
                                         Priedas Nr. 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                          

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA  
 

_____________Elektrėnų šeimos namai_______________ 

(įstaigos pavadinimas) 

                                                                                                                                                 

1. Bendrosios paslaugos, parama                                                                      

Paramos, paslaugos pavadinimas Natūriniai rodikliai 

(matavimo vnt.) 

Išlaidų finansavimas 

(matavimas Eur) 

 

 

 

Viso 
Gavėjų skaičius per 

ataskaitinį laikotarpį 

 

Vidutinis gavėjų (šeimų) 

skaičius per metus 

Paramos 

gavėjų lėšos 

Biudžeto 

lėšos 

Valstybės 

lėšos 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

šeimų asmenų 

 

šeimų 

 

asmenų 

 

Paramos šeimai tarnyba Sociokultūrinės paslaugos 3 3 2 2  8240   8240 

Maitinimo paslauga 2 2 2 2 472,69    472,69 

          

          

Iš viso: * * * *      

P.S. (Dušo ir skalbimo paslaugas apjungti) 

 

        Gavėjų skaičius — paramos gavėju, kaip apskaitos vienetu, traktuojame šeimą ir (arba) asmenį, nors ir per ataskaitinį laikotarpį gavusią kelis kartus tą pačią paramą. 

        Vidutinis gavėjų (šeimų) skaičius per metus — kiek vidutiniškai per metus yra paramos gavėjų, t.y. kiekvieno mėnesio paramos gavėjai sumuojami su kitų 

mėnesių paramos gavėjais ir dalijami iš ataskaitinio laikotarpio mėnesių skaičiaus (12 mėn.).  

 Paramos gavėjų lėšos — paramos gavėjų už paslaugą sumokėtos lėšos per visą ataskaitinį laikotarpį. 

 Biudžeto lėšos — iš biudžeto skirta (per ataskaitinį laikotarpį) lėšų suma paslaugoms teikti. 

 

2.  Socialinės paslaugos namuose: 

 

Paslaugos pavadinimas 

Natūriniai rodikliai 

(matavimas vnt.) 

Išlaidų finansavimas 

(matavimas Eur) 

Gavėjų skaičius 

 

Vidutinis gavėjų skaičius per 

metus 

Paslaugos 

gavėjų lėšos 

Biudžeto lėšos Valstybės lėšos 

Pagalbos namuose paslaugos  

Iš jų: 

     

Asmenys, kuriems nustatyti dideli 

specialieji poreikiai 

     

Asmenys, kuriems nustatyti vidutiniai 

specialieji poreikiai 

     

Asmenys, kuriems nustatyti nedideli 

specialieji poreikiai 

     

Asmenys, kuriems nustatytas 0-25% 

darbingumo lygis 

     

Asmenys, kuriems nustatytas 30–55%      



darbingumo lygis 

Asmenys, kuriems nustatytas 

 60–100 % darbingumo lygis 

     

Vaikai, kuriems nustatytas sunkus 

neįgalumas 

     

Vaikai, kuriems nustatytas vidutinis 

neįgalumas 

     

Vaikai, kuriems nustatytas lengvas 

neįgalumas 

     

Iš jų:      

- Vieniši      

- Asmenys, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis 

     

- Asmenys, kuriems nustatytas 

specialusis priežiūros poreikis  

     

Pagalbos pinigai      

Iš viso:      

Dienos socialinė globa namuose 

Iš jų: 

     

Asmenys, kuriems nustatyti dideli 

specialieji poreikiai 

     

Asmenys, kuriems nustatyti vidutiniai 

specialieji poreikiai 

     

Asmenys, kuriems nustatytas 0-25% 

darbingumo lygis 

     

Asmenys, kuriems nustatytas 30–55% 
darbingumo lygis 

     

Vaikai, kuriems nustatytas sunkus 

neįgalumas 

     

Iš jų:      

- Vieniši      

- Asmenys, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis 

     

- Asmenys, kuriems nustatytas 

specialusis priežiūros poreikis  

     

Iš viso      

             

             Vienišas asmuo – neturintis vaikų arba vaikai gyvena ne Lietuvoje, yra įkalinimo ar globos įstaigose, nežinoma jų gyvenamoji vieta, neveiksnūs (ribotai veiksnūs) 

yra paieškomi. 

