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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“, 251–253 punktais, Jurbarko rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a: 

 

 Pritarti VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2015 m. veiklos ataskaitai (pridedama). 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRITARTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo d. 31 sprendimu Nr. T2-71 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ 2015 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
 

2014 m. gruodžio 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-392 

patvirtinti viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ (toliau – Įstaiga) įstatai, struktūra ir 

etatų skaičius. 2015 m. sausio 29 d. Įstaiga  įregistruota Juridinių asmenų registre. Veikla pradėta 

2015 m. vasario 2 d.  

2015 m. vasario 2 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktoriaus įsakymu Nr. V-2 

patvirtinta 2015 metų veiklos programa (toliau – Programa), kuri atitinka Jurbarko rajono 

strateginės plėtros plano 2006–2015 metams I srities „Saugi ir aktyvi  bendruomenė“ I -o prioriteto 

„Saugios ir aktyvios bendruomenės kūrimas“ 1.4. tikslo „Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdant 

socialinės paramos politiką“ 1.4.1. uždavinį „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų 

prieinamumą“.  

Pasirinktos strateginės veiklos kryptys atitinka Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 

metų strateginio plano 2 prioritetinės srities „Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas“ 

iškelto tikslo Nr. 2.3. „Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą“ 

uždavinį Nr. 2.3.1. „Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas socialines paslaugas“. 
 

 

II. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

Strateginiai tikslai: 

– Užtikrinti kompleksines socialines paslaugas asmenims su negalia, senyvo amžiaus 

asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir šeimoms, bei kitiems lakinai 

savarankiškumo netekusiems asmenims.  

– Tobulinti darbuotojams darbo sąlygas bei sudaryti galimybes įgyti, kelti profesinę 

kvalifikaciją. 

 

Metiniai veiklos tikslai: 

1 tikslas. Sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau likti jam įprastoje aplinkoje – namuose bei 

užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą įvairioms Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų 

grupėms. 

2 tikslas. Plėsti neįgaliųjų ir senyvo amžiaus užimtumo galimybes, mažinti jų socialinę 

izoliaciją. 

3 tikslas. Teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas institucijoje. 

4 tikslas. Formuoti Įstaigos kultūrą ir vertybes, kelti personalo kvalifikaciją. 

 

Prioritetinės kryptys: 

1. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Jurbarko gyventojams ir jų interesų 

atstovavimą.  

2. Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdytis ir stiprinti ryšius su visuomene.  

3. Sudaryti sąlygas geresnei gyvenimo kokybei, padėti įveikti socialinę atskirtį. Būti 

savarankiškiems, padėti išsaugoti ir atgauti fizines, psichines funkcijas.  

 



 

III.  METINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR REZULTATAI 
 

Numatyti įstaigos veiklos tikslai, nukreipti į darbą su pažeidžiamiausiomis visuomenės 

grupėmis, buvo įgyvendinami teikiant Jurbarko rajono gyventojams socialines paslaugas: 

1. Licencijuojamos paslaugos: 

1.1. institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su 

negalia, senyvo amžiaus asmenims teikiama adresu Vydūno 56C, Jurbarkas.  

2015 metais įstaigoje buvo teikiamos dienos socialinės globos paslaugos 15 proto negalios 

asmenų, kurių amžius svyruoja nuo 19 iki 51 metų. Šiuo laikotarpiu informavimo ir konsultavimo 

paslaugas gavo 15 neįgaliųjų dienos centro klientų artimieji bei konsultuoti 6 asmenys dėl 

galimybės gauti dienos, ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas įstaigoje. 

Pagrindinis tikslas, teikiant dienos, ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas 

įstaigoje, yra užtikrinti kokybiškų darbinio užimtumo ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą, 

siekiant didinti protinę negalią turinčių asmenų savarankiškumą ir socialinę adaptaciją. Siekiant 

įgyvendinti šį tikslą, neįgaliųjų dienos centro ir globos namų gyventojams buvo organizuojamos 

įvairios veiklos: 

 darbinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kuriuose neįgalieji lavina siuvinėjimo, 

mezgimo, nėrimo, audimo, vilnis vėlimo, tuščių tarų apipavidalinimo, dėžučių lankstymo, kvilingo 

įgūdžius; 

 individualus darbas neformalaus ugdymo srityje, siekiant palaikyti ir ugdyti 

neįgaliųjų raštingumą pagal individualizuotas programas, atsižvelgiant į kiekvieno galimybes ir 

gebėjimus; 

 meninės saviraiškos užsiėmimai, kuriuose per meninę veiklą neįgalieji gali išreikšti 

save, savo jausmus, atsipalaiduoti ir komunikuoti; 

 kompiuterinio raštingumo užsiėmimai, ugdomi pagrindiniai naudojimosi kompiuteriu 

įgūdžiai, mokoma saugiai naršyti bei komunikuoti Internete; 

 žaidimų terapijos užsiėmimai, kuriuose stiprinami klientų socialinės komunikacijos 

įgūdžiai; 

 fizinio aktyvumo užsiėmimai, kai per žaidybinius sportinius pratimus siekiama didinti 

neįgaliųjų fizinį aktyvumą, gerinti fizinę sveikatą ir mokyti užsiimti bent minimalia mankšta namie. 

