
BĮ VILNIAUS MIESTO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRO „ŠEIMOS SLĖNIS“ 

VADOVO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA    

 
I SKYRIUS  

BENDRA INFORMACIJA 

 

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“ (toliau – Įstaiga) yra Vilniaus 

miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos veikla apibrėžta Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2021-01-06 sprendimu Nr. 1-826 patvirtintuose Įstaigos nuostatuose.  

Įstaigos veiklos tikslas – teikti socialinės globos ir kompleksines paslaugas (socialines, 

asmens sveikatos priežiūros, ugdymo ir kt.) neįgaliems vaikams ir (ar) elgesio ir emocijų sutrikimų 

turintiems vaikams ir jų šeimų nariams, siekiant sumažinti vaikų neįgalumo išraišką ir raidos 

sutrikimus ir palengvinti vaiko integracijos procesą, užtikrinant vaiko įvairiapusiškus poreikius ir jo 

geriausius interesus. 

Įstaigos veiklos sritys – socialinių, sveikatos priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas.  

Asmenys, kuriems teikiamos paslaugos: 

1) vaikai iki 18 metų amžiaus, netekę tėvų globos, turintys negalią ir (ar) elgesio sutrikimų; 

2) vaikai iki 18 metų amžiaus, turintys negalią ar elgesio sutrikimų, ir jų šeimos nariai;  

3) laikinai apgyvendinti vaikai iki 7 metų, išskirtiniais atvejais, kai atvežami tos pačios 

šeimos vaikai, iki 12 metų, patiriantys socialinę riziką, tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams 

arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. 

Įstaigos funkcijos: 

1) organizuoti ir teikti socialines, asmens sveikatos priežiūros ir ugdymo paslaugas; 

2) pagal sudarytus socialinės globos planus teikti vaikams socialinės globos paslaugas, 

atitinkančias kiekvieno vaiko savarankiškumo lygį; 

3) užtikrinti vaikams kompleksinę pagalbą, sumažinti vaikų neįgalumo išraiškos ir raidos 

sutrikimus, vykdyti vaikų integraciją į bendruomenę; 

4) užtikrinti saugią, gerai sutvarkytą, vaikų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą 

aplinką; 

5) užtikrinti be tėvų globos likusiems vaikams socialinę globą, ginti vaikų teises ir teisėtus 

interesus teisės aktų nustatyta tvarka; 

6) bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant 

trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos bei įvaikinimo klausimus; 

7) bendradarbiauti su vaikų tėvais ir kitais jų artimais giminaičiais, siekiant atkurti ir palaikyti 

tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidą vaikui grįžti į šeimą; 

8) vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

Įstaiga yra paramos gavėjas. 

Įstaigos buveinė – Žolyno g. 47, Vilnius. 

Įstaigoje yra 4 skyriai: Pagalbos vaikui ir šeimai, Asmens sveikatos priežiūros, Apskaitos ir 

planavimo bei Bendrųjų reikalų skyriai. Socialinės globos bei Atokvėpio/laikinosios priežiūros 

poskyriai dirba visą parą. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, darbo funkcijas ir vaikų paros ritmą, 

darbas organizuojamas pamainomis. 
 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PERSONALĄ 

 

2021 metais įstaigos struktūra ir pareigybių sąrašas nebuvo keistas. 

Pareigybių sąrašas, suderinus su steigėju, patvirtintas 2020-09-04 direktoriaus įsakymu Nr. V-

138 „Dėl Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų-pagalbos centro „Šeimos slėnis“ pareigybių 

sąrašo patvirtinimo“.  
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Etatai 

 

Iš viso 

Sveikatos  

priežiūros  

personalas 

Socialinių 

paslaugų 

darbuotojai 

Pedagoginis  

personalas 

Administracija ir 

ūkio personalas 

Patvirtinti  146,75 37,5 76,25  7 26 

Užimti (2021-01-01) 123,5 33 58 7 25,5 

Užimti (2021-09-01) 109 30 48,5 7 23,5 

Užimti (2021-12-31) 115,25 31 51,5 7 25,75 

2021 m. vidutiniškai buvo užimti 117 etatų (2020 m. – 114,29, 2019 m. – 109,3).  

 

Patvirtintų ir užimtų etatų skaičius 
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2021 metų pabaigoje iš viso dirbo 120 darbuotojų, 5 darbuotojai buvo vaiko priežiūros 

atostogose, 12 darbuotojų dirbo nepilnu krūviu (mažiau nei 1 etatu dirbo gydytojas vaikų 

psichiatras, ergoterapeutas, 2 logopedai, spec. pedagogas, 2 muzikos vadovai, 2 užimtumo 

specialistai, socialinis darbuotojas, vairuotojas, elektrikas). 
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2021 metais darbo sutartys sudarytos su 25 naujai priimtais darbuotojais (2020 m. – 40), 

nutrauktos – 30 (2020 m. – 28).  
 

II SKYRIUS 

PAGALBOS VAIKUI IR ŠEIMAI SKYRIUS  

 

2021 m. Pagalbos vaikui ir šeimai skyrius (toliau – Skyrius) reikšmingai išplėtė savo veiklos 

profilį. Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę buvo įdiegta Europos socialinių paslaugų 

kokybės sistema (toliau – EQUASS). Atsižvelgiant į išaugusį dienos socialinės globos paslaugų 

poreikį buvo padidintas paslaugų gavėjų skaičius, atidarytos 3 naujos grupės. 2020 m. dienos 

socialinės globos paslauga buvo teikiama 64 asmenims, o 2021 m. pabaigoje padidėjo iki 82 

asmenų. Atsižvelgiant į vaikų, turinčių negalią, teises ir teisėtus interesus, Skyriuje yra nuolat 

vertinamos ir tobulinamos teikiamos paslaugos vaikams ir jų šeimos nariams. Kiekvieno vaiko 

poreikiai yra individualizuojami, sudaromos sąlygos asmenybei visapusiškai vystytis – ugdomi 

vaiko gebėjimai, skatinamas pozityvus elgesys.  

Skyriui priklauso keturi poskyriai: Dienos socialinės globos (10 grupių),  

Atokvėpio/laikinosios priežiūros (2 grupės), Ugdymo poskyris ir Socialinės globos (2 grupės). 

