administracija; Globos centro padalinys; Socialinės priežiūros ir globos 
paslaugų padalinys (Gintaro gatvė)); Klaipėdos pl. 76 Palanga, Nr. 2599-0006-1011 plotas 843,17 
kv.m. (Socialinės priežiūros ir globos padalinys (Klaipėdos pl.)); Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji/Palanga, 
Nr. 4400-5524-0881:4390 plotas 181,21 kv. m. (Socialinės priežiūros ir globos paslaugų 
Šventosios padalinys). 
CENTRO TRANSPORTAS: Centras disponuoja trimis transporto priemonėmis: RENAULT TRAFIC, 
pritaikyta neįgaliesiems (2012 m. balta spalva, valstybinis Nr. GDS 335), FIAT DUCATO (2017 m. 
raudona spalva, valstybinis Nr. JPK 836, naudojamas vykdant Integralią pagalbą.). CITROEN 
BERLINGO, pritaikytas neįgaliesiems (2020 m. balta spalva, valstybinis Nr. LJK 447). 

 
II. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 
2021 m. įstaigoje dirbo 54 darbuotojai iš jų: 22 darbuotojai priskiriami A pareigybės 

lygiui, 1 darbuotojas - B pareigybės lygiui; 30 darbuotojų - C pareigybės lygiui, 1 darbuotojas - D 
pareigybės lygiui. 5 darbuotojai yra apsigynę vyr. socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją.  

Etatai: Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. 
sprendimu Nr. T2-427, Centro darbuotojų pareigybių sąrašas ir struktūra suderinti 2021 m. liepos 
13 d. įsakymu Nr. A1-975 su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktore ir patvirtinti 
Centro direktorės 2021 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V1-170. 
Centro darbuotojų pareigybių sąrašas: 

Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas 
Pareigybės 

vieneto 
dydis 

1. Direktorius 1 
2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1 
3. Vyriausiasis buhalteris 1 
4. Administratorius 1 
5. Psichologas 1,3 
6. Kineziterapeutas 0,8 
7. Slaugytojas 0,8 
8. Ūkio priežiūros administratorius 1 

http://www.palangosspc.lt/
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9. Ūkio darbininkas 1 
10. Vairuotojas 1 
11. Valytojas 1 

Globos centro padalinys 
12. Globos koordinatorius 1 
13. Atestuotas socialinis darbuotojas 1,5 

Socialinės priežiūros padalinys (Gintaro gatvė) 
14. Atvejo vadybininkas 1,5 
15. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis 3,5 
16. Socialinis darbuotojas (neįgalumo ir neveiksnumo vertinimams, pagalba 

į namus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ar 
socialinės globos) poreikio vertinimas) 

1,0 

17. Socialinis darbuotojas (tech. pagalbos priemonėms, spec. transportas) 1 
18. Lankomosios priežiūros darbuotojas 3 
19. Individualios priežiūros darbuotojas  1 

Socialinės globos padalinys (Klaipėdos pl.) 
20. Socialinis darbuotojas 2,5 
21. Socialinio darbuotojo padėjėjas 11,3 
22. Užimtumo specialistas 1 
23. Slaugytojo padėjėjas 1 

Šventosios padalinys 
24. Socialinis darbuotojas 1 
25. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1,5 
26. Psichologas 0,2 
27. Kineziterapeutas 0,2 
28. Slaugytojas 0,2 
Iš viso 43,3 

 
Europos Sąjungos finansuojamo, vykdomo projekto Integrali pagalba (socialinė globa 

ir slauga) namuose darbuotojų pareigybių sąrašas, patvirtintas Centro direktoriaus 2018 m. 
sausio 18 d. įsakymu Nr. V1-22. Projektinei veiklai vykdyti įdarbinta 11 darbuotojų.  
Darbuotojų dirbančių projekte pareigybės: 

Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas 
Pareigybės 
vieneto dydis 

INTEGRALI PAGALBA (SOCIALINĖ GLOBA IR SLAUGA)NAMUOSE 
Socialinės globos specialistai 

1. Socialinis darbuotojas 0,6 
2. Socialinio darbuotojo padėjėjas 4,8 

Slaugos specialistai 
3. Slaugytojas 0,6 
4. 
.. 

Slaugytojo padėjėjas 4,4 
5. Kineziterapeutas 0,6 
Iš viso: 11 

 
Per 2021 metus vyko Centro darbuotojų kaita, atleistų darbuotojų skaičius siekia apie 

18%, laikinai dirbančių – apie 9%, 4 darbuotojai nutraukė darbo santykius įvardijant, kad susirado 
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darbus arčiau gyvenamosios vietos (gyvena kitose savivaldybėse: Kretingos sav., Klaipėdos sav.), 
3 darbuotojai išėjo į pensiją; 3 darbuotojai priimti į laisvas darbo vietas laikino nedarbingumo 
metu, 3 darbuotojai nutraukė darbo santykius pasibaigus ES projektui (integrali pagalba 
namuose) 2 darbuotojai priimti į nesančių darbuotojų darbo vietas šiems išėjus vaiko gimdymo ir 
priežiūros atostogų. Ieškant pakaitinių darbuotojų glaudžiai bendradarbiaujama su užimtumo 
tarnyba, joje registruoti asmenys įdarbinami Centre.  
Darbuotojų pokytis 2021 m. 

 
 

Darbuotojams sudaryta galimybė atlikti savo kompetencijos įsivertinimą (sudarytas 
instrumentas-klausimynas), kuris padeda planuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus, 
patiems darbuotojams labiau įvertinti savo kompetenciją, įžvelgti sritis, kurias dar reikia tobulinti. 
Darbuotojams buvo sudarytos galimybės dalyvauti mokymuose 2021 m. kompetencijas tobulino 
51 Centro darbuotojas. Išklausyta 1192,2 val. (privaloma 744 val.), tai sudaro 160%. Keturi Centro 
darbuotojai mokosi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyriuje ir įgys 
socialinio darbuotojo padėjėjo specialybę.  

Vadovaudamasis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. 
(suvestinė redakcija 2020-01-18) įsakymų Nr. A1-158, „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų 
veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu 
Nr. 254 (LR Vyriausybės 2020 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. 7 redakcija), LR Valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu 
2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, atliekamas darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas pagal 
praėjusių kalendorinių metų veiklą, darbuotojų metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus. 
Atsižvelgiant į vertinimo išvados rodiklius darbuotojams vieneriems metams skiriamas 
(atitinkamai pagal atliktų užduočių įvykdymą) pareiginės algos kintamosios dalies dydis. Iš 58 
darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimai atlikti 34 darbuotojams: labai gerai metinė veikla 
įvertinta 32 darbuotojams; gerai 1; patenkinamai 1; 13 darbuotojų nevertinti (tik įsikėlė einamųjų 
metų užduotis), vienas darbuotojas nevertinamas (D-kategorija), 5 darbuotojai nevertinti (naujai 
įdarbinti), 5 vaiko auginimo atostogose.  

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą vedami darbų saugos, sveikatos, gaisrinės 
saugos, civilinės saugos instruktažai. Visi Centre dirbantys darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų 
atsitikimų darbe. Darbuotojai nemokamai skiepijami nuo gripo, erkinio encefalito. Centre 
atliekami COVID-19 ligos profilaktiniai testavimai greitaisiais antigenų testais – SARS-COV-2 ne tik 
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darbuotojams, bet ir paslaugų gavėjams, per 2021 m. atlikta 115 greitųjų testų (101 pratestuoti 
darbuotojai, 14 pratestuotų paslaugų gavėjų). Tyrimo testų žymenis Centro slaugytoja suveda į 
Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (forma 
E200-a). 2021-03-17 atliktas Profesinės rizikos vertinimas, atliko UAB „SAUGALITA“ (profesinės 
rizikos veiksnių tyrimų laboratorija). Psichosocialinė aplinka priimtina, rekomendacijos darbų 
saugos klausimais, gerinant darbuotojams sąlygas, įgyvendintos. 

Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymo 
Palangos miesto savivaldybėje, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2021-12-01 Nr. B7-48 su VšĮ 
Palangos ASPC „Dėl darbuotojų skyrimo darbui mobilioje brigadoje“. 2021 m. gruodžio mėnesį 
mobilioje brigadoje dirbo trys Centro darbuotojai: slaugytojas, kineziterapeutas, slaugytojo 
padėjėjas. 

Darbuotojams sudaryta galimybė dalyvauti centro valdyme (įtraukiami į darbo 
grupes/komisijas), teikti pasiūlymus dėl veiklų tobulinimo. Kartą per savaitę renkasi 
administracija, atsakingi darbuotojai - į pasitarimus, kartą per mėnesį renkasi centro darbuotojai 
apibendrinti mėnesio nuveiktų darbų rezultatų, o iškilus problemoms ieškoma sprendimo būdų 
joms spręsti. Darbuotojai periodiškai supažindinami su teisės aktų pakeitimais, su Centre 
paruoštomis ir nustatytomis tvarkomis. Glaudžiai bendradarbiaujama su išrinkta Centro darbo 
taryba. Bendradarbiaujama su paslaugų gavėjų artimaisiais, operatyviai reaguojama į iškilusias 
problemas, ieškoma sprendimo būdų. Priimami interesantai, lankomasi paslaugų gavėjų namuose. 
Centro vadovas: informacija apie Centro direktorę pateikta https://palangosspc.lt/centro-
direktorius/, direktorė tobulinosi, kėlė kvalifikaciją - tai sudarė 110 val.; įvykdė išsikeltas metines 
užduotis. Aktyviai dalyvavo: atvejo vadybos posėdžiuose, miesto vaiko gerovės komisijos veikloje, 
2021-2030 m., Palangos miesto strateginio planavimo posėdžiuose, kituose savivaldybės 
organizuojamuose susitikimuose sprendžiant aktualius socialinius klausimus. Klaipėdos regiono 
plėtros tarybos 2020-04-03 sprendimu Nr. 51/3S-18 „Dėl darbo grupės sudarymo“ Centro 
direktorė įtraukta į Klaipėdos regiono 2021-2030 metų plėtros plano darbo grupės sudėtį ir 2021 
m. rugsėjo 16 d. dalyvavo Klaipėdos regiono plėtros plano darbo grupės posėdyje. 2021 m. įteiktas 
medalis „Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečiui“ (Nr.142), padėka už nuopelnus Palangai.  

 
III. ADMINISTRACINĖ VEIKLA 

 
Centras turi visus įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, numatytus teisės 

aktuose: Centro nuostatus (pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. 
sprendimu Nr. T2-1 ir įregistruoti juridinių asmenų registre 2021-02-18; Higienos pasą išduotą 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. gruodžio 
14 d. Nr.(3-23 14.2.1) BSV-53296); Higienos pasą Nr. PE12-20, kuris leidžia vykdyti ūkinę 
komercinę veiklą: „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (bendrosios 
praktikos slauga, kineziterapija)“; Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 
prie SAM išduotą ir 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-1876 patikslintą licenciją (Nr. 3752), 
leidžiančią teikti „bendrąsias asmens sveikatos priežiūros“ slaugos (bendrosios praktikos slaugos) 
– kineziterapijos paslaugas; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento 
2016-11-17 Nr. 44 R2-550 leidžiama ekonominės veiklos rūšis 56.29.K, 56.29 LP (Klaipėdos pl.76); 
2021-05-25 Nr. 37MTSPĮ leidimą ekonominės veiklos rūšims, pagrindinė: 56.29.K, papildomos: 
56.29.LP, 29,0, 32.0 (Žuvėdrų 4-2). Licenciją: Nr. L000000682 Socialinei globai teikti 
(papildyta/pakeista 2021-07-23); Licencija „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) 
suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims su negalia“ Nr. L000000683; 
Licenciją socialinei globai teikti asmens namuose Nr.L000000732; kitus Centro veikloms vykdyti 
patvirtintus lokalinius dokumentus.  

https://palangosspc.lt/centro-direktorius/
https://palangosspc.lt/centro-direktorius/
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Centro strateginių tikslų numatymui, kryptingam veiklos planavimui, racionaliam 
finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymui įstaigoje rengiamas strateginis planas. 
Vadovaujantis 2020 m. vasario 7 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. V1-32 ir 2021 m. vasario 11 
d. įsakymu Nr. V1-34 (koreguotu, papildytu) strateginiu 2020-2023 metų planu parengtas 2021 
metų veiklos planas, kuriam 2021 m. kovo 22 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriui įsakymu Nr. A1-308 „Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų 2021 m. 
veiklos planui“ pritarus, patvirtintas Centro direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V1- 63. 
2021 metų strateginio veiklos plano priežiūrą vykdė Centro direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. 
įsakymu Nr. V1-26 „Dėl strateginio veiklos plano darbo grupės sudarymo“ sudaryta grupė, kuri 
peržiūrėjo ir vertino metinius rodiklius, 2021 m. veiklos planas įgyvendintas 142 proc.  