        Vidutinis gavėjų (šeimų) skaičius per metus— kiek vidutiniškai per metus yra paslaugų gavėjų, t.y. kiekvieno mėnesio paslaugų gavėjai sumuojami su kitų 

mėnesių paslaugų gavėjais ir dalijami iš ataskaitinio laikotarpio mėnesių skaičiaus (12 mėn.).  

 Paslaugos gavėjų lėšos — paslaugos gavėjų už paslaugą sumokėtos lėšos per visą ataskaitinį laikotarpį. 

 Biudžeto lėšos — iš biudžeto skirta (per ataskaitinį laikotarpį) lėšų suma paramai vykdyti. 

 

2.1. Socialinių paslaugų namuose gavėjų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą: 



 

Paslaugos pavadinimas Gavėjų skaičius pagal 

gyvenamąją vietą 

Gavėjų skaičius pagal seniūnijas 

  Elektrėnų 

sen. 

Vievio 

sen. 

Semeliškių 

sen. 

Kietaviškių 

sen. 

Pastrėvio 

sen. 

Kazokiškių 

sen. 

Gilučių 

sen. 

Beižionių 

sen. 

Pagalbos namuose paslauga           

Dienos socialinė globa namuose           

           

 

 

3.  Socialinės priežiūros  paslaugos (išskirti kiekvieną paslaugos rūšį) 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

 

Pasinaudojusių paslauga asmenų  skaičius 

Naujai 

pradėjusių 

gauti 

paslaugas 

gavėjų sk. 

(per atask. 

laik.) 

Asmenų 

skaičius, 

kuriems buvo 

nutrauktos 

paslaugos 

Šeimos 
Asmenys/ 

vaikai 

Iš jų neįgalūs 
Iš jų pensinio 

amžiaus 

(per atask. 

laik.) 

 

 suaugę vaikai  

1. Laikinas apnakvindinimas ir intensyvios krizių 

įveikimo pagalba 

2 3    3 1  

2. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose 2 2    2   

3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas 27 47  5  13 25 

         

( Šioje lentelėje turėtų atsirasti atvejo vadyba ir globos centro paslaugos) 

        

Gavėjų skaičius — paslaugos gavėju, kaip apskaitos vienetu, traktuojame šeimą ir (arba) vaiką, nors ir per ataskaitinį laikotarpį gavusį kelis kartus tą pačią paslaugą. 

 

 

3.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų, teikiamų socialinę riziką patiriančioms šeimoms, statistika 2020-12-31 

 

Seniūnijos 

Rodiklis 

Iš viso Elektrėnų 

sen. 

Vievio sen. Semeliškių 

sen. 

Kietaviškių 

sen., 

Kazokiškių 

sen. 

Pastrėvio sen. Gilučių 

sen. 

Beižionių sen. 

Socialinę riziką patiriančių šeimų 

skaičius: 

         

iš jų:          

- bendras šeimos narių skaičius 

socialinę riziką patiriančiose  šeimose  

         

- nepilnamečių vaikų skaičius 

socialinę riziką patiriančiose  šeimose 

         

Šeimų, kurioms taikoma atvejo 

vadyba,  skaičius 

         

Vaikų, paimtų iš šeimų per 

ataskaitinį laikotarpį 

         

          



4. Socialinės globos  paslaugos  institucijoje(išskirti kiekvieną paslaugos rūšį) 

 

 

         (Šioje lentelėje turėtų atsirasti bendruomeninių vaikų globos namų teikiamos paslaugos, palydimoji globa) 

 

5. Socialinės priežiūros  ir socialinės globos paslaugų finansavimas  

 

Paslaugos pavadinimas 

 

Natūriniai skaičiai (matavimas vnt.) Finansavimas (matavimas Eur)  

Sąrašinis 

asmenų skaičius  

 

Vidutinis gavėjų 

skaičius  

Biudžeto lėšos 

(panaudota per 

atask. Laikot.) 

Valstybės lėšos 

(panaudota per 

atask. Laikot.) 

Paslaugos gavėjų 

lėšos (panaudota 

per atask. Laikot.) 

Suteiktų paslaugų 

sąnaudos vienam 

asmeniui/ mėn. 

Laikinas apnakvindinimas ir 

intensyvios krizių įveikimo pagalba  

2 1 17000,24   1416,69 

Apgyvendinimas savarankiško 

gyvenimo namuose       

2 2 18720  1546,44 844,44 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas ir t.t. 