 

I POSKYRIS 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS POSKYRIS 

 

Dienos socialinės globos poskyryje teikiama dienos socialinės globos paslaugos vaikams, 

turintiems negalią ir jų šeimoms. Atsižvelgiant į vaiko poreikius ir paslaugų tęstinumo svarbą, 

paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 18 m. Tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui, 

turinčiam negalią, yra teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu.  

2021 m. šiame poskyryje veikė 10 grupių: 

– 5 grupės skirtos vaikams nuo gimimo iki 7 metų; 

– 5 grupės skirtos vaikams nuo 7 iki 18 metų. 

Per ataskaitinį laikotarpį Dienos socialinės globos poskyryje socialines paslaugas gavo 82 

vaikai. Vaikų amžius nuo 3 iki 16 metų (37 vaikų iki 7 metų, iš kurių: 9 mergaitės ir 28 berniukai; 

45 vaikai vyresni nei 7 metai, iš kurių: 4 mergaitės ir 41 berniukas).  

Duomenys apie vaikus, jų negalią: 

Metai Grupių 

skaičius 

Vaikų 

amžius 

Vaikų skaičius 

Iš viso iš jų iš jų: su negalia 

berniukai mergaitės lengva vidutinė sunki 

2019 5 2–7 m. 45 32 13 3 20 22 

2020 7 2–12 m. 64 50 14 6 22 36 

2021 10 3–16 m. 82 69 13 1 28 53 

Duomenys apie sveikatos priežiūros paslaugas: atliktas procedūras/užsiėmimus (šeimų vaikams su 

negalia, lankantiems Dienos socialinės globos poskyrį): 

 

Specialistų 

užsiėmimai  

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vaikų 

skaičius 

Atliktų 

procedūrų / 

užsiėmimų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Atliktų 

procedūrų / 

užsiėmimų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Atliktų 

procedūrų / 

užsiėmimų 

skaičius 

Kineziterapijos 45 1375 50 900 87 1879 

Ergoterapijos 44 1008 57 1216 83 1835 

Logoterapeuto  45 977 57 990 81 2166 

Medicinos psichologo 40 665 57 631 54 1413 

Spec. pedagogo 26 632 34 720 49 1504 

Masažo 7 28 5 23 - - 

Vandens procedūros - - - - 44 391 

Haloterapija - - - - 16 160 
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Dienos socialinės globos poskyrio vaikams atlikta 9 diagnostinių vaikų raidos vertinimo testo 

(toliau – DISC) tyrimai. Medicinos psichologo konsultacijos suteiktos 11 tėvų ir 20 darbuotojų. 

Visų Skyriaus grupių darbas organizuojamas remiantis aplinkos struktūravimu. Socialiniai 

darbuotojai bendradarbiaudami su specialistais ir vaikų tėvais/teisėtais atstovais kiekvienoje grupėje 

taiko alternatyvios komunikacijos priemones-korteles. Vizualinėmis kortelėmis sudedamas 

individualus vaiko dienos planas, vaikai mokomi laikytis šio plano, sekti dienos veiklas. Grupės 

patalpos suskirstytos pagal erdves ir vizualizuojamos kortelėmis: poilsio, žaidimų, darbo, valgymo 

ir kt. Vizualinėmis kortelėmis struktūruojama užduočių seka (pvz. maisto gaminimo eiga, šventės 

eiga, eksperimentų eiga ir kt.). Vizualinėmis kortelėmis vaikai mokomi kognityvinių įgūdžių: 

skaičių, raidžių, spalvų įvardinimo ir atpažinimo, objektų rūšiavimo pagal kategorijas, pusių 

atskyrimo (dešinė/kairė), sąvokų suvokimo, kasdieninių įvykių sekos suvokimo, kalbos žodyno 

plėtimo ir kt. Kortelėmis kuriamos socialinės istorijos, išvykų planai, aiškinamos netikėtos 

situacijos (darbuotojų išėjimas atostogauti, pandeminė situacija), dienotvarkės pasikeitimai. Visose 

grupėse kortelėmis vizualizuojama: specialistų, dirbančių su vaikais, tvarkaraštis; grupės taisyklės, 

poreikiai, norai; paskatinimo sistema (žvaigždutės, šypsenėlės); nusirengimo/apsirengimo procesas; 

valgymo procesas; rankų plovimo procesas; tualeto naudojimosi procesas; daiktų laikymo vietos; 

orientacijos laike planas: metai, diena, mėnuo, savaitės diena, metų laikas, oro sąlygos, paros laikas; 

maudymosi seka vandens terapijos patalpose.   

Atsižvelgiant į vaiko poreikius buvo padidintas užimtumo specialistų etatų skaičius. Atsirado 

dailės terapija, keramikos užsiėmimai teatro judesio užsiėmimai, individualūs ir grupiniai muzikos 

terapijos užsiėmimai. 

2021 m. Dienos socialinės globos poskyryje buvo pradėta taikyti RehaCom – inovatyvi 

kompiuterinė programa skirta pažintinių funkcijų lavinimui. Pažintinių funkcijų atstatymui ir 

lavinimui naudojant interaktyviąją kompiuterinę programą RehaCom, smegenų mankšta yra įdomi, 

motyvuojanti, nes grįžtamasis ryšys leidžia tiesiogiai stebėti savo darbo rezultatus, matyti progresą. 

Programa sudaryta iš 25 pratimų skirtų įvairioms pažintinėms funkcijoms lavinti: budrumo, 

dėmesingumo, koncentracijos, atminties, loginio samprotavimo, skaičiavimo, dienos planavimo. 

Pratimai parenkami individualiai pagal amžių, sutrikimo sunkumą, interesus.  

Siekiant užtikrinti kokybiškas, pilnavertes paslaugas, naudojamos naujos metodikos ir 

technologijos. Viena iš jų – terapija Tomatis®, skirta vaikams, turintiems įvairiapusį raidos 

sutrikimą (autizmas, Aspergerio sindromas). Terapija taikoma vaikams, kuriems yra dėmesio, 

bendravimo, kalbos sutrikimas, kai reikia įveikti baimes ir stresus.  

Dienos socialinės globos poskyryje taip pat taikoma „Attention Autism“ metodika. Metodika 

skirta vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą ar kitų specialiųjų poreikių dėmesio sutelkimo, 

komunikacijos ir socialinių įgūdžių ugdymui.  