Vykdoma intensyvi Centro veiklų, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo stebėsena, 
darbuotojų atsakomybės už veiklos rezultatus, analizė. Darbuotojai iniciatyvūs, puikiai įsilieja į 
Centro tobulinimą. Kartą metuose peržiūrimos pareiginės instrukcijos ir suderinamos su 
darbuotojais.  

Gerinant socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių 
paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) 
reikalavimus, Centro dvejose veiklose: Dienos socialinė globa institucijoje, Socialinė priežiūra 
šeimoms, įdiegta EQUASS kokybės sistema. EQUASS kokybės sertifikatas gautas 2021-06-22. 

Centre taikoma personalo, darbo užmokesčio ir darbo laiko valdymo sistema 
„BONUS“. „BONUS“ – vieninga darbo užmokesčio, personalo, procesų ir užduočių valdymo 
informacinė sistema, apimanti personalo poreikių planavimą, tinkamą žmonių įdarbinimo, darbo 
užmokesčio skaičiavimo, darbo laiko organizavimo procesus, dokumentų ir užduočių valdymo 
sistema. 2021 m. pradėta diegti vidaus kontrolės politika. Nuosekliai įgyvendintas 2021 m. 
Korupcijos prevencijos planas, patvirtintas Centro direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 
V1-43. 

Pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys su: 2021-01-24 VšĮ Karaliaus Mindaugo 
profesinio mokymo centru bendradarbiavimo sutartis Nr. BS-20/B7-5; 2021-03-24 Plungės 
akademiko Adolfo Jucio progimnazija, bendradarbiavimo sutartis B7-13; 2021-04-09 Vilniaus 
teatro "Lėlė" neatlygintinų darbų atlikimo sutartis Nr. 2021/04/02/B7-15; 2021-05-20 Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija "Palangos Viltis" bendradarbiavimo sutartis Nr. 2021/1/B7-24; 
2021-12-07 Lietuvos Caritas federacijos Palangos skyrius dvišalė bendradarbiavimo ir 
partnerystės sutartis B7-51, leidžiančios bendrauti, dalintis gerąją patirtį, integruojantis į 
visuomenę mažinant pažeistų asmenų socialinę atskirtį, taip pat vykdant projektines veiklas.  

Centro veikla plėtojama vadovaujantis privalomais vykdyti dokumentais. Keičiantis 
teisės aktams peržiūrėtos, pakoreguotos (inventorizuotos) esamos vidaus tvarkos (viso 24) 
leidžiančios teikti kokybiškas paslaugas, atliepiant paslaugas gaunančių asmenų poreikius. 
Analizuojami Centro veiklos rodikliai ir valdymo išteklių būklė, rūpinamasi efektyviu, racionaliu 
paskirtų asignavimų panaudojimu: pasirašyta 25 naujos paslaugų teikimo, 32 darbų sutartys, kitos 
pratęstos laikantis viešųjų pirkimų įstatymo. Įvykdyti 255 įvairūs pirkimai, per CPO įvyko 26 
pirkimai, pirkimai pagal sutartis 82, pirkimai vykdyti apklausos būdu 119. 

COVID-19 ligos plitimas visame pasaulyje ir Lietuvoje palietė ir Centro veiklą. Dėl 
Covid-19 ekstremalios situacijos padaugėjo netikėtų iššūkių ir naujų sąlygų, kurios turėjo įtakos 
Centro veiklai ir rezultatams. 2021 m. baigti be įsiskolinimų, nors įplaukos už paslaugas sumažėjo 
64% (planuota buvo iš paslaugų gavėjų gauti 46600,00 Eur., o gauta 28453,56 Eur.), o išlaidos 
asmens higienos priemonėms siekė net 30% iš visų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų.  

Įgyvendinant strateginį planą pagal finansines galimybes materialinės bazės 
gerinimui, atnaujinimui nupirkti: 1 kompiuterio komplektas, 1 projektorius su priedais, 
medicininė spinta, dienos socialinės globos veikloms spinta stumdomomis durimis skirta susidėti 
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užimtumo reikmenis, elektrinė viryklė, „roletai“ langams Šventosios padaliniui. Suremontuotas 
socialinės globos padalinio (Klaipėdos pl. 76, Palanga) patalpos. Centro ilgalaikis turtas ir 
pagrindinės darbo priemonės apdraustos įmonių ir organizacijų turto draudimu. 

Centro dokumentai valdomi naudojant DVS „Kontora“ modulį „Raštinė“. 2021 m. gauti 
ir užregistruoti 1608 raštai. Kreipiantis į įvairias organizacijas, institucijas dėl informacijos 
pateikimo, dėl socialinių paslaugų teikimo, dėl techninės pagalbos priemonių, dėl sąmatų 
pateikimo ir kitais darbinės veiklos klausimais, parengta 919 raštų; veiklos klausimais parašyti 
331 įsakymas. Personalo valdymo, komandiruočių, atostogų klausimais parašyti 131 įsakymas. 
Peržiūrėti ir nukreipti atsakingiems specialistams vykdyti 142 paslaugų gavėjų prašymai. 
Peržiūrėti 191 darbuotojų prašymas, atitinkamai į juos reaguota. Pasirašytos trys 
bendradarbiavimo sutartys su budinčiais globotojais. 

Centras savo veiklą reprezentuoja viešoje erdvėje, aktyviai vykdomų veiklų 
informacija talpinama internetinėje www.palangosspc.lt svetainėje, socialiniuose tinkluose, 
publikuojamos spaudoje. Veiklų viešinimui pagaminti informaciniai plakatai (6 vnt.) apie 
globą/įvaikinimą. Plakatai iškabinti Palangos miesto ir Šventosios autobusų laukimo stotelių 
vitrinose. Palangos miesto socialinių paslaugų centras jau penkti metai organizuoja regioninį 
renginį ,,Šalnos gūsis 5". Renginio tikslas - suburti suaugusius asmenis su negalia ir socialinių 
paslaugų centrų darbuotojus, patirti bendrystės jausmą, skatinti bendradarbiavimą, gerosios 
patirties sklaidą, kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandoje. Tai galimybė neįgaliam jaunimui 
išreikšti save per kūrybinę meninę veiklą, šokį, dainą, įtraukius žaidimus, o darbuotojams semtis 
patirties dalinantis profesinėmis žiniomis, darbo metodais. Renginyje 2021 metais dalyvavo 
Palangos, Priekulės, Skuodo, Gargždų, Kretingos, Klaipėdos socialinių paslaugų centrų atstovai. 
Dėl COVID-19 situacijos atsisakyta socialinių renginių bendruomenei kaip Neįgaliųjų dienos 
paminėjimas, socialinės akcijos „Pasipuošk Kalėdoms“, „Aš Tau, Tu Man“. Globos centro 
organizuojamos Kalėdinės popietės skirtos globėjams ir Jų globojamiems vaikams. 

Teiktas siūlymas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei 2021 m. 
sausio 26 d. raštu Nr. V4-61 „Dėl asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos miesto 
savivaldybėje, techninių pagalbos priemonių nemokamos nuomos“. Palangos miesto savivaldybės 
Taryba 2021 m. vasario 4 d. Nr. T2-2 sprendimu pritarė, kad asmenims deklaravusiems 
gyvenamąją vietą Palangos savivaldybėje, techninių pagalbos priemonių nuoma būtų teikiama 
nemokamai.  

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei 2021-08-13 raštu Nr. V4-
544 teiktas siūlymas „Dėl gerovės konsultantų modelio įdiegimo“ pagal 2014–2021 m. Europos 
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „sveikata“. Palangos miesto savivaldybės 
taryba sprendimu 2021-08-26 Nr.143 „Dėl pritarimo paraiškos „Gerovės konsultantų modelio 
įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje“ teikimui“ pritarė Gerovės konsultantų modelio 
įdiegimui. 2021-12 mėn. pasirašyta bendradarbiavimo (partnerystės) sutartis su Palangos miesto 
savivaldybės administracija, kuria Centras įsipareigoja įgyvendinti projektą. 

Teiktas siūlymas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei 2021-12-
14 raštu Nr. V4-865 „Dėl Dienos socialinės globos namuose paslaugos teikimui reikalingų etatų ir 
paslaugos kainos“. Palangos miesto savivaldybės Taryba 2021-12-22 sprendimu Nr. T2-223 
patvirtino 11 etatų dienos socialinei globai namuose teikti. Suformuota komanda. Pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su Palangos miesto asmens sveikatos priežiūros centrais. 

Centre teikiamų socialinės priežiūros paslaugų akreditacijai gauti parengti ir pateikti 
2021-12-15 raštu Nr. V4-871 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei dokumentai 
„Dėl socialinių paslaugų akreditavimo“. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu 2021-12-20 Nr. A1-1783 „Dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“, 
suteikta teisė teikti šias akredituotas socialinės priežiūros paslaugas: pagalba į namus; socialinių 

http://www.palangosspc.lt/
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įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo; laikino apnakvindinimo; intensyvios krizių įveikimo 
pagalbos; psichosocialinės pagalbos; pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, 
įtėviams ir šeimų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. 
  

IV. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 
Europos Sąjungos finansuojami projektai: 
• 2019 m. birželio 25 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su 
VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, 
taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 kuriuo siekė 
įsigyti EQUASS Assurance sertifikatą. Pasirinktos dvi veiklos: dienos socialinė globa institucijoje, 
socialinė priežiūra šeimoms. 2021-06-22 metais gautas EQUASS sertifikatas. 
• Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga namuose). Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo 
skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektui įgyvendinti buvo skirta 
300120,00 eurų, Centras projektą įgyvendino sėkmingai. Per 2021 m. paslaugos teiktos 28 
asmenims. Projekto pabaiga 2022-01-15. 
• Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2017 m. rugsėjo 12 d. pasirašė 
bendradarbiavimo susitarimą su VšĮ „Trečiasis amžius“ ir kartu sėkmingai įgyvendino projektą 
„Per savanorystę į geresnę gyvenimo kokybę“ finansuojamą pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų 
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 
08.3.2-ESFA-415 - „54+“. Įgyvendinant projektą buvo sukurtos palankios sąlygos vyresnio 
darbingo amžiaus asmenims (nuo 55 m.) įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems 
darbo rinkoje. Projekto metu įgyvendintos kompleksinės veiklos: asmenų savanoriškos veiklos 
organizavimas ir vykdymas, psichologinė pagalba ir mokymai savanoriams. Viso projekto metu 
mokymuose dalyvavo trisdešimt savanorių, iš jų dešimt Centro darbuotojų. Projekto pabaiga 2021 
m. gegužės mėn.  
• Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-209 
Palangos miesto socialinių paslaugų centras kartu su Palangos savivaldybės administracija, 
partnerio teisėmis, dalyvauja įgyvendinant projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, 
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ pagal 2014-
2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir 
kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonėje Nr. 08.4.1 – ESFA-V-405 „Institucinė globos pertvarka“. 
Projekto įgyvendinimui Palangos miesto savivaldybėje skiriama – 37 575,00 Eur. Projektas bus 
įgyvendinamas iki 2022 m. gruodžio 31 d. Projekto lėšomis finansuojama psichologo paslauga. Per 
2021 metus psichologas suteikė 647 konsultacijas. 
• „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ priemonė Nr. 08.1.2-CPVA-R-407. 
Projektas skirtas nestacionarių bei bendruomeninių paslaugų teikimui neįgaliesiems asmenims 
Šventosios seniūnijoje. 2021 m. pradėtos veiklos. 
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Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis 2021 m. prisidėta prie šių projektų 
įgyvendinimo: 

• Bendradarbiaujant su Palangos miesto sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
,,Palangos viltis“ įgyvendintas projektas ,,Įkvėpimas augti“, projektą finansavo Palangos 
miesto savivaldybė.  