Taip pat daug skirta laiko pasivaikščiojimams gryname ore, įvairioms veikloms lauke; 

 sveikos gyvensenos ugdymo popietės, kurių metu suteikiama informacija apie žalingų 

įpročių kenksmingumą organizmui, mokoma sveikos gyvensenos pagrindų, kalbama apie sveiką 

mitybą ir daromi sveiko maisto patiekalai, ugdomi higienos įgūdžiai; 

 dramos užsiėmimai, kurių metu neįgalieji mokosi tinkamų socialinio komunikavimo 

formų, pozityviai išreikšti jausmus bei juos priimti; 

 pažinimo popietės, kurių metu paliečiamos įvairios neįgaliesiems aktualios temos, 

kurios leidžia geriau pažinti artimą ir tolimą aplinką, daugiau sužinoti apie mus supantį pasaulį; 

 muzikiniai užsiėmimai su vadove A.Mičiule – 35 užsiėmimai 10 klientų – per muziką 

neįgalieji atsipalaiduoja ir išreiškia save, o pasirodymai pakelia jų savivertę; 

 švenčių, renginių, išvykų organizavimas, parodų lankymas – įstaigoje suorganizuotos 

33 šventės – renginiai bei 11 išvykų, renginių už įstaigos ribų. 

2015 metais įgyvendintas projektas „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas Jurbarko 

rajono suaugusiems proto negalios asmenims“ (projekto sąmata – 800 Eur), kurios metu 

suorganizuotos 2 sportinės varžybos, kuriose dalyvavo 62 asmenys su proto negalia.  

Suorganizuotas renginys – konferencija neįgaliųjų dienos centro 15 metų sukakčiai 

paminėti, kurioje dalyvavo 40 svečių iš mūsų ir kaimyninių rajonų. 

 

1.2. institucinė socialinė globa (trumpalaikė, ilgalaikė) vaikams su negalia, suaugusiems 

asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teikiama adresais Vydūno 56C, Jurbarkas ir 

Piliakalnio g. 4, Eržvilko mst., Jurbarko r. sav. 



Per 2015 metus įstaigos senelių globos namuose suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 25 senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems. Iš viso  lovadienių – 

7263 iš jų:  ilgalaikės socialinės globos paslaugai teikti  – 6330, trumpalaikės socialinės globos 

paslaugai teikti – 933. Iš jų asmenų, turinčių  sunkią negalią – 2948 lovadieniai. 

Senelių globos namuose teikiamos kokybiškos  bendrosios ir specialiosios socialinės 

globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Siekiama 

kiekvienam gyventojui sudaryti patogias gyvenimo sąlygas, pritaikant jas prie psichinių ir fizinių 

galimybių, pagal poreikį naudojamos funkcinės lovos, priešpraguliniai čiužiniai, įvairios techninės 

pagalbinės priemonės (vežimėliai, vaikštynės, lazdos). Prie kiekvienos lovos veikia belaidė 

iškvietimo sistema. Užimtumo kambaryje gyventojai gali naudotis internetu, mini biblioteka. 

Siekiant mažinti senyvo amžiaus asmenų socialinę atskirti ir didinti jų įsitraukimą į 

bendruomenės gyvenimą senelių globos namų gyventojai 18 kartų buvo lydimi į Eržvilko miestelio 

viešąsias erdves (biblioteką, kultūros centrą, Eržvilko gimnaziją, bendruomenės   organizuojamus 

renginius), tai pat buvo  nuvežti į Jurbarko kultūros centre organizuotą renginį paminėti Tarptautinę 

pagyvenusių žmonių dieną. Daug dėmesio skiriama senjorų laisvalaikio užimtumui, tokiam kaip  

mezgimui, augalų priežiūrai, vaistažolių rinkimui ir džiovinimui, knygų skaitymui, stalo žaidimams 

ir pan., kas padeda įprasminti kiekvieną gyvenimo dieną. 

2015 metais neįgaliųjų globos namuose trumpalaikės socialinės paslaugos („laikino 

atokvėpio“ paslaugos) buvo suteiktos dviem proto negalios asmenims (34 metų vyrui – 8 dienos ir 

32 metų moteriai – 5 dienos).  

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos neįgaliųjų globos namuose buvo teikiamos 13 

neįgaliųjų, kurių amžius svyruoja nuo 21 iki 61 metų. Šiuo laikotarpiu informavimo ir konsultavimo 

paslaugas gavo 10-ties gyventojų artimieji. Neįgaliųjų globos namų veikla orientuota į proto 

negalios asmenų savarankiškumo stiprinimą, darbinių gebėjimų vystymą, socialiniai įgūdžių 

ugdymą per meno, dramos, socialinių žaidimų, pažinimo užsiėmimus, readaptacijos visuomenėje 

didinimą. 