47 23 62000 10500 566,12 264,73 

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė 

globa                      

21 19 359480,56 41412,44 6588,44 1787,20 

Paramos šeimai tarnybos dienos 

socialinė globa 

15 7 21921,92 65300 4327,31 1089,87 

Paramos šeimai tarnybos 

sociokultūrinės paslaugos 

4 2 8240,00  472,69 363,03 

                                            Iš viso:   487362,72 117212,44 13501,00 618076,16 

 

              Sąrašinis asmenų skaičius  — sąraše patvirtintų asmenų skaičius per metus. 

Vidutinis gavėjų skaičius  — kiek asmenų vidutiniškai lankė įstaigą per metus. 

 Biudžeto lėšos — iš biudžeto skirta lėšų suma paslaugoms vykdyti per metus. 

Kiti finansavimo šaltiniai — gautas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių per nurodytą laikotarpį. 

Suteiktų paslaugų sąnaudos vienam asmeniui/ mėn. — kiek faktiškai kainuoja vieno asmens išlaikymas įstaigoje per vieną mėnesį, skaičiuojant pagal vidutinį 

gavėjų skaičių 

 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

 

Pasinaudojusių paslauga asmenų  skaičius 
Naujai 

pradėjusių 

gauti paslaugas 

gavėjų sk. (per 

atask. Laik.) 

Asmenų 

skaičius, 

kuriems buvo 

nutrauktos 

paslaugos 

Asmenys 

Iš jų neįgalūs 

(be sunkios 

negalios) 

Iš jų su 

sunkia 

negalia 

Iš jų 

darbingo 

amžiaus 

Iš jų 

pensinio 

amžiaus 

(per atask. 

Laik.) 

1. Trumpalaikė socialinė globa 3     1 3  

2. Ilgalaikė socialinė globa (bendruomeniniai 

namai) 

18 2    1 3  

3. Dienos socialinė globa 14 2 12 14    

         



6. Įstaigos finansavimo šaltiniai 

 

Tarnyba 

Skirtas 

savivaldybės 

biudžeto 

finansavimas 

(Eur) 

Skirtas 

valstybės 

biudžeto 

finansavimas 

(Eur) 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai (Eur) 

Gauta labdara 

(neatlygintinos lėšos) 

Paslaugos 

gavėjų lėšos 

(Eur) 

Lėšų 

likutis 

metų 

pradžioje 

(Eur) 

Lėšų likutis 

metų 

pabaigoje 

(Eur) 

 

Iš viso 

Natūra 

(Eur) 

Pinigais 

Paramos šeimai tarnyba 30161,92 65300  2682,48  4576,18 223,82 0,00  

VGN 395200,8 33944,99 4646,70 815,88 162,45 8134,88 5935,32 3277,02  

VDC 62000,00 10500    545,40 20,72 0,00  

VISO: 487362,72 109744,99 4646,70 3498,36 162,45 13256,46 6179,86 3277,02 615173,32 

 

 

7.  Detalus ne savivaldybės biudžeto finansavimo išdėstymas 

Eil.  

Nr. 

Finansavimo šaltinis  Projekto pavadinimas Projekto paskirtis Bendra projekto vykdymui 

skirtų lėšų suma (Eur) 

1. VMI 2%   162,45 

2. VDC PROJEKTAS Geresnis Aš-gražesnis rytojus Maitinimo išlaidos, transporto 

išlaidos ir kitos išlaidos 

10500,00 

3. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

Šeimos modelio bendruomeninių 

globos namų paslauga vaikams, 

netekusiems tėvų globos ir jų šeimoms 

Vilniaus regione 

Darbo užmokestis ir Sodra 4646,70 

4. Valstybės biudžeto lėšos COVID-19   5600,00 

 Iš viso: * * 20909,15 

 

            

 Biudžeto lėšos — iš savivaldybės biudžeto skirta lėšų suma paslaugoms vykdyti per ataskaitinį laikotarpį. 

 Kiti finansavimo šaltiniai — gautas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį (ministerijoms, savivaldybei bei įvairiems fondams pateikti ir 

finansuoti projektai, paslaugų gavėjų lėšos ir kt.) 

