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PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
I. INFORMACIJA APIE CENTRO VEIKLĄ 

 
           Priekulės socialinių paslaugų centro tikslas – organizuoti kokybiškas ir subalansuotas, 
socialiai teisingas ir ekonomiškai efektyvias socialines paslaugas įvairaus amžiaus ir poreikių lygio 
asmenims stiprinant bendruomenės socialinį saugumą ir mažinant socialinę atskirtį. Tikslui pasiekti 
iškelti du uždaviniai: 
          1. Uždavinys. Teikti ir plėsti  socialinių  paslaugų teikimą įvairioms gyventojų grupėms, 
skatinant ir organizuojant jų socialinę integraciją. Uždavinys įgyvendintas šiomis 
priemonėmis: 
         1.1. Išsamios informacijos ir konsultacijos suteikimas socialiniais klausimais apie įstaigoje 
teikiamas socialines paslaugas, pagalbą asmenims (šeimoms) sprendžiant įvairias asmens (šeimos) 
problemas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos iki problemos išsprendimo.  

Informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų skaičius asmenims (šeimoms) 
per  2010, 2011 ir 2012 metus: 

Paslaugos pavadinimas Paslaugų skaičius 
2010 2011 2012 

Informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos 73 69 62 
          1.2. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.  

Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugos gavėjų skaičius per  2010, 2011 ir 
2012 metus: 

Paslaugos pavadinimas Gavėjų skaičius 
2010 2011 2012 

Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugos 126 134 104 
          1.3. 2012 metais transporto organizavimo paslaugos buvo suteiktos asmenims: 
 kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos Priekulės socialinių paslaugų centre 
atvykti į centrą ir grįžti į namus.  
 kitiems asmenims, gyvenantiems aptarnaujamose teritorijose (4 senyvo amžiaus bei su negalia 
asmenims nuvykti į gydymo įstaigas, 31 vaikui iš socialinės rizikos šeimų atvykti į centrą iš 
Judrėnų, Veiviržėnų, Agluonėnų seniūnijų ir grįžti į namus moksleivių atostogų metu, tris kartus 
per savaitę 2 asmenims su negalia nuvykti į Klaipėdos apskrities ligoninę hemodializės 
procedūroms atlikti ir grįžti į namus). 

Transporto organizavimo paslaugos gavėjų skaičius per  2010, 2011 ir 2012 metus: 
Paslaugų gavėjai Gavėjų skaičius 

2010 2011 2012 
Asmenys, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos 47 48 47 
Kiti asmenys (iš jų vaikams iš socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų) 42 (39) 47 (41) 37 (31) 
          1.4. Teiktos sociokultūrinės paslaugos. Tai laisvalaikio organizavimo paslaugos, kurios 
padeda išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinti socialinę atskirtį, aktyvinti 
bendruomenę ir skatinant asmenis (šeimas) bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo 
užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir pan. Šią paslaugą teikėme per projektinę veiklą: 

Projekto pavadinimas Finansavimo 
šaltinis 

Dalyvių skaičius projekte Skirta lėšų Lt 

2010 2011 2012 2010  2011  2012  

 „Būkime drauge“ – skirtas 
vaikams iš socialinės rizikos 
šeimų bei jų tėvams. 

LR socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija 

64 45 45 51179 51179 51179 

   1.5. Teiktos kitos  bendrosios  socialinės  paslaugos. Šią paslaugą teikėme per projektinę veiklą: 
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Projekto pavadinimas Finansavimo 
šaltinis 

Dalyvių skaičius projekte Skirta lėšų Lt 

2010 2011 2012 2010  2011  2012  
„Mūsų šeima – pavyzdys 
kitiems“ – skirtas mažinti šeimų 
socialinę atskirtį, skatinti jų 
pozityvią socializaciją. 

Klaipėdos rajono 
savivaldybės 
biudžetas 

40 32 28 0 600 600 

          1.6. Teiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Paslaugų gavėjai – vaikai iš 
socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, vaikai su negalia  ir suaugę asmenys iš socialinės rizikos 
šeimų, gyvenantys Priekulės, Agluonėnų, Veiviržėnų, Judrėnų seniūnijose. 
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų gavėjų bei suteiktų paslaugų dienų skaičius   

per  2010, 2011 ir 2012 metus: 
Paslaugų gavėjai Vaikų skaičius Suteiktos paslaugų dienos 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Vaikai iš socialinės rizikos, socialiai 
remtinų šeimų bei vaikai su negalia 

68 80 51 4125 3890 3890 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų gavėjų skaičius per 2011 ir 2012 m. pagal 
aptarnaujamas seniūnijas: 

Paslaugų gavėjai Aptarnaujamos seniūnijos Gavėjų skaičius 
2011 2012 

Vaikai iš socialinės rizikos, socialiai 
remtinų šeimų bei vaikai su negalia 

Priekulės s. 49 36 
Agluonėnų s. 19 5 
Veiviržėnų s. 10 9 
Judrėnų s. 2 1 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų suaugusių asmenų iš socialinės rizikos 
šeimų bei suteiktų paslaugų dienų skaičius per 2009, 2010, 2011 metus: 
Paslaugų gavėjai Gavėjų skaičius Suteiktos paslaugų dienos 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Suaugę asmenys iš socialinės rizikos šeimų 2 1 2 91 33 24 
          1.7. Uždaviniui  įgyvendinti  buvo  numatyta  teikti  pagalbą  įvairioms  socialinėms  grupėms  
įveikiant krizes. Šią paslaugą teikėme per projektinę veiklą. 