• Bendradarbiaujant su Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“ 
įgyvendintas projektas „Pilnavertė moters 40+ mityba“, projektą finansavo Palangos miesto 
savivaldybė.  

• Bendradarbiaujant su Palangos LIONS moterų klubu įgyvendintas projektas ,,Visi vaikai 
mūsų”, projektą finansavo LR Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija.  

• Bendradarbiaujant su Palangos miesto sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
,,Palangos viltis”, įgyvendintas projektas ,,Nematoma pojūčių galia”, projektą finansavo LR 
Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija.  

 
V. SAVANORIŠKA VEIKLA 

 
Centre sudarytos galimybės kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, 

religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos vykdyti savanorišką ir mokomąją praktiką. 
2021 m. Centre savanoriavo 22 asmenys. Savanorišką praktiką atliko 13 savanorių (4500 val.), 
savanorišką veiklą atliko 6 asmenų (175 val.), bendradarbiaujant su Lietuvos probacijos tarnyba 
du asmenys neatlygintinai dirbo (88 val.). Vienas asmuo savanoriavo Centre sudarius sutartį su 
jaunimo reikalų departamentu prie SADM (240 val.). 

Centro darbuotojai, savanoriavo (30darbuotojų) kartu su Labdaros ir paramos fondu 
"Maisto bankas" 2021 m. spalio 8-9 d. dalyvavo akcijoje, kurios metu prekybos centruose rinko 
aukojamus produktus. Surinkta 950 produktų, kurie išdalinti 51 sunkumus patiriantiems 
asmenims. 

2021 m. teikė labdarą ir paramą, paskutinės dienos maisto produktais 
nepasiturintiems Palangos miesto savivaldybės gyventojams. Bendras paramą gaunančių asmenų 
skaičius – 56 asmenys. Gautos ir išdalintos paramos svoris per 2021 m. siekė 11,714 tonos. 
Produktai surenkami iš prekybos centrų (periodiškai du kartus per savaitę) ir išdalinami paramos 
gavėjams. 

Žiemos kalendorinių švenčių metu simbolinėmis dovanėlėmis pasveikinti paslaugų 
gavėjai namuose, dienos socialinę globą gaunantys neįgalieji, dėl pandemijos laikinai nelankantys 
Centro. 

 
VI. VYKDOMŲ VEIKLŲ APŽVALGA 

 
CENTRO VYKDOMŲ VEIKLŲ REZULTATAI: 2021 m. Centras vykdė 19 funkcijų (paslaugų). 2021 m. 
aptarnauta – 1322 asmenys. Lyginant su 2020 m. (1140 asmenys) 16 proc. padidėjo socialinių 
paslaugų gavėjų skaičius. Tačiau unikalių gavėjų skaičius išlieka 1055 asmenys, nes kai kurie 
asmenys gavo po kelias socialines paslaugas. 
 
Eil. 
Nr. 

Paslaugos/Veiklos Paslaugų gavėjų skaičius (asmenys) 
2019 2020 2021 

Socialinės globos paslaugos 

1. Dienos socialinė globa 16 17 
Kreiptasi Suteikta 
18 18 
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2.  Laikinas atokvėpis socialinė globa 9 - 3 3 

Socialinės priežiūros paslaugos (akredituojamos)  

3. Atvejo vadyba 50 61 šeimos 
192 asmenys  
(106 vaikai) 

88 šeimos 
207 asmenų 
(103 vaikų) 

88 šeimos 
207 asmenų 
(103 vaikų) 

4.  Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo 
ir (ar) atkūrimo paslaugos 

46 šeimos 
128 
asmenys 
(67 vaikai) 

44 šeimos 
122 asmenys 
(66 vaikai) 

40 šeimų 
123 asmenys 

(68 vaikai) 

40 šeimų 
123 asmenys 
(68 vaikai) 

5. Pagalba į namus 53 59 66 59 
6. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 

mokymas ir konsultavimas (GIMK) 
pagalbos globėjams (rūpintojams), 
budintiems globotojams, įtėviams ir 
šeimų dalyviams ar 
besirengiantiems jais tapti 

24 36 30 30 

7. Globos centro koordinuojami atvejai 61 49 51 51 
8. Intensyvi krizių įveikimo pagalba 6 28 21 21 
9. Laikinas apnakvindinimas 13 6 1 1 
10. Psichosocialinė pagalba 14 3 3 3 

Kitos socialinės paslaugos  
11. Specialusis transportas 35 38 51 49 
12. Bendrosios socialinės paslaugos 

(informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas/atstovavimas) 

Nebuvo 
vedama į 
SPIS 

57 128 128 

13. Neveiksnumo vertinimai 40 36 42 42 
14. Asmens savarankiškumo nustatymo 

vertinimai  
96 202 178 178 

 
15. Asmens (šeimos) socialinių 

paslaugų (socialinės priežiūros ar 
socialinės globos) poreikio 
vertinimai  

- 1 8 8 

16. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų 
(paleistų) asmenų antrinės 
socialinės integracijos etapas 

- - 6 6 

17. Techninės pagalbos priemonių nuomą  31 24 27 27 
18. Aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis (TPP) 

278  309 340 340 

ES projektas  
19. Integrali pagalba (socialinė globa ir 

slauga) namuose 
29 27 41 28 

Viso vykdoma veiklų: 16 18 19 

Asmenų skaičius: 883 1140 1344 1322 
Unikalus gavėjų skaičius, viso: 1055 
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BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS: informavimas; konsultavimas; 

tarpininkavimas/atstovavimas: reikalinga asmeniui (šeimai) socialinės pagalbos klausimais 
suteikimas. Gavėjai: Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, 
likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų 
šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios 
šeimos, vaikus globojančios šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas, krizinėje situacijoje 
(skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir 
šeimos.  
 
2021 m. suteiktos paslaugos: 

INFORMAVIMAS  KONSULTAVIMAS TARPININKAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS 
80 12 36 

Viso bendrųjų paslaugų suteikta: 128 
 
DIENOS SOCIALINĖS GLOBA: Dienos socialinės globos paslaugos (institucijoje Klaipėdos pl. 
76) – tai visuma paslaugų: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 
bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo paslaugos, asmeninės higienos paslaugų 
organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, kasdienio 
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros 
paslaugos ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį. Dienos socialinės 
globos paslaugos vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia teikiamos nuo 3 val. per dieną 
iki 5 dienų per savaitę. Taip pat teikiamos transporto paslaugos dienos socialinės globos paslaugų 
gavėjams. 

Centre paslaugą gaunantiems asmenims nustatytas 0% - 45% darbingumo lygis. 
Paslaugų gavėjai yra asmenys, turintys kompleksines negalias, sunkias negalias, turintys 
specialiuosius poreikius ir reikalaujantys nuolatinės pagalbos, globos ir priežiūros.  

Per 2021 metus dienos socialinės globos paslaugos teiktos 17 asmenų, iš kurių 1 
kontaktiniu būdu neteiktos dėl COVID-19 viruso, įvesto karantino Lietuvoje. Dienos socialinės 
globos paslaugų gavėjų skaičiaus pakitimas per pastaruosius keturis metus pateiktas žemiau 
esančioje diagramoje.  
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 Paslaugų gavėjai per 2021 metus dienos socialinės globos paslauga naudojosi 1701 
dieną (2020 metais 1690 dienų). Dėl COVID-19 pandemijos lankomumas siekia tik 45 %.  

Nuo 2019 metų Palangos miesto socialinių paslaugų centras dalyvauja VŠĮ Valakupių 
reabilitacijos centro projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės 
sistemą“ ir buvo pasirengęs diegimo planą, kurį įgyvendino 100 % ir 2021 metų birželio 22 dieną 
gavo EQUASS kokybės standarto sertifikatą, kuris galioja iki 2024 metų birželio 22 dienos.  

2021 metais Centras tęsė bendradarbiavimą su Priekulės, Kretingos, Gargždų, 
Plungės, Klaipėdos, Skuodo socialinių paslaugų įstaigomis. Bendradarbiaujant dalintasi gerąja 
patirtimi, dalyvauta renginiuose, kūrybinėse dirbtuvėse. 2021 metais suorganizuoti 75 
sociokultūriniai renginiai. Suorganizuoti 51 nuotoliniai susitikimai naudojantis video konferencijų 
programą/platformą Zoom. Surengtos dvi paslaugų gavėjų meninių darbų parodos, dalyvauta 
konkursuose.  

 
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS PASLAUGOS ŠVENTOSIOS PADALINYS: Palangos miesto 
socialinių paslaugų centro, socialinės priežiūros ir globos paslaugų Šventosios padalinyje, adresu 
Žuvėdrų g. 4-2; nuo 2021 m. gegužės mėn. pradėtos teikti socialinės paslaugas: informavimas, 
tarpininkavimas, atestuoto socialinio darbuotojo (GIMK) konsultacijos, pagalba į namus, 
specialiojo transporto paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos (TPP) priemonėmis, TPP 
nuoma, dienos socialinės globa. 
 
Šventosios gyventojams suteikta: 

Paslaugos Aptarnauta asmenų 
Techninės pagalbos priemonės (TPP)  51 
TPP nuoma 4 
Specialusis transportas  8 
Tarpininkavimas 4 
Informavimas 8 
Dienos socialinė globa 1 
Pagalba į namus  9 

Viso: 85 
 

Centrui patikslinus Licenciją, Socialinei globai teikti, nuo 2021-07-23 pradėta teikti 
dienos socialinė globa Šventosios padalinyje. Paslaugos teikiamos neįgaliems (išskyrus turinčius 
proto ar/ir psichikos negalią) asmenims. Tai visuma paslaugų: informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, užimtumo paslaugos, laisvalaiki organizavimas, 
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kultūrinė veikla, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmeninės higienos paslaugų 
organizavimas, psichologinė pagalba, sveikatos palaikymas, maitinimo organizavimas, transporto 
organizavimas ir kito pobūdžio pagalba.  

2021 m. Šventosios padalinyje Dienos socialinės globos paslaugos teiktos 1 asmeniui 
(lankomumas 97,78). Per 2021 metus suorganizuoti ir įgyvendinti 7 sociokultūriniai renginiai.  

 
LAIKINAS ATOKVĖPIS: Laikino atokvėpio paslaugos – trumpalaikio pobūdžio specialiosios 
socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo 
amžiaus asmenims su negalia. Centro teikiama paslauga naudojasi artimieji, kurie laikinai dėl tam 
tikrų priežasčių negali pasirūpinti artimu asmeniu su negalia. Laikino atokvėpio paslauga, teikiama 
nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. 
Laikino atokvėpio paslaugą 2021 m. gavo trys asmenys, kuriems nustatytas 0% - 20% darbingumo 
lygis. Du paslaugų gavėjai pasinaudojo laikino atokvėpio paslauga iš viso suteikta 16 dienų, vienas 
paslaugų gavėjas pasinaudojo laikino atokvėpio paslauga 8 val. (viso 656 val.) 
 