Pastaba. Statistiniai duomenys pateikiami atsižvelgiant į ataskaitinį laikotarpį — ketvirčio, pusmečio arba metų ataskaitos. Jeigu pagal nurodytą rodiklį informacija 

nerenkama, būtina tai nurodyti 

 

 

8. Socialinių darbuotojų kvalifikacija  

Bendras 

socialinių 

paslaugų srities 

darbuotojų 

skaičius 

Padalinių 

vadovai   

(skaičius) 

Socialinių 

darbuotojų 

skaičius 

 

socialinių 

pedagogų 

skaičius 

Individualios 

priežiūros 

personalo 

skaičius 

Užimtumo 

specialistų 

skaičius 

Turinčių 

socialinio 

darbuotojo 

kvalifikacinę 

kategoriją,  

skaičius 

Turinčių 

vyresniojo 

socialinio 

darbuotojo 

kvalifikacin

ę kategoriją 

Turinčių 

socialinio 

darbuotojo  

eksperto 

kvalifikacinę 

kategoriją,  

skaičius 

Neturinčių 

kvalifikacinės 

kategorijos, 

 skaičius 

Darbuotojų, 

kėlusių 

kvalifikaciją, 

skaičius 

  

22  5 3 17 5 5    30 

           



 

 

9. Žmogiškieji ištekliai 

 

Įstaigos pavadinimas 

Žmogiškieji resursai 

(matavimas vnt.) 

Darbuotojų kaita 

      (matavimas vnt.) 

Kvalifikacijos kėlimas 

(matavimas vnt.) 

Dirbantys pagal projektus 

 (matavimas vnt.) 

Bendras 

pareigybių 

skaičius 

Dirbančiųjų 

asmenų 

skaičius 

Priimtų 

darbuotojų 

skaičius 

Atleistų 

darbuotojų 

skaičius 

 Studijuojančių darbuotojų 

skaičius 

Bendras      

pareigybių 

skaičius 

Dirbančiųjų 

asmenų 

skaičius ai Universitetai Kolegijos 

Elektrėnų šeimos namai 40 39 15 2 1   

        

 

 

 

10. Siūlymai rengiamam 2021 m. Elektrėnų savivaldybės Socialinių paslaugų planui: 
 

10.1. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai: 

         1. 

         2. 

         ...... 

10.2. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys 2021 m.: 

1. 

2. 

3. 
.... 

1 kryptis 

 

Uždaviniai Priemonės Lėšos (tūkst. Eur) 

 

Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas  

1.     

2.     

2 kryptis 

 

Uždaviniai Priemonės Lėšos (tūkst. Eur) 

 

Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas  

1.     

2.     

 

11.     Regioninių ir visuomeninių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų poreikis 2021  m. 
      

Eil. 

Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal  žmonių socialines grupes Įstaiga Mastas 

(vietų/paslaugų sk.) 

1.    



 

12. Organizuoti  renginiai, seminarai 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio, seminaro pavadinimas Organizatorius Dalyvavusių skaičius 

 Bendruomeniniai vaikų globos namai   

1. Sausio 13 minėjimas Beižionių kultūros centre Beižionių kultūros centras 6 
2. V. Katunskytės koncertas. Beižionys Beižionių kultūros centras 4 
3. Vilnos vėlimo edukacija (dvi dienos) Beižionių kultūros centras  4 
4. Pramogų išvyka Alytuje ,,Tarzanija“ Elektrėnų šeimos namai Vaikų dienos centras  10 
5. Stovykla pas L. Baltrūną. Aukštadvaris Laurynas Baltrūnas 5 
6. Išvyka prie jūros. Palanga Greta Balkevičienė 2 
7. Stovykla „ Upių klajūnai“ Vilnius Sondra Jonceva 1 
8. Beižionių sen. 20-mečio šventė. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai Beižionių sen, ir Beižionių kultūros centras  7 
9. Pirmos komunijos šventė Semeliškių bažnyčioje Parapijos klebonas, katechetė. 2 

10. Išvyka ,,Auto moto parkas“ Onuškis Laurynas Baltrūnas  2 
11. Seminaras „ Sveika mityba, sveikas gyvenimas“ Beižionys Beižionių dienos centras. 4 
12. Sporto stovykla Palangoje Stovykla  1 

13. ,,Supermoto,,lenktynės Elektrėnų  gatvėmis Beižionių vaikų dienos centras, L.Baltrūnas 2 