 

Duomenys apie 2021 metais paslaugų gavėjams taikytas terapijas/užsiėmimus: 
Taikyta terapija/užsiėmimas Paslaugų gavėjų skaičius Terapijų/užsiėmimų skaičius 

Dailės terapija 39 610 

Keramikos užsiėmimai 52 243 

Teatro judesio užsiėmimai 20 32 

Muzikos terapija 30 301 (individualūs) 

9 (grupiniai)  

Muzikos grupiniai užsiėmimai 62 256 

Hidroterapija 2 34 

RehaCom programa 25 79,5 val. 

Tomatis® terapija 23 43 sesijos 

„Attention Autism“ metodika 7 50 

 

Siekiant užtikrinti kokybiškas ir nenutrūkstamas paslaugas, paslaugų gavėjams buvo 

suteikiama galimybė nemokamai naudotis SOUNDSORY ausinėmis (pasirašius panaudos sutartį), 

kurių dėka smegenims suteikiamas galingas stimuliavimas ir skatinamas smegenų 

neuroplastiškumas. 2021 m. „Soundsory“ ausinėmis pasinaudojo 8 vaikai. 
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Norint gerinti bendradarbiavimą su paslaugų gavėjų tėvais/teisėtais globėjais buvo sudarytas 

Tėvų komitetas, kuriame sprendžiami aktualiausi Įstaigos klausimai.  

Taip pat tėvams teikiamos ilgalaikės, individualios psichologo konsultacijos. 2021 m. 

individualios psichologo konsultacijos  buvo teikiamos 17 paslaugų gavėjų tėvų/ teisėtų atstovų. 

Atliekant įsivertinimą Socialinės globos normoms buvo atlikta apklausa, kuri parodė, kad 

dauguma paslaugų gavėjų tėvų/ teisėtų atstovų teikiamų paslaugų kokybę vertina – Labai gerai 

(37). 17 respondentų paslaugas vertina – Gerai. Apibendrinant galima teigti, kad paslaugų gavėjų 

tėvai/ teisėti atstovai vertina teigiamai dienos/trumpalaikės socialinės globos paslaugų organizavimą 

ir planavimą. 

 

 
 

2021 m. lapkričio mėnesį Įstaigai suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo 

sistemos (EQUASS) Assurance kokybės sertifikatas. Dienos socialinės globos poskyrio darbas 

organizuojamas remiantis Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS). Ši 

sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. EQUASS 

Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės 

principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius kokybės vadybos sistemos 

elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos 

paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi 

socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. 

 

II POSKYRIS 

UGDYMO POSKYRIS 
 

Atsižvelgiant į dienos socialinę globą gaunančių vaikų poreikius yra organizuojamas 

ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas. Skyriuje yra visapusiškai užtikrinami vaikų, turinčių 

negalią, interesai. Poskyryje yra įrengtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupės, kuriose vyksta 

ugdymas, taikomos inovatyvios metodikos, tokios kaip interaktyvi lenta, kurioje patys vaikai rašo 

raides, skaičius, silpnesnių gebėjimų vaikai apvedžioja skaičiukus ir raides. Šioje lentoje vaikai  

žiūri lavinamuosius filmukus, atitinkančius einamą temą, taip pat žaidžia lavinamuosius žaidimus.  

Mokymosi procese labai svarbus šviečiantis smėlio stalas – jame vaikai pirštais rašo skaičius, 

raides, mokosi pažinti spalvas, rasti tokią pačią formą. Žinių įtvirtinimui naudojamos išmaniosios 

grindys – jų pagalba pasikartojamos spalvos, raidės, skaičiai ir pan. 

Ugdymo paslauga organizuojama grupelėmis ir individualiai. 2021 m. ikimokyklinio 

paslaugos buvo teikiamos 10 vaikų (4 mergaitėms, 6 berniukams), priešmokyklinio  ugdymo 

paslaugos buvo teikiamos 8 vaikams (2 mergaitėms, 6 berniukams).  
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Duomenys apie paslaugų gavėjus, gavusius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas: 

 

Metai 

Vaikų skaičius 

gavusių ugdymo paslaugas  

(iš viso)  

gavusių ikimokyklinio 

ugdymo paslaugas 

gavusių priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas 

2019 16 13 3 

2020 13 10 3 

2021 18 10 8 

 

Organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kiekvienam vaikui buvo sudarytas 

individualus ugdymo planas, atsižvelgiant į individualius jo gebėjimus bei specialiuosius ugdymosi 

poreikius. 

 

III POSKYRIS  

ATOKVĖPIO/LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS POSKYRIS 
 

Trumpalaikės socialinės globos laikino atokvėpio paslaugos – tai savalaikių ir būtinų 

paslaugų kompleksas vaikams ir paaugliams iki 18 metų amžiaus, turintiems negalią ir/ar psichikos 

ir/ar elgesio sutrikimus, jų tėvams, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, kurie laikinai dėl tam 

tikrų priežasčių negali pasirūpinti ar prižiūrėti vaikų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. 

Atokvėpio paslauga teikiama visą parą, todėl vaikai gali būti palikti ilgesniam laikui (ne mažiau 

kaip 12 val.) – savaitei, mėnesiui ar pagal poreikį iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per 

savaitę, neterminuotai. 

Šiame poskyryje veikė 2 grupės. Per ataskaitinį laikotarpį Atokvėpio/laikinosios priežiūros 

poskyryje socialines paslaugas gavo 11 vaikų. Vaikų amžius nuo 6 iki 16 metų.  
 

Metai Grupių 

skaičius 

Vaikų 

amžius 

Vaikų skaičius 

Iš viso iš jų iš jų: su negalia 

berniukai mergaitės lengva vidutinė sunki 

2019 1 2–7 m. 4 2 2 0 0 4 

2020 2 2–12 m. 10 6 4 0 4 6 

2021 2 6–16 m. 11 8 3 0 4 7 

 

Duomenys apie sveikatos priežiūros paslaugas: atliktas procedūras/užsiėmimus 

(Atokvėpio/laikinosios priežiūros poskyrio šeimų vaikams su negalia): 
Specialistų 

užsiėmimai  

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vaikų 

skaičius 

Užsiėmimų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Užsiėmimų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Užsiėmimų 

skaičius 

Kineziterapijos 1 60 1 60 3 66 

Ergoterapijos - - - - 3 540 

Logoterapeuto 1 5 1 5 3 314 

Spec. pedagogo - - - - 3 436 

Masažo 1 52 1 52 - - 

Vandens procedūros  - - - - 2 35 

Nuo 2020 m. rusėjo mėn. įstaigoje pradėjo dirbti gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. 2021 

m. konsultuoti 2 vaikai ir 3 šeimos (2020 m. – 2 vaikai ir 5 šeimos: 2 šeimos iš 

Atokvėpio/laikinosios priežiūros poskyrio ir 3 šeimos iš Dienos socialinės globos poskyrio).  