Laikiną atokvėpį gavusių asmenų skaičius Laikiną atokvėpį gavusių valandų skaičius 
3 656 

 
PAGALBA Į NAMUS: Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios 
asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 
Per 2021 m. Palangos miesto socialinių paslaugų centras gavo 35 naujus prašymus pagalbos į 
namus paslaugai teikti. Buvo atlikta 35 asmens (šeimos) poreikių vertinimai. Asmens (šeimos) 
poreikių vertinimas atliekamas asmenims pateikus prašymą dėl pagalbos į namus teikimo, kad 
išsiaiškinti asmens (šeimos) socialinį savarankiškumą (įgūdžius, gebėjimą, bendravimą), asmens 
motyvaciją spręsti problemas, kitų specialistų pateiktas išvadas, asmens pageidavimus teikiant 
pagalbą į namus ir kita. Asmeniui pagal nustatytą poreikį iš pagalbos į namus paslaugų sąrašo 
patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl socialinių 
paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2019 m. 
vasario 21 d. Nr. A1-212, 5 priedu, siūloma jo poreikiams patenkinti paslauga.  

2021 m. sausio 1 d. buvo 40 paslaugų gavėjų, naujų pagalbos į namus gavėjų per 2021 
metus buvo 26. Viso per šiuos metus pagalbos į namus paslaugų gavėjų - 66 asmenys. Iš 66 
paslaugų gavėjų 23 asmenims paslaugos nutrauktos (pagalbos į namus gavėjų mirties, paslaugų 
atsisakymo, išvykimo atveju, pradėjus teikti integralią pagalbą), 1 paslaugų gavėjas yra sustabdęs 
paslaugas, jos nebuvo pradėtos teikti. Nuo 2021 metų pradžios 6 paslaugų gavėjai gydėsi 
medicininėje įstaigoje, po gydymo nutraukė pagalbos į namus paslaugas. 
 
Dažniausiai pageidaujamos paslaugos (apklausus 66 gavėjus) 

Maisto 
produktų 
pirkimas 

Tvarkym
as 

Patalynės 
keitimas, 
plovimas 

Pagalba 
organizuo
jant 
sveikatos 
priežiūrą 

Komunali
nių 
paslaugų 
apmokėji
mas 

Pagalba 
maudant
is 

Pagalba 
ruošiant 
maistą 

Palydėjimas 
į gydymo 
įstaigas, 
apsipirkti 

58 
asmenys 

51 
asmenys 

35 
asmenys 

38 
asmenys 

15 
asmenys 

29 
asmenys 

24 
asmenys 

16 
asmenys 

87,88% 77,27% 53,03% 57,58% 22,73% 43,94% 36,36% 24,24% 
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Per 2021 metus faktiškai pagalbos į namus paslauga buvo suteikta 59 asmenims, 5156 valandas. 

 

Trijų metų lyginamoji grafinė paslaugos gavėjų pateiktis: 

 
 
Trijų metų liginamoji grafinė paslaugos gavėjams suteiktų valandų pateiktis: 
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2021 metų grafinis paslaugos gavėjų skirstymas pagal amžių: 

 
 
 
2021 metų grafinis paslaugos gavėjų skirstymas pagal lytį: 

 
2021 m. daugiausia pagalbos į namus 
paslauga pasinaudojo moterys - net 82% iš 
visų, gavusių paslaugą. Ši paslauga buvo 
reikalingiausia asmenims nuo 65 m. iki 84 
m. 

 
 
 
 
 
 

ASMENS GEBĖJIMAS PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS: 
Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti 
savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2015 m. gruodžio 
10 d. Nr. A1-742, Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai atlieka 
vertinimus ir rengia išvadas apie asmenų, kuriuos teismo keliu prašoma pripažinti neveiksniais 
arba ribotai veiksniais tam tikroje srityje, galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius 
sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje. Vertinamos šios sritys: 
Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, turto naudojimas, valdymas). 
Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, 
šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis). 
Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai 
tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus: 
Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus. 
Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl 
tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo. 
Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo 
sprendimo esmę ir priežastis. 
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Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus– ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti 
nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti. 

Įvertinimai Pervertinimai Globėjų patikrinimo aktai 

9 33 14 
VISO: 42 VISO: 14 

 

 

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMŲ DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAI: Vadovaujantis LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 
A1-765/v-1530 „Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), 
specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 
poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu“ 2019 m. birželio 27 d. Nr. A1-368/V-
754, Centro atsakingas darbuotojas pildo senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatomi specialieji 
poreikiai, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynus (prieš tai pildė Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnyba). Specialieji poreikiai vertinami individualiai 5 veiklose: 

• Mobilumas/judėjimas; 
• Žinių taikymas; 
• Bendravimas; 
• Savarankiškumas; 
• Kasdienė veikla. 

Per 2021 m. Palangos miesto savivaldybė gavo 182 Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos (NDNT) raštus, kuriuose buvo prašoma užpildyti Asmens veiklos ir gebėjimų 
dalyvauti įvertinimo klausimyną. Iš jų 4 nebuvo pildomi, dėl asmens pasikeitusios faktinės 
gyvenamosios vietos ar mirties atveju. Iš viso Palangos socialinių paslaugų centras užpildė 178 
Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynus.  
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Palyginus trijų metų duomenis, matome, kad daugiausia klausimynų buvo užpildyta 
2020 m. – 202 klausimynai, kiek mažiau 2021 m. – 178, o mažiausiai 2019 m. – 96. Galime 
pastebėti, kad pastaraisiais 2019 m. užpildytų klausimynų skaičius buvo ženkliai mažesnis, būtent 
tais metais Palangos miesto socialinių paslaugų centras klausimynus pradėjo pildyti tik nuo liepos 
mėnesio. 

 
SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS 
POREIKIO VERTINIMAI:  Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio 
ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus. 
Asmens socialinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, 
bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, darbingo amžiaus asmens galimybes 
dalyvauti darbo rinkoje ir užimtume, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes suteikti 
pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą. 
Asmens fizinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens galimybę savarankiškai judėti, 
maitintis, atlikti namų buities darbus, tvarkyti finansinius reikalus, asmens pažintines funkcijas, 
fizinę ir psichinę sveikatos būklę, poreikį pagalbai ir šeimos narių ar artimųjų galimybes suteikti 
pagalbą. 2021 m. Palangos miesto socialinių paslaugų centras užpildė 8 senyvo amžiaus asmens 
bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikius.  
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TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMA: Palangos savivaldybėje sudaryta galimybė 
išsinuomoti, laikinai naudoti techninės pagalbos priemones. Priemonių sąrašas ir įkainiai 
patvirtinti Palangos m. savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr.T2-2.  
2021 m. buvo išnuomota 27 asmenims 34 kartus. 5 asmenys kreipėsi dėl nuomos nedeklaravę 
gyvenamosios vietos Palangoje. Laiptų kopiklis - 12 kartų; universalus vežimėlis - 14 kartų; 
Alkūniniai ramentai (2 vnt.) – 3 kartus; pažastiniai ramentai (2 vnt.) – 2 kartus; Funkcinė elektrinė 
slaugos lova su čiužiniu – 1 kartą. 
 

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ (TPP) IŠDAVIMAS: aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis tikslas - padėti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų 
įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai: teisę nuolat ar 
laikinai naudoti techninės pagalbos priemones ir teisę į techninės pagalbos priemonių 
kompensavimą turi asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai; asmenys, pasiekę senatvės 
pensijos amžių; asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo 
požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumo ar darbingumo lygis dar 
nenustatytas). 2021 m. buvo gauta 370 prašymų techninės pagalbos priemonėms įsigyti. Viso 
paslauga teikta 340 asmenų: 205 asmenims išduotos 427 techninės pagalbos priemonės; 135 
asmenys grąžino 281 techninės pagalbos priemones 
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2021 metais išduotų TPP pagal atskiras rūšis:  

Priemonės pavadinimas 
Per 2021 m. išduotų 
priemonių skaičius 

Alkūninis ramentas 50 
Čiužinys 20  
Dušo kėdutė 8 
Griebimo priemonė 4 
Kojinių apsimovimo priemonė 2 
Naktipuodžio kėdutė 43 
Lovos staliukas 10 
Paaukštinta tualeto sėdynė 21 
Pažastinis ramentas 8 
Reguliuojama lova 22 
Seni servetėlės 2 
Slanki lenta 5 
Vaikščiojimo lazdelė 23 
Vaikščiojimo rėmas 14 
Vaikštynės 67 
Vasarinis antgalis 8 
Vežimėlis universalus 57 
Vonios lenta 17 
Žieminis antgalis 46 

Iš viso:  427 
 

 
 
SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGA: Centras turi ir disponuoja trimis transporto 
priemonėmis: Transporto priemonės apdraustos įprastinės transporto priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimu ir draudimu nuo nelaimingu atsitikimų. 
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Į transporto priemones (įdiegta GPRS transporto kontrolės sistema). Palydovo 
pagalba galima nustatyti transporto priemonių buvimo vietą, judėjimo vietos istoriją, transporto 
priemonės judėjimo greičius, judėjimo greičių istoriją, sunaudojamo transporto priemonės kuro 
kiekį.  
2021 m. pravažiuota 43428 km., sunaudota kuro – 3678,35 litrai, tai sudaro 5524,88 Eur. (2020 m. 
pravažiuota 37614 km.; 2019 m. 35822 km.).  

2021 metais transporto paslauga buvo suteikta 1940 kartų, kreipėsi 51 asmuo, teikta 49 
asmenim: 16 asmenų vežami į dienos centrą (13 iš Palangos, 2 iš Šventosios, 1 iš Būtingės), 3 
asmenys vežami į dializės centrą 2-3 kartus per savaitę (vienas iš Šventosios), 30-iai asmenų 
suteikta 63 kartus vienkartinė Specialiojo transporto paslauga (nuvežti – parvežti iš/į gydymo 
įstaigas).  

 
INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE 
PASLAUGOS (ES PROJEKTAS 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 
priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-418): Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens 
namuose - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų 
priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Integralios pagalbos paslaugos 
asmeniui yra teikiamos iki 4,5 val. per dieną iki 5 kartų per savaitę.  

Per 2021 m. slaugos ir socialinės globos paslaugos buvo teiktos 3154 dienų ir 9304 val.  

 
2021 metais teiktų integralios pagalbos paslaugų dienų ir valandų skaičius kas mėnesį. 
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2017-2021 m. paslaugų teikimo dienų skaičiaus palyginimas kas mėnesį. 

2017-2021 m. paslaugų teikimo valandų slaičiaus palyginimas kas mėnesį. 
 

2021 m. daugiausia dienų ir valandų paslaugos teiktos kovo mėnesį (327 dienos ir 973 val.). 
Mažiausiai dienų bei valandų paslaugų suteikta liepos mėnesį (206 dienos ir 647,5 val.). 

2020 m. daugiausia dienų ir valandų paslaugos teiktos rugsėjo mėn. (350 dienos ir 1025,5 
val.). Mažiausia dienų bei valandų paslaugų suteikta balandžio mėnesį (118 dienų, 378,5 val.), tuo 
metu kai šayje buvo paskelbtas karantinas ir buvo teikiamos tik būtinosios paslaugos. Pirmojo 
karantino metu paslaugas susistabdė 10 paslaugų gavėjų. Antrojo karantino metu iki metų 
pabaigos paslaugas susistabdė 4 asmenys.  

2019 m. daugiausia dienų paslaugos teiktos sausio mėn.(276 dienos), spalio mėnesį 
didžiausias paslaugų teikimo valandų skaičius (814 val.). Mažiausia dienų paslaugos teiktos 
birželio mėnesį 201 dieną ir 580 val. 

2018 m. daugiausia dienų ir valandų paslaugos teiktos spalio mėnesį 262 dienų ir 721,5 
valandų, mažiausiai dienų teikta birželį (201 d.), mažiausiai valandų paslaugos teiktos liepą (557 
val.). 

