
 
 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  

 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

CENTRO 2016 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

 

2017 m. balandžio 26 d. Nr. A-376 

Biržai 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  29 straipsnio      

8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 ir   

15 punktais bei 8 dalimi, 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 

26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.2 punktu, šiuo nutarimu patvirtintų Valstybės ir 

savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių 6 

punktu, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl 

Biržų rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“                    

1.1 punktu, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl VšĮ  Biržų rajono 

socialinių paslaugų centro įstatų patvirtinimo“ (kartu su visais pakeitimais ir papildymais), 

32.2 ir 32.4 punktais ir atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų 

centro 2017 m. kovo 20 d. raštą Nr. SD-213  „Dėl 2015 m. metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio ir 2016 m. veiklos ataskaitos“, 

t v i r t i n u pridedamus: 

1. Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį; 

2. Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2016 m. veiklos ataskaitą. 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis Administracijos direktorių         Audris Mukas 

 

 

 

 

 

  

 

Parengė 

 

Remigijus Šaknys 

2017-04-11 
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PATVIRTINTA 

Biržų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d.  

įsakymu Nr. A-376 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PRISTATYMAS 

 

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – teikti socialines paslaugas dėl 

amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiems 

(neturintiems) savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi bei savo šeima. 

Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro įstatuose nustatytos  

Centro veiklos  funkcijos: socialinių paslaugų Biržų rajone įvairovės didinimas ir plėtra, 

žmonių su negalia įgūdžių ugdymas, informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, 

psichologinės reabilitacijos plėtra per užimtumą, meno, muzikos, judesio, šviesos terapiją, 

neįgaliųjų saviraiškos, kūrybiškumo, bendradarbiavimo skatinimas, mokymas gyventi su 

savo liga ir jos pasekmėmis, galimybių užsiimti veikla pagal  kiekvieno poreikius 

užtikrinimas, pagalbos namuose teikimas, specialaus transporto paslaugų teikimas, 

neįgaliųjų techninės pagalbos  priemonėmis aprūpinimas, bendradarbiavimas su 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Centro steigėja ir savininkė yra Biržų rajono savivaldybės taryba.  

2014 m. liepos 31 d. gautos dvi licencijos:  

1. Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims 

namuose. 

2. Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

Centro steigimo akte nurodyta, kad Centras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. 

2016 m. kovo 2 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. SRV-51 su Biržų rajono savivaldybės 

administracija dėl veiklai skirtų 332000 Eur naudojimo. Pagal susitarimus sutarties suma 

2016 m. pakeista 350600  Eur.  Lėšos panaudotos pagal 2016 m. programos sąmatą. 

Centras gavo lėšų per Savivaldybę – iš valstybės biudžeto specialios tikslinės 

dotacijos socialinėms paslaugoms – socialinei globai asmenims su sunkia negalia. 2016 m. 

kovo 2 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. SRV-52 su Biržų  rajono savivaldybės administracija 

dėl 2016 metais skirto biudžeto naudojimo. Už kiekvieną sunkią negalią turintį asmenį, 

kuriam Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo 

įsakymu skirtos dienos socialinės globos paslaugos, Centrui skiriamų lėšų dydis per mėnesį 

sudaro skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas 

dydžio. Lėšos 94182,25 Eur panaudotos pagal 2016 m. programos sąmatą. 

Pagal 2016 m. sausio 14 d. sudarytą Panevėžio teritorinės darbo biržos, Biržų rajono 

savivaldybės administracijos ir VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Viešųjų darbų 
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įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. U30(P36)-9, viešiesiems darbams gauta ir 

panaudota 7870,07 Eur. 

Pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Biržų rajono socialinių 

paslaugų centro sutartis 2016 metais vykdė projektus: „Biržų rajono dializuojamų ligonių 

sveikatos stiprinimo priemonės“, projekto išlaidų suma – 400,00 Eur, „Neįgaliųjų 

sveikatingumo stiprinimas dienos centre“, projekto išlaidų suma – 300,00 Eur. 