Socialiniai darbuotojai grupėse organizuoja pažintinę, mokomąją, socialinių įgūdžių 

formavimo, komunikavimo veiklą. 2021 m. buvo organizuota išvyka į ,,Valakampių paplūdimį“,  

kuriame buvo maitinami paukščiai, stebima gamta, liečiamas sniegas. Taip pat vaikams buvo 

organizuotos 3 išvykos prie vandens telkinių, kurių metu buvo taikoma hidroterapija natūralioje 

aplinkoje. Išvykų metu vaikams buvo taikoma sensorinė dieta (buvo einama basomis aplink ežerą). 

2021 m. buvo organizuota išvyka viešuoju transportu, kurios metu vaikai buvo mokomi įsigyti 

bilietėlį ir jį pažymėti. Buvo organizuotas naktinis žygis, kurio metu vaikai buvo mokomi saugaus 

eismo taisyklių. Paslaugų gavėjams rengiamos išvykos į parduotuves (mokant savarankiškumo 
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įgūdžių), į lankytinas vietas supažindinant su Vilniaus apylinkėmis ir pačia sostine (siekiant lavinti 

paauglių socialinį bendravimą, ruošiant ugdytinius sėkmingai integruotis į visuomenę). 

Atokvėpio/laikinosios priežiūros poskyryje teikiamos paslaugos kasmet tobulėja. Specialistai 

dirba taikydami efektyvius ir šiuolaikiškus metodus, 2 vaikams buvo taikyta hidroterapija (34 

kartai). Paauglių tėvai ar globėjai yra nuolat konsultuojami psichologų. Jiems teikiamos ilgalaikės, 

individualios psichologo konsultacijos. 2021 m. individualios psichologo konsultacijos buvo 

teikiamos 4 paslaugų gavėjų tėvams/ teisėtiems atstovams. 

Poskyryje teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos vaikams paimtiems iš 

nesaugios aplinkos ir apgyvendintiems Įstaigoje, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos 

(rūpybos) nustatymo klausimas. 2021 metais laikinai apgyvendinta 17 vaikų.  

 

2021 metais laikinai apgyvendintų vaikų judėjimas: 

Mėnuo Mėnesio pradžioje Atvyko  Iš viso gyveno Išvyko Mėnesio pabaigoje 

Sausis - - - - - 

Vasaris - 2 2 - 2 

Kovas 2 3 5 2 3 

Balandis 3 - - - 3 

Gegužė 3 1 4 4 - 

Birželis - 5 5 2 3 

Liepa 3 - 3 2 1 

Rugpjūtis 1 1 2 2 - 

Rugsėjis - 3 3 3 - 

Spalis - 1 1 - 1 

Lapkritis 1 1 2 2 - 

Gruodis - - - - - 

Iš viso: - 17 - 17 - 

Duomenys apie  laikinai apgyvendintus vaikus:  

Metai 

Laikinai 

apgyvendintų 

vaikų skaičius 

Per metus gyvenusių vaikų skaičius 

Vaikų amžius Laikotarpis 
Iš viso mergaitės berniukai 

2019 28 29 21 8 nuo 10 mėn. iki 7 

m. 

nuo 2 parų iki beveik 4 

mėnesių (1 vaikas) 

2020 28 33 19 14 nuo 2 mėn. iki 8 m. nuo 1 paros iki beveik 

1,5 mėnesio (5 vaikai) 

2021 17 17 9 8 nuo 4 mėn. iki 7 m. nuo 2 dienų iki 2 

mėnesių  

Laikinai apgyvendinti vaikai pagal poreikį buvo vežami į ugdymo, gydymo įstaigas, 

organizuotos psichologo konsultacijos. 

 

IV POSKYRIS 

SOCIALINĖS GLOBOS POSKYRIS  

 

Socialinės globos poskyris – tai namai tėvų globos netekusiems kūdikiams ir vaikams iki 18 

m., turintiems negalią bei sudėtingų sveikatos būklių, reikalaujančių medicininės priežiūros. Čia 

gyvenantiems vaikams organizuojamas įprastinis gyvenimas, tenkinant jų specialiuosius poreikius. 

Gyvenamoji vaikų aplinka sukurta taip, kad būtų jauku ir kuo labiau primintų namus. 

2021 metais iki birželio mėnesio Įstaigoje kiekvieną dieną vidutiniškai gyveno 21 globotinis, 

nuo liepos mėnesio kiekvieną dieną vidutiniškai gyveno 7 globotiniai (per metus iš viso 23), visi 

globotiniai-socialiniai našlaičiai, kurių tėvams teisės aktų tvarka apribota tėvų valdžia ar pritaikytos 

kitos valdžios ribojimo priemonės.  
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Nuolat globojamų specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičius Įstaigoje kiekvienais metais 

mažėja. 2021 m. į Įstaigos globojamų vaikų sąrašą buvo įtrauktas tik vienas vaikas, paliatyvios 

slaugos paslaugos jam buvo teikiamos  Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospise.  

Duomenys apie vaikus, jų amžių, negalią: 
Metai Grupių 

skaičius 

Vaikų 

amžius 

Vaikų skaičius  

Iš viso Iš jų Negalia 

berniukai mergaitės lengva vidutinė sunki 

2021 4 
0-7 m. 14 8 6 - 11 3 

8 -14 m. 7 3 4 - 3 4 

Iš viso 21 11 10 - 14 7 

Visi vaikai turėjo raidos sutrikimų bei sveikatos problemų. 

Įstaigoje vaikams sudaromos gyvenimo sąlygos, atitinkančios jų amžių, sveikatą ir 

išsivystymą, kad jie galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Vaikams užtikrinama 

sveikatos priežiūra, gydymas, ankstyvoji reabilitacija, pagalbos specialistų darbas, užimtumas, 

socialinės paslaugos bei ugdymo organizavimas.  