Projekto pavadinimas Finansavimo 
šaltinis 

Dalyvių skaičius projekte Skirta lėšų Lt 
2010 2011 2012 2010  2011  2012  

 „Mūsų veikla – pagalba vaikui, 
šeimai krizinėje situacijoje“ – 
skirtas kompleksinių paslaugų vaikui 
ir motinai (tėvui), esant krizinėje 
situacijoje teikimui. 

LR socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

58 64 61 8050 10452 15800 

          1.8. Teiktos dienos socialinės globos paslaugos. Paslaugų gavėjai – senyvo amžiaus ir suaugę 
asmenys su negalia, gyvenantys Priekulės, Agluonėnų, Veiviržėnų, Judrėnų seniūnijose. 

Dienos socialinės globos paslaugų suaugusių asmenų su negalia bei suteiktų paslaugų dienų 
skaičius  per 2010, 2011 ir 2012 metus: 

Paslaugų gavėjai Asmenų skaičius Suteiktos paslaugų dienos 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Suaugę asmenys su negalia (iš jų su sunkia negalia) 34 (3) 35 (5) 33 (9) 4024 4180 4164 

Dienos socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenų bei suteiktų paslaugų dienų 
skaičius  per 2010, 2011 ir 2012 metus: 

Paslaugų gavėjai Asmenų skaičius Suteiktos paslaugų dienos 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Senyvo amžiaus asmenys (iš jų su sunkia negalia) 24(1) 19 (1) 16 (1) 2204 2438 1909 

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius per 2011 ir 2012 m. pagal aptarnaujamas 
seniūnijas: 

Paslaugų gavėjai Aptarnaujamos seniūnijos Gavėjų skaičius 
2011 2012 

Suaugę asmenys su negalia / senyvo 
amžiaus asmenys 

Priekulės s. 19 / 15 18 / 14 
Agluonėnų s. 5 / 3 5 / 3 
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Veiviržėnų s. 8 / 1 7 / 1 
Judrėnų s. 3 / 0 3 / 0 

           2. Uždavinys.  Plėtoti  ir  gerinti  informacijos  sklaidą  apie  įstaigoje  teikiamas  
socialines paslaugas bei vykdomas veiklas. 
          Uždavinys įgyvendintas šiomis priemonėmis: 

    2.1. Atnaujinta,   susisteminta  ir   pateikta   visuomenei   išsami  informacija   apie   įstaigos  
teikiamas socialines paslaugas: 

Priemonė Metai 
2010 2011 2012 

Atnaujinama informacija centro interneto svetainėje www.priekulesspc.lt nuolat nuolat nuolat 
Išleistas ir platinamas įstaigos bukletas nuolat nuolat nuolat 
Išleisti ir išplatinti informaciniai lankstinukai 3 rūšių 5 rūšių 3 rūšių 
Išspausdinti straipsniai dienraščiuose 11 12 9 

          2.2. Centre   buvo   organizuojami   įvairūs  vaikams,  senyvo  amžiaus žmonėms bei 
asmenims su negalia diskusijos, pokalbiai, popietės, kultūriniai, sporto ir kiti renginiai bei aktyviai  
dalyvaujama kitų įstaigų renginiuose. Balandžio, gruodžio mėnesį organizuotos vaikų, senyvo 
amžiaus bei asmenų su negalia darbelių parodos–mugės (velykinė, kalėdinė), surengtos neįgaliųjų 
darbelių parodos Priekulės bibliotekoje, Priekulės kultūros centre ir kitose įstaigose, dvi atvirų durų 
dienos centre.  
          2.3. Dalyvauta gerumo akcijose. Kovo 24 d. ir spalio 19-20 d. 18 centro darbuotojų – 
savanorių dalyvavo tradicinėse „Maisto banko“ akcijose, kuriose buvo surinkta 1496 vnt. maisto 
produktų, ir išdalyti 78 maisto paketai Priekulės, Agluonėnų, Judrėnų, Veiviržėnų seniūnijų 
šeimoms.  
          2.4. 2009 m. gruodžio 2 d. Lietuvos darbo rinkos ir mokymo tarnybos prie LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V(12) -252 „Dėl socialinio darbo metodinių 
centrų tvirtinimo“ Priekulės socialinių paslaugų centras patvirtintas kaip socialinio darbo metodinis 
centras. 2012 m.  rugsėjo 24−25 d.  pravesti  mokymai tema „Pagyvenusių ir senyvo amžiaus 
žmonių socialinių ryšių kaita ir tęstinumas“  11-kai socialinių darbuotojų, gruodžio 3 d. pravesti 
mokymai tema „Konfliktų  valdymas  bei  tarpininkavimas  socialiniame darbe“ 13-kai socialinių 
darbuotojų. 
 

II. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER 2010–2012 METUS (tūkst. Lt) 
 

Eil. Nr. Lėšų pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 512,1 528,9 501,3 
2. Lėšos už paslaugas ir nuomą  19,1 30,0 32,3 

3. Valstybės biudžeto tikslinės dotacijų lėšos 30,3 51,7 156,4 

4. Europos struktūriniai fondai (ESF) 1,4 - 4,6 

5. Lėšos, gautos programų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto 59,2 61,6 67,0 

6. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis  2,9 4,1 2,9 

7. Gauta parama materialinėmis vertybėmis (parama maisto produktais 
 iš Maisto banko bei kitomis materialinėmis vertybėmis) 

6,9 40,1 7,0 

8.  Gauta parama pinigais 0 0 0,2 
9. Kitos pajamos (draudimas, už elektros energiją) 0 0 5,0 

 Iš viso: 631,9 716,4 776,7 
Pastaba:  
1. 2012 m. savivaldybės biudžeto lėšas sudaro: savivaldybės lėšos socialinei paramos programai – 
488,5 tūkst. Lt, lėšos hemodializių transporto paslaugai − 12,2 tūkst. Lt, lėšos dalinei paramai  NVO 
projektams, skirtiems plėtoti paramą šeimai, socialines paslaugas − 0,6 tūkst. Lt. 
2. 2011 m. Valstybės biudžeto tikslinės dotacijų lėšas sudaro:  tikslinės dotacijų lėšos už asmenis su 
sunkia negalia – 100,7 tūkst. Lt bei lėšos socialinį darbą dirbančiųjų darbuotojų darbo užmokesčiui 
padidinti – 55,7 tūkst. Lt. 
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III. CENTRO IŠLAIDOS PER 2012 METUS (tūkst. Lt) 
 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas Savivaldybės 
biudžeto  

lėšos 

Lėšos už  
paslaugas 
ir nuomą 

Valstybės 
biudžeto 
tikslinės 

dotacijų lėšos 

Lėšos, gautos 
programų 

įgyvendinimui iš 
valstybės biudžeto 

Kitos 
lėšos 

1. Darbo užmokestis 287,1 10,4 75,6 30,5 3,5 
2. Soc. draudimas 88,8 3,2 23,5 9,5 1,1 
3. Mityba 51,9 0,1 11,1 9,0  
4. Medikamentai   0,3   
5. Ryšių paslaugos 2,3  0,4 0,7  
6. Transporto išlaikymas 27,5 9,0 21,5 1,9 3,6 
7. Spaudiniai  0,8 0,1 0,3  
8. Kitos prekės 1,8 1,5 13,5 7,5 0,6 
9. Komandiruotės   0,1   
10. Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 
 0,7    

11. Kvalifikacijos kėlimas   1,2   
12. Komunalinės paslaugos 25,4 5,2 6,0 0,6 1,7 
13. Kitos paslaugos 14,9 1,2 3,1 7,0  
14. Darbdavių socialinė parama 1,6 0,2    
 Iš viso: 501,3 32,3 156,4 67,0 10,5 

 
IV. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2012 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 
2012 metų pradžioje įstaigoje dirbo 20 darbuotojų (18,75 etato), metų pabaigoje – 19 

darbuotojų (17,75 etato).   
 

V. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 2012 METAIS 
 

            Darbuotojų kvalifikacijai kelti išleista 1,2 tūkst. Lt. Įstaigos darbuotojai dalyvavo 
kvalifikacijos kėlimo mokymuose, kursuose, seminaruose, konferencijose: 

Eil. 
Nr. 

Pareigos/ Metai 

Mokymų, kursų, 
seminarų, konferencijų  

skaičius 

Iš jų tobulinosi: 
Rajone, 

respublikoje 
Užsienyje 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
1. Direktorė 3 6 3 3 6 3 0 0 0 
2. Direktoriaus pavaduotoja  

socialiniams reikalams 
2 3 3 2 3 3 0 0 0 

3. Socialiniai darbuotojai, socialinių  
darbuotojų padėjėjai 

15 23 12 15 21 12 0 2 0 

4. Kiti darbuotojai 7 9 12 7 9 12 0 0 0 

 
VI. PASTABOS, PASIŪLYMAI BEI PAGEIDAVIMAI 

 
1. Siekiant įgyvendinti LR įstatymų ir nutarimų numatomus reikalavimus biudžetinėms 

įstaigoms, įstaigoms, teikiančioms socialines paslaugas, bei siekiant teikiamų paslaugų 
kokybės, trūksta darbuotojų etatų. 

2. Skirti lėšų naujai transporto priemonei (autobusiukui) įsigyti. 
3. Skirti lėšų kiemo aplinkos (lietaus vandens surinkimas, asfalto dangos paklojimas) 

sutvarkymui. 
4. Skirti lėšų pamatų hidroizoliacijai. Lietingu metu į rūsį, kuriame sumontuoti vėdinimo 

sistemos įrenginiai, patenka gruntinis vanduo per pamatus ir surinktuvus. 
5. Skirti lėšų pastato keltuvo remontui.  

____________________________ 