2017 m. daugiausia dienų ir valandų paslaugos teiktos gegužės mėn. (233 d. ir 735,5 val.), 
mažiausia sausio mėn. (17 d. ir 59 val.) 
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*iš visų paslaugų gavėjų 

2021 m. integralios pagalbos į namus paslaugos gavėjai. 
 

2021 m. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugos į namus buvo teiktos 
28 asmenims su sunkia negalia, 4 asmenys buvo susistabdę paslaugas, 4 asmenys mirė nepradėjus 
teikti paslaugų (iš viso mirė 10 paslaugų gavėjų), 1 asmuo nutraukė paslaugas nepradėjus jų teikti. 
Iš viso buvo 41 paslaugos gavėjas. 

Dienos socialinės globos paslaugas gavo 74 proc. moterų ir 26 proc. vyrų. Integralios 
pagalbos paslaugų gavėjai pagal amžiaus grupes pasiskirstė taip: nuo 60 iki 64 metų -1 asmuo, nuo 
65 iki 84 metų paslaugos buvo teikiamos 13 asmenų ir 14 asmenų buvo vyresni nei 85 metų. 

 
Lyginant paslaugų gavėjų skaičių 2017-2021 metais daugiausia paslaugų gavėjų buvo 

2018 ir 2019 metais, paslaugas gavo 29 asmenys. 2020 metais paslaugos buvo teikiamos 27 
asmenims ir 2021 metais paslaugos buvo teikiamos 28 asmenims, mažiausiai paslaugų gavėjų 
buvo 2017 m., tais metais paslaugos buvo teiktos 16 asmenų. 
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INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA: Intensyvi krizės įveikimo pagalba (toliau-
apgyvendinimo paslaugos) - socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų 
būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui 
(šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis 
į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto 
vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. Intensyvi krizių 
įveikimo pagalba teikiama šeimai, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmenims, 
socialinę riziką patiriančiam suaugusiam asmeniui ir kt. pagal poreikį. 

Intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslauga asmenims per 2021 m. buvo teikta 744 
paras (vienu metu paslauga gali būti teikiama keliems asmenims). 

 
 

Intensyvią krizių įveikimo pagalbą gavusių 
asmenų skaičius  

Intensyvią krizių įveikimo pagalbą gavusių asmenų 
parų skaičius 

 21 asmuo 744 paros 

 
Intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslauga 2021 metais buvo suteikta 21 asmeniui, 

iš jų 7 vyrams, 6 moterims ir 8 vaikams. Vienai moteriai su kūdikiu intensyvi krizės įveikimo 
pagalbos paslauga buvo teikiama net 3 kartus per metus.  
 

Iš viso paslauga suteikta (asmenų skaičius) 21 

Iš jų: 

a) moterys 6 
 

b) vyrai 7 

Vaikų skaičius 8 

 
Paslaugų gavėjai pagal amžiaus grupes:  

Paslaugų gavėjų amžius: Paslaugų gavėjų skaičius: 
0-7 metų 5 
8-29 metų 5 
30-49 metų 7 
50-69 metų 4 

 
Intensyvi krizės įveikimo pagalbos paslauga 2021 metais šeimoms ir asmenims buvo 

suteikta, dėl įvairių priežasčių. Dviem šeimoms (6 asmenims) ir dviem vyrams ši paslauga buvo 
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Paslaugų gavėjų, kuriems buvo pradėta teikti integrali pagalba namuose,  

skaičius 2017-2021 metais.
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suteikta, dėl jų name kilusio gaisro. Daugiausia asmenų (10 asmenų, iš jų 5 vaikai) Palangos miesto 
socialinių paslaugų centre gyveno, nes neturėjo gyvenamosios vietos. Viena moteris su kūdikiu 
gyveno socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje, ne tik dėl gyvenamosios vietos neturėjimo, bet 
ir dėl nustatytos vaiko laikinosios priežiūros, 1 asmeniui apgyvendinimas buvo suteiktas, dėl kitų 
priežasčių. 
 

Apgyvendinimo priežastis: Paslaugų gavėjų skaičius: 
Asmenys neturintys gyvenamosios vietos 10 
Vaikui nustatyta laikinoji priežiūra institucijoje 2 
Asmenys netekę būsto, dėl name kilusio gaisro 8 
Kitos priežastys 1 

 
Intensyvia krizės įveikimo pagalbos paslauga pasinaudojo 16 Palangos miesto 

savivaldybės gyventojų, 4 asmenys atvykę iš kitų savivaldybių bei vienas asmuo nedeklaravęs 
gyvenamosios vietos jokioje savivaldybėje. 

 
Palangos miesto savivaldybės 
gyventojų skaičius: 

Kitų savivaldybių 
gyventojų skaičius: 

Asmenys niekur 
nedeklaravę gyvenamosios 
vietos: 

16 4 1 
 

Paslaugų gavėjų skaičius, lyginant 2019, 2020 ir 2021 metus, 2020 metais buvo pats 
didžiausiais. Galima daryti prielaidą, jog taip buvo, dėl šalyje buvusios COVID-19 viruso sukeltos 
ekstremalios situacijos, kurios metu asmenys saviizoliavosi Palangos miesto socialinių paslaugų 
centro patalpose. 2021 metais COVID-19 ligos situacijai aprimus paslaugų gavėjų skaičius, lyginant 
su 2020 metais sumažėjo, tačiau išliko ganėtinai aukštas. 

 
Asmenų, gavusių intensyvios krizės įveikimo pagalbos paslaugą, skaičius 2019, 2020 ir 
2021 metais 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 
6 30 21 

 
LAIKINAS APNAKVINDINIMAS. PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA: LAIKINAS APNAKVINDINIMAS – 
nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, neturintiems 
gyvenamosios  vietos, taip pat asmenims, kurie yra smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, 
narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, 
nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei. Laikinas apnakvindinimas teikiamas 
pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiamas ne ilgiau kaip 7 paras.  

2021 m. laikino apnakvindinimo paslauga pasinaudojo tik vienas asmuo. 
Apgyvendintas asmuo buvo 83 metų amžiaus. Šis asmuo buvo atvykęs iš kitos savivaldybės.  

 
Asmenų, gavusių laikino apnakvindinimo pagalbos paslaugą,  
2019, 2020 ir 2021 metais skaičių palyginimas 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 
13 6 1 
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Laikino apnakvindinimo paslauga asmenims suteikiama pagal poreikį. 2019 metais ši 
paslauga buvo suteikta 13 asmenų, 2019 paslaugų gavėjų skaičius nukrito beveik per pusę iki 6 
asmenų, o 2021 metais šia paslauga pasinaudojo tik vienas asmuo. Galima daryti prielaidą, jog 
laikino apnakvindinimo  paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimas susijęs su asmens problemų 
kompleksiškumu bei nustatytais įvairių rūšių rizikos veiksniais. Atliekant asmens (šeimos) 
socialinių paslaugų poreikio vertinimą dažnesniu atveju nusprendžiama asmeniui teikti kitą, 
intensyvesnę, socialinę paslaugą.  
 
PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA – pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir 
organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų 
(sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų 
šeimoms, artimiesiems. 
 
Psichosocialinė pagalbos paslauga suteikta: 

Asmenų skaičius 
 

Konsultacijų skaičius 

3 55 

 
Psichosocialinės pagalbos paslauga buvo suteikta tik Palangos miesto savivaldybės 

gyventojams. Iš viso psichosocialinė pagalbos paslauga 2021 m. suteikta 3 asmenims. Dėl šių 
paslaugų teikimo kreipėsi asmenys, dėl šeimoje vyraujančių tarpasmeninių santykių problemų. 
Viena moteris konsultavosi individualiai, o kitu atveju konsultacijos buvo teikiamos mamai bei 
dukrai kartu. Dėl konsultacijų teikimo šeimose stebėti teigiami tarpasmeninių santykių pokyčiai.  

 
Asmenų, gavusių psichosocialinės pagalbos paslaugą, 

2019, 2020 ir 2021 metais skaičių palyginimas 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

14 3 3 
 
Lyginant 2019, 2020 ir 2021 metus, paskutiniais dvejais metais paslaugų gavėjų skaičius nepakito. 
Psichosocialinės pagalbos paslauga dažniausiai yra teikiama asmenims, kuriems Palangos miesto 
socialinių paslaugų centre teikiamos ir laikino apnakvindinimo paslaugos t. y. psichosocialinė 
pagalbos paslauga teikiama kartu su laikino apnakvindinimo paslauga. Atsižvelgiant į tai, kad 2020 
ir 2021 m. sumažėjo asmenų, kuriems buvo teikiamas laikinas apnakvindamas, tapačiai nebuvo ir 
psichosocialinės pagalbos paslaugos poreikio.  
 
IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PALEIDŽIAMŲ (PALEISTŲ) ASMENŲ ANTRINĖS SOCIALINĖS 
INTEGRACIJOS ETAPAS: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 
8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 ,,Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės 
integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ Palangos m. savivaldybėje 2021 m. pradėtos teikti iš 
pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų antrinės socialinės integracijos etapo paslaugos, 
2021 m. iš pataisos įstaigų gauta 10 pranešimų apie paleidžiamus (paleistus) asmenis, kurie po 
bausmės atlikimo planuoja grįžti gyventi į Palangos m. sav., 2021 metais į Palangos miesto 
savivaldybę grįžo gyventi 6 asmenys. Kitus nuteistuosius planuojama paleisti 2022 m. pradžioje. 
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Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 
d. iš pataisos įstaigų gautų pranešimų apie 
asmens paleidimą iš pataisos įstaigos skaičius: 10   

Iš jų:  

a) apie lygtinai paleidžiamus asmenis:  7 
 

b) apie terminuotą bausmę atlikusius:  3 

2021 m. iš pataisos įstaigų į Palangos m. savivaldybės teritoriją grįžusių asmenų skaičius: 
 

6 
 

 
Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims Palangos m. sav., buvo suteiktos šios paslaugos : 

 
Asmenims savivaldybėje suteikta pagalba:   

 
Asmenų 
skaičius: 
 

Informavimas bei nukreipimas, dėl asmens tapatybės dokumento pagaminimo 2 
Informavimas bei nukreipimas, dėl gyvenamosios vietos deklaravimo 2 
Informavimas bei nukreipimas, dėl piniginės paramos gavimo 6 
Socialinės paramos maistu, drabužiais teikimas 1 
Pagalba įsidarbinant 1 
Socialinių ryšių atkūrimas 1 
Psichologinių konsultacijų teikimas 1 
Asmenys, atsisakę pagalbos: 
Dėl motyvuotos priežasties (neišsakė probleminių sričių) 2 
Dėl nenurodytos priežasties 1 

 
Taip pat paslaugų teikimo laikotarpiu siekiant suteikti asmenims grįžusiems iš 

įkalinimo įstaigų reikiamą pagalbą buvo nuolat tarpininkauta su kitomis (įvairių pataisos namų, 
migracijos tarnyba, metrikacijos skyriumi, socialinės rūpybos skyriumi ir kt.) institucijomis.  

 
VII. GLOBOS CENTRAS 

 
Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. balandžio 

26 d. Nr. T1-95 „Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas“ Palangos miesto socialinių 
paslaugų centras sėkmingai, trejus metus vykdo Globos centro funkcijas: veiklos koordinavimą, 
paslaugų/pagalbos prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) įvaikintiems vaikams, 
budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams ir jų šeimos 
nariams. 