Pagal 2016 m. rugsėjo 1 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Viešosios įstaigos 

Biržų rajono socialinių paslaugų centro valstybės biudžeto lėšų, skirtų globėjų (rūpintojų) ir 

įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo 

finansavimui 2016 m. naudojimo sutartį Nr. SP-27 vykdytas projektas. Bendra projekto 

suma 4000,00 Eur.  

Pagal 2016 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros ir Viešosios įstaigos Biržų rajono 

socialinių paslaugų centro finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-

02-0001 vykdytas projektas „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų 

rajone“. Bendra projekto suma 412006,56 Eur. Projektas tęstinis. 

2016 metais Centras gavo paramą pinigais 239,66 Eur iš Valstybinės mokesčių 

inspekcijos (2 proc. nuo pajamų mokesčio).  

2016 metais gauta 67111,87 Eur mokesčių iš asmenų už suteiktas socialines 

paslaugas. 

Biržų rajono savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-325 „Dėl 

Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio – 

Savarankiško gyvenimo namų įsteigimo“ nuo 2015 m. kovo 1 d. įsteigė VšĮ Biržų rajono 

socialinių paslaugų centro struktūrinį padalinį ‒ savarankiško gyvenimo namus. Adresas: 

Kaštonų g. 27, Biržai. 

 

III SKYRIUS 

GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

2016 m. gautos lėšos ir jų šaltiniai: 

 Eur 

Biržų rajono savivaldybės administracija:  

iš valstybės biudžeto (perduotoms funkcijoms) pagal finansavimo sutartį 94182,25 

iš savivaldybės biudžeto pagal finansavimo sutartį 340202,65 

iš savivaldybės biudžeto (pagal projektą „Biržų rajono dializuojamų ligonių 

sveikatos stiprinimo priemonės“) 

400,00 

iš savivaldybės biudžeto (pagal projektą „Neįgaliųjų sveikatingumo 

stiprinimas dienos centre“) 

300,00 

iš valstybės biudžeto (viešiesiems darbams) 3213,80 

Panevėžio teritorinė darbo birža:  

iš valstybės biudžeto (Darbo biržos viešiesiems darbams ir 

subsidijuojamoms darbo vietoms) 

4980,24 

iš Europos Sąjungos lėšų (Darbo biržos subsidijuojamoms darbo vietoms) 3175,58 

Valstybinė mokesčių inspekcija:  

2 proc. pajamų mokesčio 239,66 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:  
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iš valstybės biudžeto (pagal projektą „Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, 

rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimas Biržų 

rajono savivaldybėje“) 

4000,00 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:  

iš Europos Sąjungos lėšų (pagal projektą „Integralios slaugos ir socialinės 

globos paslaugų plėtra Biržų rajone“) 

63943,55 

Už suteiktas socialines paslaugas 67111,87 

Iš viso: 581749,60 

 

2016 m. gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

 Eur 

Darbo užmokestis 317322,22 

Socialinio draudimo įmokos 98142,08 

Komunalinės paslaugos ir ryšiai 19854,74 

Transporto išlaikymas 26491,77 

Kitos prekės 6898,02 

Komandiruotės 3510,89 

Kvalifikacijos kėlimas 65,00 

Kitos paslaugos 26762,31 

Garantinio fondo įmokos 650,47 

Ilgalaikio turto įsigijimas (transporto priemonės) 40870,00 

Iš viso: 540567,50 

 

2016 m. Centro pagrindinės veiklos sąnaudos – 596654,32 Eur, iš jų išlaidos darbo 

užmokesčiui − 319294,79 Eur. Centro sąnaudos valdymo išlaidoms – 136335,45 Eur. 

Įstaigos vadovo pareigas nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 11 d. laikinai ėjo  

socialinė darbuotoja Rita Kuginienė, nuo 2016 m. sausio 12 d. – Eividas Šernas. Įstaigos 

išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 9771,67 Eur. 