Skyriaus struktūrinė dalis – vaikų grupė. Grupių skaičius šiame poskyryje, vaikų skaičius 

grupėse priklauso nuo bendro vaikų skaičiaus bei specialiųjų poreikių. 2021 metais vaikų grupių 

skaičius sumažėjo nuo 4 iki 2 grupių. Vaikais grupėse nuolat rūpinasi socialinis darbuotojas ir 

socialinio darbuotojo padėjėjas, vaikų slaugytojas ir vaikų slaugytojo padėjėjas. 

Grupėse vaikai apgyvendinami atsižvelgiant į jų raidos, amžiaus ypatumus, sveikatos būkles. 

Kiekvienoje grupėje gyveno ne daugiau kaip 6 vaikai. Metų pabaigoje, Įstaigoje likus 5 

globotiniams su sunkia negalia, 2 berniukai gyveno vienoje grupėje, 3 vaikai, kuriems nustatytas 

specialusis slaugos poreikis, gyveno kitoje grupėje. 

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis Įstaigos tikslas – atsižvelgiant į vaikų raidos sutrikimų 

ypatumus, negalės pobūdį, amžių, stengtis, kiek įmanoma įgalinti vaikus veikti savarankiškai, kuo 

mažiau priklausyti nuo aplinkinių, todėl vaikai mokomi buities darbų, savitvarkos, higienos įgūdžių. 

2021 metų pabaigoje, Įstaigoje likus tik vaikams su sunkiomis būklėmis, svarbiausias dėmesys 

skirtas alternatyviajai komunikacijai. Vaikai mokomi savo pagrindinius poreikius išreikšti 

komunikacinėms kortelėms. Šių kortelių pagalba vaikai mokomi ne tik komunikuoti, bet ir 

savarankiškai atlikti savitvarkos, higienos bei kitus veiksmus. 

2021 metais toliau tęsiantis Covid-19 pandemijai ir paskelbus karantiną, sausio–kovo 

mėnesiais mokyklinio amžiaus vaikams organizuotas nuotolinis mokymas bei nuotolinis Įstaigos 

specialistų darbas su globotiniais, todėl grupių socialinės darbuotojos įdėjo daug darbo padėdamos 

globotiniams mokytis nuotoliniu būdu bei atliekant kitas specialistų bei mokytojų skirtas užduotis.   

Socialinės darbuotojos savo grupėse organizavo popietes neįgaliųjų teisių, pareigų temomis, 

aptarė kalendorines šventes, kartu su vaikais gamino darbelius, puošė grupes kalendorinėmis 

tematikomis, rengė vaikų gimtadienių, kalendorines šventes, organizavo maisto gaminimo 

užsiėmimus. Kadangi metų viduryje dauguma vaikų išvyko gyventi į bendruomeninius vaikų 

globos namus, didelis dėmesys skirtas paruošti vaikus būsimiems pokyčiams: grupių socialinės 

darbuotojos ruošė vaikus gyvenamosios vietos, personalo, ugdymo įstaigos pasikeitimui, rengė 

vaikų „Gyvenimo knygas“ bei nuotraukų albumus.  

Duomenys apie sveikatos priežiūros paslaugas: atliktas procedūras/užsiėmimus (Socialinės globos 

poskyrio globotiniams): 

Specialistų užsiėmimai  Atliktų procedūrų/užsiėmimų  

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Kineziterapijos 650 277 506 

Ergoterapijos 484 380 89 

Logoterapeuto 361 465 342 

Psichologo 664 185 145 

Spec. pedagogo 116 123 172 

Masažo 493 467 65 

Vandens procedūros - - 73 

Haloterapija 132 91 - 

Socialinės globos poskyrio globotiniams atlikta 10 DISC tyrimų. 
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Atlikta iš viso sveikatos priežiūros paslaugų (procedūrų/užsiėmimų) 2019–2021 metais 

(Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus paslaugų gavėjams) 
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2021 m. iš Socialinės globos poskyrio išvyko 18 vaikų: 3 vaikai buvo įvaikinti užsienio 

piliečių šeimose, 2 vaikams nustatyta globa šeimoje, 1 vaikas grąžintas į biologinę šeimą, 12 vaikų 

apgyvendinti bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 

 

Duomenys apie vaikų išvykimą: 

Metai 

Vaikų skaičius 

metų 

pra-

džioje 

per metus išvyko 

 

mirė 

metų 

pabai-

goje 
iš viso 

Įvaikinta 
paimti 

globai 

į biolo-

gines 

šeimas 

į 

globos 

įstaigas 
iš 

viso 
Lietuvoje į užsienį 

2019 23 8 5 0 5 0 1 2 0 21 

2020 21 4 0 0 0 0 2 2 1 22 

2021 22 18 3 0 3 2 1 12 0 5 

 

III SKYRIUS  

ANKSTYVOJI VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ REABILITACIJA 

 

Nuo 2015 m. kovo mėnesio įstaigoje teikiamos antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ankstyvojo amžiaus (nuo gimimo iki 7 metų) vaikams, 

turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių bei šių vaikų 

tėvams/globėjams/įtėviams.  

Paslaugas apmoka Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau 

– PSDF) biudžeto lėšų. 

Duomenys apie sveikatos priežiūros paslaugas: atliktas procedūras/užsiėmimus (šeimų vaikams iš 

PSDF): 

 

Specialistų 

užsiėmimai  

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vaikų 

skaičius 

Atliktų  

užsiėmimų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Atliktų  

užsiėmimų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Atliktų  

užsiėmimų 

skaičius 

Kineziterapijos 60 563 76 725 81 695 

Ergoterapijos 60 878 76 926 84 961 

Logoterapeuto 60 958 76 968 85 1273 

Medicinos psichologo 60 900 76 939 85 979 

Spec. pedagogo 14 109 43 527 39 673 
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Atlikta iš viso sveikatos priežiūros paslaugų (procedūrų/užsiėmimų) 2019–2021 metais 

(šeimų vaikams iš PSDF) 
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2021 metais ankstyvosios reabilitacijos paslaugas gavo 85 vaikai (kompleksą Vaiko raida 2A 

– 28 vaikai, kompleksą Vaiko raida 2B – 57 vaikai). Pagrindinės (dažniausios) diagnozės – mišrūs 

specifiniai raidos sutrikimai F83 (37), įvairiapusiai raidos sutrikimai F84 (17), normalios 

fiziologinės raidos sutrikimas R62 (13), specifiniai tarimo ir kalbos sutrikimai F80 (7) ir kiti: 
 

Vaiko 

raida 2A 

Diagnozė Vaikų skaičius Vaiko 

raida 2B 

Diagnozė Vaikų skaičius 

R47 4 F83 37 

R62 13 F84 17 

F80 7 F89 1 

F82 4 G80 2 

 

Duomenys apie atliktus vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio 

ambulatorinių paslaugų kompleksus: 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

antrinio lygio ambulatorinės paslaugos 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Atlikta kompleksų, iš viso.  Iš jų: 1303 1546 1451 

Vaiko raida 2A 453 438 422 

Vaiko raida 2B 850 1108 1029 

 

Iš viso 2021 m. vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių 

paslaugų kompleksų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, skaičius  – 1451, iš kurių: 

Vaiko raida 2A – 422 procedūros, Vaiko raida 2B – 1029 procedūros. DISC tyrimas atliktas 50 

vaikų. Po atliktų vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių 

paslaugų kompleksų stebėta teigiama dinamika vaikų raidoje. 