Globos koordinatoriui (1 et.) 2021 m. teko 30 atvejų (vaikų), iš jų 7 unikalūs nauji atvejai. 
Globos centro padalinio koordinuotų atvejų skaičiaus 
palyginimas 3 m. laikotarpyje 
 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Atvejų (vaikų) skaičius:  
prižiūrimi budinčių globotojų  0 1 3 
globojami (rūpinami) globėjų rūpintojų, nesusijusių 
giminystės ryšiais  

12 11 15 

globojami (rūpinami) globėjų giminaičių 9 11 7 
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globojami (rūpinami) šeimynoje 5 5 5 
įvaikinti 5 - - 
vaiko laikinoji globa tėvų prašymu  1 - - 
                                                                     Viso atvejų (vaikų) 32 28 30* 
globėjai (rūpintojai)/šeimynų steigėjai/budintys globotojai 29 21 21* 
Viso atvejų (vaikų), globėjų (rūpintojų), šeimynų 
steigėjų, budinčių globotojų 

61 49 51* 

*Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Socialinių paslaugų įstatymo redakcijai Globos centras 
socialines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams)  teikia be asmens prašymo, 
todėl bendra socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka netaikoma. 

2021 m. Globos centro padalinio budinčių globotojų, globėjų 
(rūpintojų), šeimynos steigėjų šeimų skaičius 

Viso: 21  

Globėjai (rūpintojai)  17* 

Budintys globotojai  3* 

Šeimynos steigėjai  1 

* į nurodytus skaičius įsumuotas vienas ir tas pats asmuo, kuris vykdo globėjo (rūpintojo) ir 

budinčio globotojo veiklą.  

2021 m. Globos centro padalinio atestuoti socialiniai darbuotojai vedė mokymus pagal GIMK 
programą 3 budintiems globotojams ir su 2 iš jų pasirašyta tarpusavio bendradarbiavimo ir 
paslaugų teikimo sutartis. Esami 3 budintys globotojai patenkina Palangos savivaldybėje be tėvų 
globos likusių vaikų priežiūros poreikį. 

Globos centro padalinio budinčių 
globotojų skaičiaus palyginimas 3 

m. laikotarpyje 
 

2019 
m. 

2020 
m. 

2021 
m. 

Budintys globotojai 
teikiantys vaiko 
priežiūros paslaugas 
Palangos savivaldybėje  

Budintys globotojai su kuriais buvo 
pasirašytos tarpusavio 
bendradarbiavimo ir paslaugų 
teikimo sutartys.  

0 1 2 3 

 
 

Globos centro padalinio teikta ir (ar) organizuota pagalba. Globos centras vykdė asmenų 
pageidaujančių globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais konsultavimą. 
Budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynai, teiktos konsultavimo, 
tarpininkavimo, informavimo paslaugos, psichosocialinė, sociokultūrinė ir kita pagalba. Iš 
pateiktos lentelės matyti, kad daugiausia buvo suteikta psichologinio konsultavimo paslaugų (647 
konsultacijos), sprendžiant emocinius, tarpusavio ryšių formavimo ir kitus sunkumus (žr. lentelę).  
 

Globos centro teikta ir (ar) organizuota pagalba 
 
Nekoordinuota pagalba: informavimo, konsultavimo paslauga norintiems tapti 
vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką,  
(asmenų skaičius) 

6 

Konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo paslaugų skaičius budintiems 
globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir jų šeimos nariams. 

264 

Psichologinis budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos steigėjų bei jų  647 
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prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) vaikų konsultavimas (konsultacijų skaičius) 
Renginiai, veiklos skirtos globėjams, globojamiems vaikams 3 
Laikino atokvėpio paslauga budinčiam globotojui  1 
Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo)  vykdomos veiklos kokybės vertinimas 12* 

*pasikeitus teisės aktams nuo 2021-06-11 vykdomos veiklos kokybės vertinimai atliekami tik 
budintiems globotojams.  

Aktyviai įgyvendintas Globos centro padalinio, globos, įvaikinimo viešinimas. 
Pasitelkiant partnerius ir rėmėjus įgyvendinti 6 viešinimo renginiai skirti visai miesto 
bendruomenei ir kitos viešinimo veiklos.  

Eil. 
Nr. 

Viešinimo/sklaidos forma 

1.  Informaciniai plakatai  (6 vnt.) apie globą/įvaikinimą. Plakatai iškabinti Palangos miesto 
ir Šventosios stotelių vitrinose.  

2.  Įstaigos internetiniame puslapyje publikuoti 9 straipsniai. 
3.  Spaudoje „Palangos tiltas“ parengti 2 straipsniai apie globą/įvaikinimą. 
4.  Kino vakaras, autobiografinio filmo "Astridos Lindgrend jaunystė" peržiūra ir aptarimas 
5.  Paskaita „Kelias į vaiko/paauglio emocinę gerovę" (Palangos miesto viešoji biblioteka). 
6.  Informavimas/konsultavimas globos, įvaikinimo, vaiko svečiavimosi šeimoje galimybės 

ir kita su GC teikiamomis paslaugomis susijusi informacija viešbutyje- restorane „Senoji 
Hansa“. 

7.  Renginys miesto bendruomenei ir svečiams „Visi vaikai - mūsų" 
8.  Nacionalinis Globėjų sąskrydis Kaune. 
9.  Šv. mišios Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, Švč. Mergelės 

Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčioje minint visuotinę globėjų dieną. 
10.  Konkursas Globos centro padalinio Facebook puslapyje, laimėtojui – nemokama 

asmeninė fotosesija pajūrio kraštovaizdyje.  
  

Dalyvauta 10 globojamų vaikų globos (rūpybos) peržiūrose. Įvyko 26 trumpalaikiai 
vaikų ir biologinės šeimos narių susitikimai ar pokalbiai per ryšio priemones. Atlikti individualūs 
poreikių vertinimai ir parengta 11 individualių pagalbos planų globojamiems (rūpinamiems) 
vaikams, globėjams (rūpintojams). 2 globėjams (rūpintojams) surasti 4 vaikai, likusiems be tėvų 
globos iš kitų savivaldybių. Palangos savivaldybėje be tėvų globos likusiems 2 vienos šeimos 
vaikams surasti nuolatiniai globėjai kitoje savivaldybėje. Bendradarbiaujant su Palangos LIONS 
moterų klubu parengtas ir įgyvendintas projektas „Visi vaikai - mūsų”.  
Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, mokymo ir konsultavimo (GIMK) veikla, 
tikslas – užtikrinti, jog visiems įvaikintiems vaikams, artimų giminaičių globojamiems 
(rūpinamiems) vaikams, nesusijusiems giminystės ryšiais vaikams, budinčių globotojų 
prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, artimiems giminaičiams, globėjams 
(rūpintojams) nesusijusiems giminystės ryšiais, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, 
būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, 
siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.  

Iš viso per 2021 metus GIMK specialistų paslaugas pagal SPIS vedamus duomenis 
gavo 5 paslaugų gavėjai (asmenys pabaigę mokymus pagal GIMK programas). Kitas, SPIS  
nefiksuojamas GIMK specialistų teikiamas paslaugas gavo 30 asmenų (pakartotinio vertinimo 
išvados, GIMK pagrindiniai, specializuoti bei tęstiniai mokymai, savitarpio pagalbos grupės, 
svečiavimosi rekomendacijos, informavimo, konsultavimo paslaugos). 2021 metais vyko 3 GIMK 
mokymai pagal pagrindinę mokymų programą (iš jų 1 mokymų grupė bendradarbiaujant su 
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Mažeikių globos centru) bei vieni specializuoti mokymai. Mokymuose per 2021 metus dalyvavo 12 
asmenų, mokymus iš jų baigė 10 asmenų (iš jų 5 asmenys iš Mažeikių sav. ) Tęstiniuose 
mokymuose dalyvavo 7 asmenys (2 grupės), savitarpio paramos grupėse dalyvavo 13 asmenų (8 
grupės). Per 2021 buvo parengta 7 išvados, iš jų 2 pakartotinio vertinimo išvados (2020 m. 7 
išvados, 2019 m. 1 išvada), 4 svečiavimosi rekomendacijos (2020 m. 4 rekomendacijos, 2019 m. 1 
rekomendacija), 12 globos kokybės vertinimų (2020 metais atlikta 19 globos kokybės vertinimų, 
2019 metais globos kokybės vertinimuose GIMK specialistai nedalyvavo). Nuo 2021 metų liepos 
mėnesio pasikeitus globos centrų veiklos aprašui vietoj globos kokybės vertinimo atliekamas 
pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams, 
poreikio vertinimas ir pagalbos planas, GIMK specialistai sudalyvavo 11 vaiko poreikių vertinimų:  

 

 
 

Informavimo konsultavimo paslaugos per 2021 metus teiktos 88 kartus: (globėjams 
(rūpintojams) nesusijusiems giminystės ryšiais teikta 27 kartus, budintiems globotojams - 41 
kartą, globėjams giminaičiams - 6 kartus, įtėviams - 11 kartų, asmenims, besidomintiems globa 
(rūpyba), įvaikinimu, budinčio globotojo veikla - 3 kartus.  

Žemiau esančioje lentelėje pateikti tęstinių paslaugų bei savitarpio paramos grupių 
duomenys. Tęstiniuose mokymuose dalyvavo 7 asmenys (2 grupės), savitarpio paramos grupėse 
dalyvavo 13 asmenų (8 grupės). 
 

Tęstinės ir kitos 
paslaugos 

Asmenys, globojantys (rūpinantys) 
vaiką 

 
 

Įtėviai 

Grupių 
skaičius 

Viso 
asmenų 
skaičius: 

Globėjai 
(rūpintojai) 

nesusiję 
giminystės 

ryšiais 

Budintys 
globotoj

ai 

Globėjai 
giminaičiai 

Tęstiniai mokymai 3 1 3 - 2 7 
Savitarpio paramos 
grupės 

7 3 3 - 8 13 
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Parengtos išvados Parengtos

svečiavimosirekomendacijos

Globos kokybės vertinimai Pagalbos vaikui ir budinčiam

globotojui, globėjui

(rūpintojui), šeimynos

dalyviams, įtėviams, poreikio

vertinimas ir pagalbos planas

2019-2021 m. parengtų išvadų bei rekomendacijų svečiavimuisi bei kitų 

paslaugų  skaičius 

2021 2020 2019
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VIII. ATVEJO VADYBA 
 

 Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-
04 įsakymu Nr. A1-874 „Dėl įgaliojimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir įstaigos, vykdančios 
atvejo vadybą“ nuo 2018 m. liepos mėn. Centras vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja 
atvejo vadybos procesus Palangos miesto savivaldybėje. Atvejo vadyba – atvejo vadybininko 
koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei 
teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas 
sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas 
savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Atvejo vadybininkai užtikrina asmens 
ryšius su pagalbos ir įstaigų tinklais bei koordinuoja skirtingus tinklų komponentus, kad asmeniui 
būtų suteikta tinkama pagalba.  
Atvejo vadybininkams 2021 m. teko 88 unikalių šeimų atvejų, iš jų 50 naujų atvejų. 

Palangos miesto savivaldybėje koordinuotų atvejo 
vadybos procesų skaičiaus palyginimas 

 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Iš viso unikalių (konsultuotų) šeimų skaičius 50 61 88 
Iš jų: 
a) naujai inicijuotų atvejo vadybos procesų skaičius 19 30 50 
b) atvejų, kuriems jau taikomas atvejo vadybos procesas, 
skaičius 

31 31 38 

 

Naujai inicijuotų atvejo vadybos procesų skaičius 2019 m., 2020 m., 2021 m. kito 
didėjančia progresija. 2021 m.  atvejo vadybininkai  lyginant su 2020 m. atliko 66 proc. daugiau 
pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikio vertinimų, kadangi jiems teko 20 naujų šeimų atvejų 
daugiau. Atvejo vadybos inicijavimo priežastys: tėvų konfliktai, skyrybos, priklausomybė nuo 
alkoholio, tėvų socialinių įgūdžių stoka, vaikų elgesio ir/ar ugdymosi problemos.  
2021 metais faktinis konsultuotų asmenų skaičius atvejo vadybos proceso metu – 207 asmenų. Iš 
jų 103 vaikų ir 104 suaugę asmenys (60 moterys ir 44 vyrai). 
 