   

IV SKYRIUS 

VEIKLA 

 

2016 m. pradžioje Centre dirbo 93 darbuotojai, metų pabaigoje – 95 darbuotojai. 

Centras siekdamas į visuomenę integruoti žmones su negalia, pagerinti jų gyvenimo 

kokybę, teikė pagalbos bei socialinės globos paslaugas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

 

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu   Nr. T-247 „Dėl savivaldybės gyventojų mokėjimo 

už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2010 

m. liepos 10 d. sprendimu Nr.T-157 „Dėl  pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos  

aprašo“. 

2016 metais sausio mėnesį Centras pagalbos į namus paslaugas teikė 105 asmenims, 

gruodžio mėnesį – 135 asmenims. Sausio mėnesį šias paslaugas teikė 39 lankomosios 

priežiūros specialistas, gruodžio mėnesį – 49 lankomosios priežiūros specialistai. 

Daugiausia paslaugų gavėjų buvo Biržų miesto ir Vabalninko seniūnijose. 
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Lankomosios priežiūros specialistai savivaldybės gyventojams teikė šias paslaugas: 

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maitinimo 

organizavimo, maisto produktų pirkimo, pristatymo ir pagalbos ruošiant maistą, lydėjimo į 

gydymo įstaigas, medikamentų pirkimas, pagalba buityje ir namų ruošoje, ūkio darbų 

organizavimas (kuro įsigijimo organizavimas, malkų atnešimas, krosnies kūrenimas, sniego 

kasimas). 

Centro socialiniai darbuotojai vykdė socialinių paslaugų organizavimą, lankė 

paslaugų gavėjus namuose, tikrino lankomosios priežiūros specialistų teikiamų paslaugų 

kokybę, kartą per metus vertino poreikį  socialinėms paslaugoms, rengė ataskaitas apie 

suteiktas paslaugas. 

Lankomosios priežiūros specialistai kiekvieną mėnesį Centro socialiniams 

darbuotojams teikė atsiskaitymo už atliktą darbą suvestines, informavo socialinius 

darbuotojus apie iškilusias problemas. 

2016 m. Centras teikė  dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose.  

Šios paslaugos kokybei gerinti Centras nuo 2016 m. birželio 1 d. pasirašė 

finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra vykdant tęstinį projektą 

„Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“. Buvo vykdomas 

dienos socialinės globos asmens namuose ir slaugos paslaugų viešinimas, kad daugiau 

rajono gyventojų sužinotų apie teikiamas paslaugas.  Dienos socialinės globos paslaugas 

teikia lankomosios priežiūros specialistai ir slaugos specialistai. Slaugos specialistų 

atlyginimai buvo mokami iš projekto lėšų. Paslaugos gavėjai už socialines paslaugas moka 

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, o slaugos paslaugos teikiamos nemokamai, nes jos 

yra finansuojamos iš Europos socialinio fondo lėšų.  

2016 m. slaugos paslaugas teikė 3 slaugytojai (1,5 etato), 5 slaugytojo padėjėjai (4 

etatai), 1 kineziterapeutas-masažistas (0,5 etato). Dienos socialinės globos paslaugas 2016 

m. sausio mėnesi teikė 18 lankomosios priežiūros specialistų, gruodžio mėnesį – 10.  

2016 m. sausio mėnesį dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 39 

asmenims, gruodžio mėnesį – 29 asmenims. Iš viso per 2016 m. dienos socialinės globos 

paslaugos teiktos 39 asmenims. 

Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu, kurią teikia slaugos specialistai ir lankomosios priežiūros specialistai.   

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGOS 

 

Teikiamos dienos socialinės globos institucijoje paslaugos neįgaliesiems nuo 18 

metų. 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos ‒ visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu. Ši socialinė paslauga teikiama trijose užimtumo grupėse ‒ 23 asmenys. 