 

IV SKYRIUS  

MOBILIOS KOMANDOS VEIKLA 

 

2021 metais psichosocialinės paslaugos buvo teikiamos 9 šeimoms (2020 m. – 8), iš jų: 4 

šeimoms paslaugos buvo paskirtos pirmą kartą, 1 šeimai paslaugos sėkmingai pratęstos dar šešiems 

mėnesiams. Keturiems paslaugų gavėjams metų eigoje paslaugų sutartys pasibaigė. Parengti nauji 

ir/ar peržiūrėti 2020 metų 5 Pagalbos šeimai planai. Šeimai jos gyvenamojoje vietoje 

psichosocialinės paslaugos teiktos kiekvieną savaitę. Pagal poreikį kai kuriose šeimose lankytasi 
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daugiau nei vieną kartą per savaitę. Periodiškai bendradarbiauta organizuojant komandinius 

pasitarimus su gydytojais, vaikų ir paauglių psichiatrais. Dalyvauta atvejo vadybos posėdžiuose, 

pagal poreikį bendrauta su kitais pagalbą vaikui ir tėvams teikiančiais specialistais. Dalyvauta 

seminaruose, konferencijose. 

 

2021 metų duomenys apie mobilios komandos specialistų veiklas: 

Specialistas/ veiklos Susitikimai/ 

konsultacijos: 

šeima 

Komandiniai 

pasitarimai / atvejo 

vadybos posėdžiai / kita 

Dokumentacija/ kita 

(nekontaktinės 

veiklos)  

Skambučiai/ žinutės/ 

el. laiškai 

Medicinos psichologas 259 184 1427 419 
Socialinis darbuotojas 171 105 997 286 

 

Medicinos psichologas 2021 metais:  

• parengė ir pristatė rekomendacijų sąrašą tėvams apie pasitikėjimu grįsto santykio kūrimą su 

savo vaikais,  

• šeimose augančius paauglius supažindino su sąmoningumo ugdymo sąvoka bei praktika, 

• parengė bei gyvo kontakto metu pravedė 3 sąmoningumo praktikas, gerinančias bendrą 

gyvenimo kokybę bei emocinę sveikatą;  

• parengė 2 užsiėmimus konfliktų sprendimo ir 2 užsiėmimus pykčio valdymo temomis, bei 

pagal galimybes juos pravedė paaugliams gyvo kontakto metu arba per nuotolį;  

• parengė bei su paaugliais atliko užduotis, gerinančias socialinius įgūdžius, didinančias 

motyvaciją, stiprinančias saugumo jausmą;  

• padėjo tėvams spręsti kylančias santykių, pasitikėjimo problemas;  

• konsultavo paauglius bei jų tėvus siekiant padėti šeimai bei atskiriems jos nariams pasiekti 

pokyčių;  

• rinko bei rengė informaciją apie šeimas, pildė bylas, atsakinėjo į įvairias užklausas; 

• dalyvavo komandiniuose pasitarimuose bei atvejo vadybos posėdžiuose, atstovavo vaiko 

interesus vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.  

 

Medicinos psichologo veikla 2020–2021 metais 
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Socialinis darbuotojas 2021 metais:  

• pagal poreikį tarpininkavo su ugdymo įstaigomis, gydytojais vaikų ir paauglių psichiatrais, 

darbdaviais;  

• pagal vaiko interesų sritis informavo apie neformalaus ugdymo ir savanorystės 

organizacijas, vasaros stovyklas, darbo vietas, apie papildomą pagalbą teikiančias institucijas;  

• bendradarbiavo rengiant pagalbos planus, dalyvavo atvejo vadybos posėdžiuose, 

tarpinstituciniuose ir komandiniuose pasitarimuose;  

• sistemingai rinko ir fiksavo informaciją;  

• dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose; 

• tėvai konsultuoti apie ryšio su vaikais stiprinimą, laiko planavimą, vaikų poreikių atliepimą, 

rūpinimąsi jų sveikatos priežiūra, savo kaip tėvų vaidmens stiprinimą, psichologinės būklės įtaką 

santykiuose su vaikais, pagalbą sau. 
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Nekontaktinės specialistų veiklos: pasiruošimai konsultacijoms bei komandiniams 

susitikimams, dalyvavimams posėdžiuose, tarpžinybiniuose susitikimuose, raštų rengimas, pagalbos 

planų rengimas bei peržiūros, dokumentacijų, ataskaitų pildymas, informacijos apie šeimą rengimas 

bei bylų pildymas, užduočių paaugliams rengimas, informacijos paieška, sistemingas rinkimas, 

literatūros skaitymas bei video medžiagos peržiūros.  

Mobilios komandos specialistams 2021 metais pavyko sukurti stiprų pasitikėjimu paremtą 

ryšį, motyvuoti paauglius dalyvauti ugdymo procese, atrasti tiek paauglių, tiek šeimų, kaip vieneto, 

stipriąsias puses, padėti spręsti kylančius tarpasmeninius konfliktus, bendradarbiaujant su kitais 

šeimai pagalbą teikiančiais specialistais, pasiekti bendrų tikslų ir teigiamų rezultatų.  