 
Faktinis konsultuotų asmenų skaičius atvejo vadybos proceso metu 
 

 
207 

suaugusių asmenų skaičius, iš jų: 104  
a) moterys 60 
b) vyrai 44 
Vaikų skaičius 103 

 
 Atvejo vadybos proceso iniciavimas, taikymas ir koordinavimas. 2021 metais 
buvo gauta 50 naujų prašymų dėl atvejo vadybininko paskyrimo šeimai. Daugiausia (41 prašymai) 
dėl atvejo vadybininko paskyrimo kreipėsi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, nustatęs būtinybę vertinti 
pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį (36 atvejai) ar vaiko apsaugos poreikį (5 atvejai). Taip pat 
gauti 8 prašymai dėl atvejo vadybininko paskyrimo iš kitų, socialines paslaugas teikiančių, 
institucijų ir 1 atvejo vadybos procesas inicijuotas vaiko tėvų prašymu.  
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2021 m. gauti prašymai dėl atvejo vadybininko paskyrimo 50 

Atvejo vadyba inicijuota Vaiko teisių apsaugos skyriaus, kai: 41 

a) nustatytas pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikis 36 

b) nustatytas vaiko apsaugos poreikis 5 

b)Atvejo vadybą inicijuota vaiko tėvų ir/ar kitų institucijų prašymu 9 

Netaikyta atvejo vadyba 15 

 
2021 m. atvejo vadybos procesas daugiausia inicijuotas ir taikytas nustačius  pagalbos 

vaikui ir (ar) šeimai poreikį. Penkiems šeimų atvejams (6 vaikams) atvejo vadyba buvo inicijuota 
ir taikoma nustačius vaiko apsaugos poreikį ir užtikrinus vaiko laikinąją priežiūrą. 1 vaikui 
laikinoji priežiūra organizuota jį kartu su vienu iš tėvu apgyvendinant Palangos miesto socialinių 
paslaugų centre, 4 vaikams vaiko laikinoji priežiūra organizuota vaiko giminaičių gyvenamojoje 
vietoje,  1 vaikui nustatyta laikinoji globa.  

Atlikus naujai gautų atvejų pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikių vertinimą 15 šeimų 
(iš 50) netaikyta atvejo vadyba. Atvejo vadybos netaikymo priežastys: nenustatytas kompleksinių 
paslaugų poreikis, šeima atsisakė pagalbos ir/ar pateikė rašytinį atsisakymą dalyvauti atvejo 
vadybos procese. Visais atvejai šeimos informuotos ir/ar nukreiptos pasinaudoti kitomis pagalbos 
galimybėmis. 31 šeimai (iš 50 gautų naujų atvejų) sudaryti pagalbos planai, 4 šeimų atvejai dar 
procese (šeimos metų pabaigoje inicijuota atvejo vadyba ir sprendimas dėl atvejo vadybos taikymo 
dar nepriimtas). Iš viso per metus atvejo vadybininkai organizavo 125 atvejo vadybos posėdžius 
dėl pagalbos planų sudarymų, pagalbos planų peržiūrų bei atvejo vadybos procesų užbaigimų.  

Atvejo vadybos proceso užbaigimas. 2021 metais iš 88 šeimų atvejų 34 šeimoms 
užbaigtas atvejo vadybos procesas.  

 
2021 m. atvejo vadybos proceso užbaigimo priežastys 

 
Šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, tinkamai 
savarankiškai tenkinti vaiko poreikius 

22 

Pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo tėvams pakeisti elgesio su 
vaiku, šeima nebendradarbiauja su atvejo vadybininku, nevykdo pagalbos plane 
numatytų įsipareigojimų, nededa pastangų, nekeičia savo elgesio, neužtikrina vaiko 
teisių arba jas pažeidžia ir dėl to išlieka arba kyla realus pavojus vaiko fiziniam ar 
psichiniam saugumui, sveikatai ir (ar) gyvybei arba pavojus, galintis sukelti 
reikšmingą žalą vaiko sveikatai 

1 

Šeima išsikėlė (nebegyvena) iš savivaldybės, kurioje pradėtas atvejo vadybos 
procesas 

9 

Kitos priežastys 2 
 

2021 m. atvejo vadybos procesas daugiausia užbaigtas priėmus sprendimą, kad šeima 
pasiekė iškeltus tikslus ir geba toliau savarankiškai funkcionuoti. Atvejo vadybos proceso metu 22 
šeimos įgyvendino pagalbos plane išsikeltus tikslus, pagalbos teikimo procesas šių šeimų atžvilgiu 
buvo užbaigtas įvertintus, kad šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus 
interesus. 9 šeimos išsikėlė iš Palangos savivaldybės, joms pagalbos tęstinumas užtikrintas kitoje 
savivaldybėje. Vienas atvejis užbaigtas, kai pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo 
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tėvams pakeisti elgesio su vaiku bei 2 atvejai užbaigti dėl kitų priežasčių (šeima nebendradarbiavo 
su atvejo vadybininku ir pateikė rašytinį atsisakymą dalyvauti atvejo vadybos procese).  
 
SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMOMIS PATIRIANČIOMIS SOCIALINĘ RIZIKĄ: Socialinių 
darbuotojų darbui su šeimomis veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas šeimoms, jų namuose 
arba socialinių paslaugų įstaigoje, analizuoti šeimų poreikį paslaugoms, vertinti atskirų asmenų ar 
šeimų gyvenimo sąlygas. Paslaugos teikiamos, siekiant palaikyti ir atstatyti šeimų savarankiškumą, 
atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Per 
einamuosius metus, socialinių paslaugų gavėjams: šeimoms ir vaikams, suteiktos 1895 
konsultacijos. 2021 m. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, bei bendrosios 
socialinės paslaugos, taikant atvejo vadybos procesą, teiktos 57 šeimoms (164 asmenims: 78 
suaugusiems ir 86 vaikams).  

2021 m. laikotarpiu, socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, teikdami socialines 
paslaugas, vertino vaiko ir (ar) šeimos poreikius pagalbai, dalyvavo atvejo nagrinėjimo 
posėdžiuose ir padėjo šeimos nariams pasiruošti pagalbos plano peržiūrai. Bendradarbiavo su  
ugdymo ir švietimo, sveikatos priežiūros ir gydymo, teisėsaugos ir kitų institucijų, įstaigų 
darbuotojais. Tarpininkavo šeimoms dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, 
psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, piniginės socialinės 
paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų 
pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengė 
šeimos narius kreipimuisi į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, 
kuriose šeima gali gauti reikiamą pagalbą. 

Socialinių paslaugų gavėjų šeimų skaičiaus kitimas 2019 m. – 2021 m. laikotarpyje, 
pasiskirstant pagal paslaugų rūšį 

Socialinių paslaugų rūšis 
Metai 

2019 2020 2021 

Specialiosios (socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir ( ar ) 
atkūrimas) 

46 44  40 

Bendrosios (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos ir kt.).  

0 0 17 

Viso: 46 44 57 

 

Pateiktoje lentelėje matome, kad 2021 m. šeimų, kurioms buvo teikiama socialinių 
įgūdžių ugdymo, palaikymo ir ( ar ) atkūrimo paslauga, skaičius lyginant su 2020 m. ir 2019 m. kito 
nežymiai. 2021 m. eigoje, fiksuojamas kintantis socialinių paslaugų gavėjų poreikis pagalbai 
(tarpusavio nesutarimai skyrybų atveju, skyriumi gyvenančio vieno iš tėvų bendravimo su vaiku 
(-ais) užtikrinimo sunkumai, psichiniai sveikatos sutrikimai, finansinis neraštingumas, paaugliai 
linkę į delinkventinį elgesį ir kt.). Atsižvelgiant į aukščiau aptartus pokyčius, pradėtos teikti 
bendrosios socialinės paslaugos. Pastarųjų skaičius rodo šeimų, kurioms socialinių įgūdžių 
ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga netikslinga, didėjimą. 

2021 metais socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos 
suteiktos - 123 asmenims. Iš jų 68 vaikams ir 55 suaugusiems asmenims. Žemiau pateikiama 
socialinių paslaugų gavėjų statistika, diferencijuojant pagal socialinių paslaugų rūšį.  
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2021 m. socialinių paslaugų gavėjų charakteristika pagal teiktų socialinių paslaugų rūšį.  

Asmenų skaičius, kuriems teiktos  socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) 
atkūrimo paslaugos 

123 

suaugusių asmenų skaičius, iš jų: 55  
a) moterys 34  
b) vyrai 21  
Vaikų skaičius 68  
Asmenų skaičius, kuriems teiktos  bendrosios socialinės paslaugos 41 
suaugusių asmenų skaičius, iš jų: 23  
a) moterys 13  
b) vyrai 10  
Vaikų skaičius 18  

 
 Apibendrinant socialinių paslaugų gavėjų statistika, akcentuotina, jog vidutiniškai, 
vienam socialiniam darbuotojui, dirbančiam pilnu etatiniu krūviu, per mėnesį teko 11 šeimų, per 
metus – 14 šeimų. Socialinio darbo su vaikais mėnesinis vidurkis – 20. Pradėtų bei užbaigtų atvejo 
vadybos procesų skaičius ganėtinai tolygus.  
 
2021 m. sociokultūrinės veiklos organizavimas: 

Veiklos tipas Vykdytos veiklos 

Nuotolinė vaikų piešinių paroda Šv. Velykų proga „Margi, 
margi margučiai“ 

Parodoje dalyvavo 25 vaikai 

Dalyvavimas projekte „Vaikų svajonės“: 
• kūdikių dovanų projektas (balandis) - įvairūs daiktai 

sunkiai besiverčiančiose šeimose augantiems 
kūdikiams ir jų mamoms; 

• mokyklos dovanų projektas (rugpjūtis) - mokyklinės 
prekės sunkiai besiverčiančiose šeimose augantiems 
vaikams; 

• tradicinis kalėdinių dovanų projektas (lapkritis-
gruodis) - įvairūs žaislai sunkiai besiverčiančiose 
šeimose augantiems vaikams. 

Kūdikių  projekte dalyvavo 2 
šeimos; 
Mokyklinėmis priemonėmis 
aprūpintos 5 šeimos; 
Išpildytos 22 vaikų kalėdinės 
svajonės. 

Dalyvavimas su Palangos miesto policijos komisariato 
bendruomenės pareigūnu Palangos miesto policijos 
komisariato organizuotoje veikloje „Prevencija prieš 
smurtą ir narkotines medžiagas“. 

Aplankyta 12 šeimų. 

Individuali parama rūbais 2021 m. sausio – gruodžio mėn.  Parama pasinaudojo 20 šeimų.  

Bendradarbiaujant su Palangos Švč. M. Marijos ėmimo į 
dangų parapijos Caritu, Šv. Kalėdų proga, socialinių 
paslaugų gavėjų vaikams įteiktos simbolinės dovanos.  

Išdalintos 27 dovanos.  

 

Sociokultūrinės veiklos organizavimo srityje, svarbu paminėti, jog įsitraukimą bei 
iniciatyvumą sąlygojo Lietuvoje įvesti pandemijos dėl COVID – 19 ligos suvaldymo ribojimai. 
Dalyvaujant projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 
2021 m. birželio 22 d. gautas EQUASS Assurance sertifikatas, įdiegta EQUASS kokybės sistema 
socialinės priežiūros šeimoms srityje. 
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2021 m. gruodžio mėnesį paslaugų gavėjai dalyvavo paslaugų kokybės vertinimo 
apklausoje siekiant atskleisti paslaugų gavėjų pasitenkinimą socialinių paslaugų kokybe. Iš viso 
buvo išdalintos 33 anketos. 25 (76 proc.) paslaugų gavėjai atsakė į anketas, 8 (24 proc.) neatsakė. 
Iš anketas atsakiusių paslaugų gavėjų 76 proc. teikiamas paslaugas šeimai vertina labai gerai, 20 
proc. gerai, 4 proc. patenkinamai. Šiam rezultatui galimai įtakos turi tai, kad dėl socialinių paslaugų 
šeima kreipiasi ne pati, jas inicijuoja kitos institucijos,  šeimos nepripažįsta vyraujančių problemų, 
stokoja motyvacijos įsitraukti į pagalbos procesą ir siekti teigiamų pokyčių savo gyvenime. Gauti 
rezultatai rodo, kad didžioji dalis  (96 proc.) apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjai yra 
patenkinti teikiamomis paslaugomis, yra motyvuoti įsitraukti į įstaigos teikiamų paslaugų kokybės 
vertinimą. Tai rodo, kad teikiama tikslinga, šeimų poreikius atitinkanti pagalba. 
 