Vykdoma užimtumo veikla  pagal individualias asmens gebėjimų programas. Tai įvairi 

veikla, siekianti ugdyti socialinius, kasdienius gyvenimo, ugdymo, asmens higienos 

palaikymo, darbinės, sportinės veiklos įgūdžius. Atsižvelgiant į jaunuolių sveikatos 

galimybes, Centre organizuojami įvairūs renginiai, šventinės programos, meninis lavinimas. 

Lankytojų sveikatingumui palaikyti vykdomi kineziterapijos užsiėmimai. Dienos socialinės 

globos institucijoje lankytojams du kartus per dieną teikiamas karštas maistas. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGOS 

 

 Šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-241 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro 

specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo“. 

Specialiojo transporto paslaugų teikimui buvo naudojami pagal Savivaldybės 2011 m. kovo 

31 d. panaudos sutartį Nr. ST-12 Centrui perduoti specialios paskirties automobiliai „VW 

Transporter“ (1995 m.) ir „Ford Transit“ (1998 m.). 2016 m. nurašyti kaip nusidėvėję. 

Specialiojo transporto paslaugų teikimui naudojami du specialios paskirties 

automobiliai: „VW Transporter Kombi “ (2006 m.),  „VW Transporter Kombi“ (2009 m.).  

2016 m. balandžio mėnesį buvo įsigyti 2 nauji automobiliai: „Peugeot Expert 

Tepee“ 8 vietų ir „Peugeot Partner Tepee“ 5 vietų. 

Teikiamos šios specialiojo transporto paslaugos: pagal poreikį neįgalieji vežami į 

respublikines bei Biržų rajono sveikatos priežiūros įstaigas, įvairius neįgaliesiems skirtus 

renginius. Kiekvieną darbo dieną nuvežami į įstaigą ir parvežami į namus mokyklos – 

darželio „Vyturėlis“ – 8 neįgalūs vaikai ir 13 neįgalių vaikų vežama į savaitinę grupę, Biržų 

jaunimo mokyklos – 4, Centro dienos užimtumo grupių – 17 lankytojų (neįgalių asmenų).  

Per 2016 m.  specialiojo transporto paslaugos suteiktos 974 asmenims, iš jų 882 

vyko į gydymo įstaigas, 50 – į neįgaliųjų renginius. Vienas asmuo 3 kartus per savaitę ir 

vienas – 2 kartus per savaitę vežiojami į VšĮ Biržų ligoninę hemodializei. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

 

Siekiant sudaryti sąlygas, padedančias klientams jaustis pilnaverčiams ir 

savarankiškiems,  aprūpinama techninės pagalbos priemonėmis. 

Paskirtas Centro socialinis darbuotojas priima iš rajono gyventojų prašymus ir 

dokumentus, reikalingus techninės pagalbos priemonėms gauti. Rajono gyventojai 

konsultuojami, apmokomi, kaip teisingai naudotis techninės pagalbos priemonėmis. Pagal 

gyventojų  prašymus sudaroma eilė pageidaujančių įsigyti techninės pagalbos priemonių. 

Panevėžio techninės pagalbos skyriui pateikta 16 paraiškų, pagal kurias 2016 metais 

gauta priemonių už  22824,94 Eur. 

Per 2016 metus buvo aptarnauti 302 asmenys, išduotos 552 techninės pagalbos 

priemonės. Nuolat bendraujama su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais dėl priemonių 

tikslingo panaudojimo ir sugrąžinimo.  Per 2016 metus  sugrąžintos 371 priemonė ir 370 

pakartotinai išduota. 

Nuolat bendradarbiaujama su  LŽNS UAB „Retenė“, kuri remontuoja priemones ir 

jas pritaiko naudoti. 

 

PENKTASIS  SKIRSNIS 

SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS 

 

Siekiant plėsti paslaugų kiekybę teikiamos sociokultūrinės paslaugos. 