 

V SKYRIUS  

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS 

 

Bendrųjų reikalų skyrių sudaro Administracijos, Ūkio ir Maisto paruošimo poskyriai. Skyrius 

pagal savo veiklos sritį ir numatytas funkcijas pagal 2021 m. veiklos planą įvykdė svarbiausius savo 

uždavinius: 

• įdiegta vidaus kontrolės sistema: atliktas skyriaus procesų rizikos vertinimas, nustatant 

pagrindinius skyriaus procesus, jų rodiklius, rizikos veiksnius, pasireiškimo dažnius bei 

nustatytas/pritaikytas kontrolės priemones; 

• užtikrintas tikslus, greitas ir kokybiškas gaunamos, siunčiamos ir vidaus dokumentacijos 

valdymas; 

• užtikrintas tinkamas kompiuterinės ir programinės įrangos, kompiuterių tinklų, interneto 

svetainės, sistemų nepertraukiamas funkcionavimas, priežiūra, apsauga bei operatyvus gedimų 

šalinimas; 

• tinkamai organizuota ir vykdyta ūkinio pobūdžio veikla, patikėjimo teise valdomų pastatų ir 

patalpų eksploatacija, techninė apžiūra ir priežiūra, rekonstravimas bei remontas; užtikrintas pastatų 

ir patalpų inžinerinių (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, elektros energijos tiekimo), 

ventiliacijos sistemų, įrenginių, gaisrinės saugos priemonių funkcionavimas ir techninė priežiūra, 

turto apsauga; patalpų ir lauko teritorijų tvarkymo ir valymo darbai. 

Atliktas įstaigos vidaus patalpų būklės ir išorės gerinimas ir jų pritaikomumas žmonėms su 

negalia, naujų erdvių paslaugų gavėjų veikloms įrengimas: terapinės erdvės, akustinio muzikos 

kambario, patalpų įrengimas, pritaikant jas paslaugų gavėjams, turintiems sunkią negalią ir (ar) 

psichikos, ir (ar) elgesio sutrikimus, keturių sanitarinių higienos patalpų įrengimas, pritaikant jas 

žmonių su negalia reikmėms, patalpų, skirtų keramikos užsiėmimams įrengimas, darbuotojų darbo 

vietų atnaujinimas ir kt. Vaikų žaidimų aikštelėje įrengtas naujas lauko apšvietimas. Atnaujinta 

teritorijos priežiūros technika;  

• suorganizuotas įstaigos aprūpinimas kompiuterine įranga ir reikmenimis, ūkiniu-techniniu 

inventoriumi, kanceliarinėmis priemonėmis; 

• inicijuoti, parengti ir įvykdyti suplanuoti prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, 

užtikrinant pirkimo procedūrų atlikimą ir atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės 
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aktų reikalavimams; parengti visi reikalingi sutarčių projektai: per metus įvykdyta daugiau kaip 440 

mažos vertės pirkimų, iš jų 33 – per CPO. Parengta daugiau kaip 20 prekių, paslaugų ir darbų 

sutarčių projektų; 

• tinkamai suorganizuotas paslaugų gavėjų maitinimas ir užtikrinta sveikatai palanki mityba, 

maisto sauga ir geriausia kokybė; 

•  įvykdyta rėmėjų paieška: per 2021 m. įstaigą parėmė virš 50 rėmėjų. 

• vystyta ir plėtota savanoriška ir specialistų praktikų veikla įstaigoje: įstaigoje savanoriavo 5 

savanoriai, praktikas atliko 17 įvairių sričių specialistai. 

 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS 

 

Įstaigos darbuotojai 2021 m. savo profesinę kompetencijas tobulino seminaruose, 

konferencijose, mokymuose, komandinėse supervizijose. 

Mokymų temos: „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, judesių ir sensorinės integracijos 

ypatumai bei pagalbos būdai“, „Efektyvios ankstyvos intervencijos strategijos vaikams, turintiems 

raidos sutrikimų“, „Vaikų ir paauglių elgesio ir emocijų valdymo sunkumai. Kokios strategijos 

veikia?“, „INOMT-kūdikių ir vaikų manualinės refleksoterapijos kursai“, „Teoriniai ir praktiniai 

agresijos prevencijos ir valdymo mokymai“, „Struktūruotas autizmą turinčių vaikų ugdymas“, 

„Darbo rinkai reikalingi socialiniai įgūdžiai“, „Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija“, „Vaikų 

turizmo renginių vadovai“, „Organizacijos veiklos tobulinimas, optimizuojant bendrąsias 

funkcijas“, „Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajam sektoriui“, „Vidaus kontrolės 

diegimas socialinės apsaugos sistemos įstaigose. Praktinis vidaus kontrolės politikos 

dokumentavimas“, „Finansų kontrolė viešajame sektoriuje“, „Darbo kodekso aktualijos ir praktinis 

taikymas viešajame sektoriuje“, „Darbo santykiai globos įstaigose 2022 m. Visi naujausi 

pakeitimai“, „Dokumentų valdymo reikalavimai ir jų taisyklės“, „Dokumentų valdymo procesų 

optimizavimas: kaip atsikratyti popierinių dokumentų“, „Elektroninių dokumentų valdymo 

aktualijos dirbant biure ir nuotoliniu būdu“, „Dokumentų valdymo ir archyvavimo pokyčiai 2021 

m.  Ką svarbu žinoti buhalteriui?“, „Procesų formavimas su DVS sistema“, „Socialinės priežiūros 

centrų lėšų gavimas ir panaudojimas“, „Globos įstaigų mokesčiai, apskaita ir darbo užmokesčio 

skaičiavimas nuo 2021 m.“, „Atsargų ir trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame 

sektoriuje“, „Viešieji pirkimai: VP reforma nuo 2022-01-01“, „Civilinės saugos mokymai“, 

komandos mokymai „Pažink save, kolegą ir komandą", profesiniai mokymai (Bender-Geštalt II) 

„Bender vizualinis motorinis geštalto testas-2 leidimas“ ir kt. 

 

Duomenys apie darbuotojus, kėlusius kvalifikaciją: 

 
Metai / 

Darbuotojų 

skaičius 

Iš 

viso 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

Socialinių 

darbuotojai 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

Slaugos 

darbuotojai ir 

jų padėjėjai 

Pedagoginio 

darbo 

darbuotojai 

Administracijos 

ir kiti 

darbuotojai 

2019 87 13 6 - 47 12 9 

2020 61 9 14 21 5 7 5 

2021 60 10 13 19 6 5 7 

 

Specialistų savalaikis ir nuolatinis kvalifikacijos kėlimas bei dalyvavimas kursuose, 

seminaruose ir kt. turi įtakos darbuotojų veiklos, teikiamų paslaugų kokybės ir vaikų sveikatos 

gerinimui.  