14. Turizmo  renginys prie  Vaisiečio ežero Beižionių bendruomenė, V.Palčiauskas 6 

15. Tinklinio varžybos Semeliškių ežero paplūdimyje Beižionių bendruomenė, V.Palčiauskas 6 

16. Karybos stovykla Škilietuose Beižionių vaikų dienos centras, L.Baltrūnas 1 

17. 40 km žygis,skirtas kunigaikštienės Birutės vardo suteikimas ulonų batalionui 

paminėti 

Birutiečių žygeivių klubas 1 

18. Plaukimo varžybos Beižionių bendruomenė, V.Palčiauskas 4 

19. Išvyka į kino teatrą Elektrėnų šeimos namai 5 

20. Vasario 16-osios paminėjimas Elektrėnų kultūros centras 5 

21. Kovo 11-osios paminėjimas Elektrėnų kultūros centras 5 

22. Karjeros stovykla Trakuose Stovykla  1 

23. Grupiniai užsiėmimai/edukacijos paaugliams Elektrėnų šeimos namai 4 

24. Bėgimas ,,Aplink Elektrėnų marias“  Elektrėnų savivaldybė 1 

25. Elektrėnams 60 metų (dvi dienos) Elektrėnų savivaldybė 12 

26. Vairavimo kursai  J. Stankevičius (Vairavimo m-kla) 2 

27. Rumšiškėse ,,Lietuvos liaudies buities muziejuje“ stovykla Stovykla 1 

 Paramos šeimai tarnyba   

1. Valentino šventė                Paramos šeimai tarnyba 13 

2.  LR  nepriklausomybės atkūrimo  diena                                  Paramos šeimai tarnyba 9 

3. Užgavenės Paramos šeimai tarnyba 13 

4. Keramikos darbų paroda Kietaviškių kultūros klube Meno m-los mok. R. Rakauskienė 

Paramos šeimai tarnyba 

5 

5. Valstybės ir Tautiškos giesmės diena Paramos šeimai tarnyba 5 

6. Keramikos darbų paroda Švietimo paslaugų centre Meno m-los mok. R. Rakauskienė 

Paramos šeimai tarnyba 

6 

7. Vasarą pasitinkant Paramos šeimai tarnyba 5 

8. Rugsėjo 1-ios šventė Paramos šeimai tarnyba 10 



9.  Keramikos darbų paroda Elektrėnų meno mokykloje Meno m-los mok. R. Rakauskienė 

Paramos šeimai tarnyba 

9 

10.  Projektas “Sveikas ir darbingas visada ant bangos” Elektrėnų Švietimo paslaugų centras 

Paramos šeimai tarnyba 

7 

11. Rudens dovanos Paramos šeimai tarnyba 8 

12. Lietuvos virtuali darbų  paroda - konkursas Alytaus jaunimo centre, skirta 

Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti „Draugystės spalvos“ 

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ 

Paramos šeimai tarnyba 

Alytaus „Guboja“ 

4 

13. Kalėdų Senelio staigmenos, tarnybos lankytojams, prie miesto eglutės Paramos šeimai tarnyba 18 

 Vaikų dienos centras   

1. Muilo gamyba Vaikų dienos centras 24 

2. Sapnų gaudyklių gamyba Vaikų dienos centras 24 

3. Lavos lempų eksperimentai Vaikų dienos centras 24 

4. Didelių muilo burbulų pūtimas lauke Vaikų dienos centras 24 

5. Popietė „Away“ parke ant vandens Away parkas ir Elektrėnų šeimos namų vaikų dienos 

centras 

15 

6. Kelionė į Kauna, ekskursija zoologijos sode ir karo muziejuje, piknikas prie Neries Vaikų dienos centras 17 

7. Vasaros stovykla (2sav)  „Mums smagu kartu“ Vaikų dienos centras 24 

8. Pasiplaukiojimas Elektrėnų mariose Vaikų dienos centras 15 

9. Išvyka į pramogų parką „Tarzanija“ Vaikų dienos centras 27 

10. Kelionė į Anykščius, aplankytas Laimės žiburys, Lajų takas ir apverstas namas. Vaikų dienos centras 23 

11. Advento papročių ir tradicijų apžvengimas, Advento popietė Vaikų dienos centras 12 

12. Kalėdinė popietė, eilių deklamavimas, dainos Vaikų dienos centras 10 

 

 