Tai laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant mažinti socialinę atskirtį, 

aktyvinant bendruomenę dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti 

mėgstama veikla. 
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Per metus buvo teikiamos sociokultūrinės paslaugos 96 asmenys.  Tai kineziterapijos 

paslaugos  ir laisvalaikio organizavimo paslaugos. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų, viešosios pirties paslaugų organizavimas 

– pagalba asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų bei kitų galimybių negali pasirūpinti 

savo higiena. Centre teikiamos dušo ir skalbimo paslaugos. 

Per 2016 m. suteiktos dušo paslaugos 324 asmenims, suteiktos skalbimo paslaugos 

96 kartus. Viešosios pirties paslaugomis pasinaudojo 1224 asmenys. 

 

SEPTINTASIS  SKIRSNIS 

APGYVENDINIMO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE 

TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

Apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo namuose – tai visuma socialinės priežiūros 

paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų 

priežiūros nereikalaujanti pagalba. 

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikiamos 

vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-13 

„Dėl Asmens apgyvendinimo Biržų miesto savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo 

už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2016 m. Savarankiško gyvenimo namuose buvo apgyvendinti 10 asmenų. Nuo šios 

paslaugos teikimo pradžios buvo apgyvendinta 19 asmenų.  

Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami iš dalies savarankiški senyvo 

amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta 

tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis (kuriems nereikia nuolatinės, 

intensyvios priežiūros) ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai 

savo namuose, o socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose 

socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.  

Savarankiško gyvenimo namuose sudaromos namų aplinkos sąlygos, juose 

gyvenantys paslaugų gavėjai pagal savo galimybes rūpinasi buitimi (gaminasi maistą, moka 

už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius 

ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjui). 

Savarankiško gyvenimo namų gyventojai save ir savo gyvenamąsias patalpas iš dalies 

išlaiko iš savo gaunamų pajamų. 

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios paslaugos: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, 

planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas 

(pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką), ir kitos paslaugos, reikalingos palaikyti 

asmens savarankiškumą. Paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, 

atsižvelgiama į jo poreikius. 
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ RENGIMO PASLAUGOS 

 

2016 m. pradėta teikti nauja paslauga, skirta asmenims, norintiems globoti (rūpintis) 

ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus. Tai mokymai pagal bendrą globėjų ar įtėvių 

rengimo programą. Mokymų metu būsimieji globėjai (rūpintojai) ar įtėviai susipažįsta su 

galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais 

globėjų šeimos gyvenime atėjus vaikui į šeimą, siekiama padėti vaikui surasti šeimą. Taip 

pat teikiama pagalba globėjų ar įtėvių šeimoms, šeimynų dalyviams, gilinant jų turimas 

žinias apie vaikų poreikių atpažinimą ir jų tenkinimą, vaiko savijautos ir išgyvenimo 

ypatumus.  

 

V SKYRIUS 

MATERIALINĖ PARAMA 

 

2016 m. Centras gavo materialinės paramos prekėmis iš Suomijos tarptautinės 

labdaros  organizacijos „Star of Hope“ („Vilties žvaigždė“) už 12365,00 Eur, iš Panevėžio 

techninės pagalbos skyriaus 45,80 Eur. Tai techninės pagalbos neįgaliesiems priemonės, 

dėvėti baldai, dėvėti rūbai, higienos reikmenys, maisto produktai. Gauta parama prekėmis 

išduota kaip labdara Biržų miesto ir rajono seniūnijų gyventojams. 

Centro vardu gautai paramai priimti, skirstyti ir apskaityti Centro direktoriaus 

įsakymu yra sudaryta komisija, kuri atsižvelgdama į paramos teikėjo dokumentus, įvertina 

paramą prekėmis, teikia pasiūlymus dėl išdavimo labdarai.  