Darbuotojai, dalyvavę mokymuose, dalinosi gerąja patirtimi su kolegomis. 
 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI IŠTEKLIAI  

 

Įstaigos pajamos ir sąnaudos (tūkst. Eur): 
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas 2020 m. 2021 m. Padidėjimas(+)/ 

Sumažėjimas(-) 

Iš viso % Iš viso % Suma (5-

3) 

% (6-4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Pajamos, iš viso 2437,2 100 2696,7 100 +259,5 - 

1.1. iš valstybės biudžeto 216,1 8,9 307,3 11,4 +91,2 +2,5 

1.2. iš savivaldybės biudžeto 2036,8 83,6 2205,3 81,8 +168,5 -1,8 

1.3. iš kitų finansavimo šaltinių   45,0 1,8 37,5 1,4 -7,5 -0,4 

1.4. kita 139,3 5,7 146,6 5,4 7,3 -0,3 

2. Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš 

viso 

2325,9 100 2678,5 100 +352,6 - 

2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 2013,2 86,6 2212,4 82,6 +199,2 -4 

2.2. Socialinio draudimo sąnaudos 29,9 1,3 32,4 1,2 +2,5 -0,1 

2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 25,3 1,0 32,8 1,2 +7,5 +0,2 

2.4. Šildymo, el. energijos, vandens 31,0 1,3 47,8 1,8 +16,8 +0,5 

2.5. Ryšių  3,5 0,1 3,2 0,1 -0,3 - 

2.6. Komandiruočių 0 - 0,2 - +0,2 - 

2.7. Paprastojo remonto 52,5 2,3 154,0 5,7 +101,5 +3,5 

2.8. Transporto 3,5 0,1 2,9 0,1 -0,6 - 

2.9. Kvalifikacijos kėlimo 6,4 0,3 6,4 0,2 0 -0,1 

2.10. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,2 - - - -0,2 - 

2.11. Sunaudotų maisto produktų 

savikaina 

23,6 1,0 24,0 0,9 +0,4 -0,1 

2.12. Sunaudotų medikamentų savikaina 4,1 0,2 3,8 0,2 -0,3 -0,1 

2.13. Sunaudotų atsargų savikaina  57,5 2,5 71,3 2,7 +13,8 +0,2 

2.14. Kitų paslaugų 41,3 1,8 50,7 1,9 +9,4 +0,1 

2.15. Kitos (darbdavio socialinė parama, 

ligos pašalpa, išeitinės išmokos) 

33,9 1,5 36,6 1,4 +2,7 -0,1 

 

Gautos pajamos ir lėšos pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur): 

   

 

Finansavimo šaltiniai 

2020 2021 Padidėjimas/ 

sumažėjimas 

Suma % Suma % Suma (4-2) % (5-3) 
1 2 3 4 5 6 7 

Iš valstybės biudžeto, iš jų: 249,6  9,7  335,5 12,3 +85,9 +2,6 

    Mokymo lėšų finansavimas 

nevalstybinėse ugdymo įstaigose 

96,1 3,7 80,0 2,9 -16,1 -0,8 

   Socialinėms paslaugoms (sunki 

negalia) 

81,3 3,2 180,0 6,6 +98,7 +3,4 

   Socialinėms paslaugoms (sunki 

negalia) iš kitų savivaldybių 

42,0 1,6 47,1 1,7 +5,1 +0,1 

   Darbuotojų premijos dėl Covid-

19 (2020 m.), papildomas 

finansavimas (2021 m.) 

30,2 1,2 28,4 1,0 -1,8 -0,2 

Iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 2054,0 79,9 2161,6 79,3 +107,6 -0,6 

    pagal teisės aktus 

savivaldybėms perduotoms 

įstaigoms išlaikyti 

1317,3 51,3  

 

2161,6 

 

 

79,3 

 

 

+107,6 

 

 

-0,6 

    Vaikų su negalia dienos globos 

poskyriui išlaikyti 

736,7 28,6 

Kiti, iš jų: 235,0 9,2 201,8 7,4 -33,2 -1,8 

     Privalomojo sveikatos 

draudimo fondas (Vilniaus 

teritorinė ligonių kasa) 

101,6 4,0 75,1 2,8 -26,5 -1,2 

    už studentų praktinį mokymą 

(Vilniaus kolegija, Slaugos 

darbuotojų tobulinimosi ir 

0,7 - 0,3 - -0,4 - 
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specializacijos centras)  

    Spec. lėšos (mokestis už dienos 

socialinės globos paslaugas)  

25,7 1,0 38,6 1,4 +12,9 +0,4 

   Už socialinės globos paslaugas 

(Šalčininkų r., Vilniaus r., Molėtų 

r., Zarasų r., Utenos r., 2020 m. - 

Kauno savivaldybės) 

107,0 4,2 87,8 3,2 -19,2 -1,0 

Parama, iš jos: 30,8 1,2 28,1 1,0 -2,7 -0,2 

    iš Lietuvos 14,5 0,6 15,1 0,6 +0,6 - 

    fizinių asmenų paramai skirti 

1,2 procentai gyventojų pajamų 

mokesčio 

16,3 0,6 13,0 0,4 -3,3 -0,2 

Iš viso pajamų (lėšų) 2569,4 100 2727,0 100 +157,6 - 

  

Įstaiga su Vilniaus teritorine ligonių kasa buvo sudariusi asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo sutartį. Pagal šią sutartį raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų 

komanda šeimų vaikams suteikė sutartinių paslaugų 83,1 tūkst. Eur sumai bei viršijo numatytą 

planą 10,6 tūkst. Eur (2020 m. – 67,3 tūkst. Eur, 2019 m. – 76,2 tūkst. Eur). 2021 m. iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (PSDF) gauta 75,1 tūkst. Eur, likusi lėšų suma bus sumokėta 2022 m.  

2021 metais iš Savivaldybės biudžeto įstaigos išlaikymui skirta 2161,6 tūkst. Eur. Lyginant su 

2020 metais 5,2 proc. (2054 tūkst. Eur) asignavimų skirta daugiau, iš jų 91,5 proc. yra skirti darbo 

užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir darbdavio socialinei paramai (1978,5 tūkst. Eur). 
                                                                                             
 

Direktorė                                      Renata Rimdžiuvienė 

___________________ 

 