IX. PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

Psichologo pagalba teikiama asmenims išgyvenantiems krizę ar patyrusiems 
traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) jų šeimoms, artimiesiems. 
Dažniausiai teikiamos individualios psichologo konsultacijos tiek suaugusiems, tiek vaikams, 
poroms ir šeimoms. Psichologas esant poreikiui kartu su socialiniais darbuotojais lanko šeimas jų 
namuose. Šių apsilankymų tikslas įvertinti esamą šeimos situaciją ir motyvaciją, bei paskatinti 
šeimos narius siekti teigiamų pokyčių gyvenime. Dalyvauja atvejo vadybos posėdžiuose, pagalbos 
šeimai poreikių vertinime, pagalbos plano sudarymo ir įgyvendinimo procese. 

2021 m. psichologai dalyvavo 77 atvejo vadybos nagrinėjimo posėdžiuose. 
Konsultavo 91 asmenį, konsultacijų skaičius - 592. Dienos socialinės globos paslaugas gaunantys 
paslaugų gavėjai dalyvavo 32 psichologų užsiėmimuose, individualiai konsultuota 16 asmenų ir 
suteiktos 73 konsultacijos, 2 artimiesiems gaunantiems dienos socialinės globos paslaugas 
suteikta 14 konsultacijų. Centro darbuotojams suorganizuoti trys užsiėmimai (intervizijos).   
 

X. SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTOS PATIKROS 
 

Palangos miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius 
2021-05-26 Nr. (25.8)-CSVA5-12 atliko vidaus auditą „Asmens duomenų apsaugos 
organizavimas“. Gautos rekomendacijos iki suderinto termino įgyvendintos. 
 Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2021-06-16 Nr. K6-35 
pateikė rekomendacijas po atlikto 2020 m. konsoliduojamų ataskaitų duomenų vertinimo. 
Paaiškinimai ir priemonių įgyvendinimo planas pateikti iki nustatyto termino. Rekomendacijos 
įgyvendintos iš dalies. Rekomendacija: „užtikrinti, kad įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų 
ir kitų statinių eksploatavimui naudojamiems žemės sklypams būtų sudarytos panaudos sutartys 
su žemės patikėtiniu ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre“ įgyvendinama. 
 Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2021-07-29 Nr. K6-52 
informavo apie planuojamą veiklos auditą IT, IS ir registrų valdymo organizavimą įmonėje. Iki 
nurodyto termino pateikti dokumentai. Rekomendacijų negauta.  

Palangos miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius 
2021-09-27 Nr. (25.8)-CSVA5-48 atliko vidaus auditą „Apsaugos funkcijos vykdymo vertinimas“. 
Gautos rekomendacijos iki suderinto termino įgyvendintos. 

Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, 2021-12-10 
projekto „Vaiko gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės 
didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“ atliko paslaugų kokybės 
vertinimą. Pateiktos rekomendacijos įgyvendintos. 
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Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM 2021-11-29 atliko Techninės 
pagalbos priemonių (TPP) organizavimo tvarką peržiūrą. Rekomendacijų negauta. 
 

XI. FINANSINĖ APŽVALGA 
 
 

Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojamas iš Savivaldybės ir valstybės biudžeto 
lėšų, ir iš Europos Sąjungos lėšų. Centras turi 8 bankines sąskaitas. Centro biudžetą sudaro: 
Savivaldybės biudžeto ir valstybės specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, LR Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos lėšos, Europos Sąjungos projektų lėšos ir surinktos lėšos už teikiamas 
paslaugas gyventojų namuose ir centre. 

Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo apie 22%, nes 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi visiems socialinių 
paslaugų srities darbuotojams įstatymo prieduose nustatyti minimalieji pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientai padidinti 30 proc., todėl daugiau lėšų gauta iš valstybės biudžeto, 
iš savivaldybės biudžeto ir Europos sąjungos socialinio struktūrinio fondo. 

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, Palangos miesto 
gyventojai susistabdė socialines paslaugas, todėl nebuvo surinktos suplanuotos Valstybės 
biudžeto lėšos skiriamos asmenims su sunkia negalia ir pajamos už suteiktas paslaugas iš 
paslaugų gavėjų. 2021 m. planuota buvo iš paslaugų gavėjų gauti 46600,00 Eur., o gauta 28453,56 
Eur. (t. y. apie 64% gauta mažiau). Kadangi šiomis lėšomis apmokamos darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo įmokos, ir įstaigos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, todėl daugiau gauta 
lėšų iš savivaldybės biudžeto. 
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Įstaigos gautos lėšos (Eur.):

2019 m. 2020 m. 2021 m.

250833 446731 618755

44186 31782 31259

77600 63475 63345

1064 702 -

63358 82141 94762

2180 7162 7976

- 22746 934

28314 76592 71215

1,2% GPM 268 0 645

Gauta parama 100 253 1000

Iš viso: 467903 731584 889891

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija neįgalumo 

vertinimams SB (VB)

Europos sąjungos socialinis struktūros fondas (projektams 

„Integralios pagalbos paslaugos Palangos savivaldybėje“ ir 

"Vaiko gerovės") ES

Kitos pajamos:

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija  COVID-19 

karantino metu SB (VB)

Finansiniai šaltiniai

Savivaldybės biudžetas SB

Specialiosios programos lėšos ir praeitų metų likutis (pajamos 

už paslaugas) SB (SP), SB (L)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija globai 

asmenims su sunkia negalia SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos socialinės rizikos šeimų priežiūrai 

(darbo užmokesčiui 4 soc. darbuotojams ir 2 atvejo 

vadybininkai) SB (VB)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija paramai 

mokinio reikmenims įsigyti SB (VB)
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2021 m. išlaidos (Eur.):

Išlaidų pavadinimas Savivaldybės 

biudžetas SB

Specialiosios 

programos 

Valstybės 

biudžeto 

Europos 

sąjungos 

Kitos 

išlaidos:

Iš viso:

Darbo užmokestis 521100 13330 127971 56886 0 719287

Socialinio draudimo įmokos 7600 23 1693 825 0 10141

Mityba 3000 3000 9870 0 0 15870

Medikamentai 0 600 540 0 0 1140

Ryšių paslaugos 0 1500 2338 0 0 3838

Transporto išlaikymas 0 1500 3225 2000 0 6725

Apranga ir patalynė 0 400 879 0 0 1279

Komandiruotės 146 0 0 0 0 146

Kvalifikacijos kėlimas 375 800 1443 0 90 2708

Paprastojo remonto išlaidos 29800 0 0 0 29800

Komunalinės paslaugos 2000 2500 9246 0 0 13746

Informacinių technologijų prekės ir 

paslaugos 0 1750 2937 0 0 4687

Kitos prekės ir paslaugos: 43500 4115 6875 11504 263 66257

Apsaugos ir dezinfekcinės prekės 2074 2069 2414 340 0 6897

Kancialiarinės prekės 3505 362 485 49 0 4401

Budinčių globotojų paslaugos 33500 0 0 0 0 33500

Psichologo paslaugos 0 0 0 9804 0 9804

Ūkinės prekės, patalpų apsaugos 

paslaugos, mokesčiai bankams už 

pavedimus ir kitas jų paslaugas 4421 1684 3976 1311 263 11655

Darbdavių socialinė parama 4000 1741 0 0 0 5741

Ilgalaikis materialusis turtas 7234 0 0 0 0 7234

Iš viso: 618755 31259 167017 71215 353 888599

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
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2021 m. pradžioje nepanaudotas paramos likutis buvo 290,18 Eur. Per 2021m. įstaiga 
gavo 644,92 Eur. paramos iš 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. UAB „Sveikatos uostas“ ir UAB 
„Palangos žvorūnė“ paaukojo 1000,00 Eur. nuo gaisro nukentėjusioms dviem šeimoms po 500,00 
Eur. VšĮ „Anželikos Cholinos šokio teatras“ suteikė 50 bilietų į Anželikos Cholinos šokio spektaklį 
„Pikų dama“ už 1100,00 Eur. vertę, įstaigos paslaugų gavėjams su lydinčiais asmenimis ir 
darbuotojais. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija per 2021 m. perdavė 355 
vnt. SARS-CoV-2 Antigen rapid Test už 370,10 Eur. UAB „Žibosa“ ir VšĮ „Laisvės TV“ paaukojo 
maisto produktų už 170,60 Eur., kurie panaudoti mažas pajamas gaunantiems gyventojams. Per 
2021 m. iš paramos įstaiga panaudojo 353,13 Eur., globos centro viešinimui. Nepanaudotas 
paramos lėšų likutis 581,97 Eur. 

2021 m. iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų net 30 proc. sudarė apsaugos ir 
dezinfekcinių prekių įsigijimo išlaidos, kadangi įstaiga COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
laikotarpiu socialines paslaugas paslaugų gavėjams nenustojo teikti, todėl apsaugos ir 
dezinfekcines priemones pirko didesniais kiekiais. 

Per 2021 m. įstaiga darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir komandiruočių išlaidoms 
išleido 2853,46 Eur., lyginant su 2020 m. išleista 108 proc. daugiau (2020 m. išleista 1369 Eur.), 
nes 2021 m. 5,7 etato padidėjo darbuotojų skaičius ir mokymų kainos. 
 

XII. TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS  
 

Norint įsivertinti grįžtamąjį ryšį dėl teikiamų paslaugų kokybės parengti 6 
klausimynai (atsižvelgiant į paslaugų gavėjų grupes). Apklausoje dalyvavo 130 paslaugas 
gaunantys asmenys. 99,33 proc. paslaugas gaunantys asmenys paslaugų kokybę įvertino labai 
gerai arba gerai (129 asmenys); 0,37 proc. (1 asmuo) paslaugų kokybę įvertino patenkinamai.  

Vadovaujantis LR apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 įsakymu 
„Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, atlikus 3 priedo įsivertinimą Centre teikiamos 
dienos socialinės globos paslaugos 100 procentų atitinka socialinės globos normas.  

Gauti rezultatai rodo, kad paslaugos kokybiškos ir gavėjai patenkinti teikiamomis 
paslaugomis. 
 

XIII. BAIGIAMOJI DALIS 
 
Centro 2020 m. veiklos ataskaitoje iškeltos problemos buvo aktualios ir 2021 m.  

 
Centro 2020 m. veiklos ataskaitoje iškelta 

problema 
Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 
(2021 m.) 

Pastaba 

„Padaugėjus asmenų besikreipiančių 
intensyvios krizių įveikimo pagalbos dėl 
laikinosios priežiūros šeimoms funkcijos (LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. 
gruodžio 20 d įsakymu Nr. A1-794 „Dėl vaiko 
laikinosios priežiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, negalime suteikti reikiamos 
pagalbos, patenkinti besikreipiančių asmenų 
prašymų. Centre intensyviai krizių įveikimo 
pagalbai, laikinam apnakvindinimui skirti du 

Neįgyvendinta 
 
 

Tikslinga vykdyti krizių 
centro plėtrą, norint 
patenkinti besikreipiančių 
asmenų poreikį. 