 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

2016 m. darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose. Vyriausioji buhalterė sausio 21 

d. dalyvavo seminare „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2015 metų finansinių ataskaitų 

rinkiniai“ – 8 akad. val., rugsėjo 20 d. „Teisės aktų, skirtų VSS, pasikeitimai už 2016 

metus“ – 8 akad. val., spalio 18 d. „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos 

teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“ – 6 akad. val.; vyresnioji socialinė darbuotoja 

gegužės 23 d. ‒ 8 akad. val. seminare „Socialinio darbo aktualijos. Socialinio darbo prasmė, 

savivertės, pasitikėjimo stiprinimas bei gera komunikacija“; gegužės 24 d. ‒ 8 akad. val. 

seminare „Asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje aktualijos 

nuo 2016 m. Klausimyno dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius 

sprendimus pildymas“; liepos 4‒5 d. ‒ 16 akad. val. seminare „Efektyvus klientų 

aptarnavimas socialiniame darbe“; rugsėjo 29 d. dalyvavo seminare (apskrito stalo 

diskusijoje) „Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: iššūkiai, problemos, 

bendradarbiavimo perspektyvos“ ir išklausė 5 valandų pranešimų ciklą šiomis temomis: 

„Psichikos sveikatos tendencijos bendruomenėje. Krizinių situacijų valdymas ir savižudybių 

prevencija. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“. 

Specialistė dalyvavo šiuose mokymuose: sausio 13 d. „Įmonės/ įstaigos dokumentų 

valdymas: 2015‒2016 m. pakeitimų ir kitų aktualių reikalavimų praktinis taikymas“ – 6 

akad. val. Spalio 18 d. „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos 

galimybės ir įgyvendinimo darbai“ – 6 akad. val. Socialinės darbuotojos globai ir 

įvaikinimui rugsėjo 13 d. grupės supervizijoje, kurios trukmė – 12 kad. val., spalio 10, 11 ir 

12 dienomis ‒ globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų parengimo 
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darbui su ketinantiems globoti (rūpintis) artimaisiais giminaičiais mokymuose, išklausytų 

temų trukmė 24 akad. val., iš jų 10 teorinės akad. val., 14 praktinės akad. val. 

Centro darbuotojai 2016 metais dalyvavo įvairiuose Biržų rajono neįgaliųjų ir kitų 

NVO organizacijų renginiuose, siekdami geriau susipažinti su neįgaliųjų problemomis. 

 

VII SKYRIUS 

KITA VEIKLA 

 

2016 metais su įvairiais klausimais į Centrą kreipėsi apie 3500 savivaldybės 

gyventojų. Jiems Centre buvo teikiamos įvairios informavimo, konsultavimo paslaugos. 

2016 metais išleisti 605 Centro direktoriaus organizacinės veiklos įsakymai, 467 

Centro direktoriaus įsakymai personalo klausimais. Per 2016 metus gauti 478 dokumentai. 

Centras paruošė ir išsiuntė 691 informacinius dokumentus socialinių paslaugų asmenims 

teikimo, finansų bei kitais klausimais. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Centras yra viešojo sektoriaus subjektas. Centre vedama 

buhalterinė apskaita vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais 

(VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo 

sektoriaus buhalterinę apskaitą bei apskaitą viešosiose įstaigose. Centro direktoriaus 

įsakymu yra patvirtinta įstaigos apskaitos politika, kurioje numatyti apskaitos principai, 

apskaitos tvarkų aprašai, dokumentų bei apskaitos registrų formos.  

Pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas finansų kontrolės taisykles vykdoma Centro 

vidaus finansų kontrolė, siekiant užtikrinti įstaigos veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, 

efektyvumą, rezultatyvumą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir 

išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su tuo 

susijusių rizikos veiksnių valdymą.   

2016 m. parengtos išlaidų sąmatos, sudarytos mėnesinės ataskaitos apie savivaldybės 

biudžeto lėšų panaudojimą ir pateiktos Savivaldybės administracijai. Apskaičiuotos 

socialinio draudimo įmokos, sudarytos ir pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos Biržų skyriui mėnesinės ataskaitos apie socialinio draudimo įmokas, apskaičiuoti 

pajamų mokesčiai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos mėnesinės pajamų 

mokesčio deklaracijos. 

 

 

________________ 
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