 

1.3. socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo 

amžiaus asmenims namuose. 
2015 m. pradžioje dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo teikiamos 33 

asmenims Jurbarko rajone, 2015 m. pabaigoje išliko toks pat gavėjų skaičius, tik keitėsi patys 

gavėjai (6 asmenys – 3 nauji klientai ir 3 asmenys, pakeitę paslaugos rūšį iš pagalbos į namus į 

dienos socialinę globą). Šiems paslaugų gavėjams per metus suteikta 32 978 dienos socialinės 

globos valandų. Vidutiniškai per mėnesį buvo suteikta – 2 748,17 valandų. Vidutinis klientų 

skaičius – 31.  

 

1.4. asmens sveikatos priežiūros veikla vykdoma bendrosios praktikos slaugytojų veiklos 

adresais – Vydūno 56C, Jurbarkas ir Piliakalnio g. 4, Eržvilko mst., Jurbarko r. sav. 

Bendrosios praktikos specialistai rūpinasi įstaigos gyventojų sveikata, savalaikiu ir 

kokybišku sveikatos priežiūros paslaugų organizavimu, vykdo ligų profilaktikos ir prevencijos 

priemones, suorganizuotos 9 ligų prevencinės popietės.  

 

2. Kitos socialinės paslaugos: 

2.1. pagalba namuose. 

2015 m. pradžioje pagalbos į namus paslaugos asmens namuose buvo teikiamos 113 

asmenų Jurbarko rajone, 2015 m. pabaigoje 94 asmenims. Šiems paslaugų gavėjams per metus 

suteikta 12 820 pagalbos į namus paslaugos valandų. Vidutiniškai per mėnesį – 1 068 valandų.  

Šiuo laikotarpiu pagalbos namuose paslaugas gauti panoro 13 asmenų, buvo atnaujintos 

arba naujai pasirašytos socialinių paslaugų teikimo sutartys  su 23 klientais. Per 2015 m. pagalbos į 

namus paslaugos nutrauktos: dėl asmens mirties - 11 asmenų, dėl asmens išvykimo - 2 asmenims, 

pasikeitus paslaugos rūšiai - 12 asmenų, dėl kitų priežasčių -13 asmenų.   

 



2.2. transporto paslaugos. 

Įstaigos transporto paslauga teikiama Jurbarko rajono gyventojams, iš kurių viena svarbi 

klientų grupė yra asmenys, kuriems gyvybiškai reikalingos pastovios hemodializių procedūros.  

Atsižvelgiant į šių asmenų poreikius, įstaigos turima viena transporto priemonė (iš trijų) yra skirta 

būtent šios grupės asmenų poreikiams tenkinti. Klientai į procedūras vežami pagal iš anksto 

sudarytą grafiką – pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais. 2015 metais vežimo į hemodializių 

procedūras paslauga pasinaudojo 8 asmenys, iš viso nuvažiuota 42 001,60 km. 

2015 m. specialiojo transporto paslaugai gauti užregistruoti 63 prašymai. Per ataskaitinį 

laikotarpį 27 fiziniai asmenys specialiuoju transportu nuvažiavo 4 033 km., o juridiniai – 3 934 km. 

Dauguma prašymų – patenkinti.  

 

2.3. higienos paslaugos – skalbimas, dušas -  teikiamos adresu Barkūnų g. 8, Jurbarkas, 

Raudonės seniūnijos patalpose ir Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos patalpose . 

2015 metais, vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 29 d. 

sprendimu Nr. 441, išduoti 262 talonai nemokamai maudytis duše, kuriais pasinaudojo 181 

Jurbarko rajono asmuo. Įstaigoje priimami ir registruojami nemokamų dušo talonų prašymai, 

tikrinami asmenų, pageidaujančių gauti paslaugą dokumentai, gaunamos pajamos. Per ataskaitinį 

laikotarpį gauti 32 nauji prašymai nemokamų dušo talonų suteikimui (27 prašymai pasinaudoti 

paslauga Jurbarko mieste, 5 – Raudonės seniūnijoje). Dušo talono išdavimas yra registruojamas ir 

numeruojamas. Kiekvienam asmeniui skiriama 2 talonai per mėnesį. Nemokamų dušo talonų 

apskaita vedama į eSPIS programą.  

 

2.4. aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (kompensacine technika), teikiama 

adresu Vydūno g. 56C, Jurbarkas 

2015 metais techninės pagalbos (TP) priemonėmis aprūpinti 197 asmenys. Ataskaitinis 

laikotarpis  užbaigtas su 40- čia neišduotų TP priemonių. Iš viso per metus užregistruota 311 

prašymų, o 72 TP priemonės grąžintos, iš kurių pakartotiniam naudojimui išduota 51 priemonė. TP 

priemonių išdavimas įstaigoje vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 patvirtintu Neįgaliųjų aprūpinimo 

techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu 

(toliau – SADM Tvarkos aprašas) ir jo priedais (su vėlesniais pakeitimais). 

7 Jurbarko rajono gyventojai išsinuomojo įstaigos TP priemones pagal Steigėjo patvirtintas 

kainas, už nuomą sumokėta 44,06 Eur. Nuomai yra įsigyti alkūniniai ramentai, tualeto kėdė. 

Labdaros – paramos būdu gautos priemonės (vaikštynės, vežimėliai ir pan.) asmenims teikiamos 

nemokamai. Pirmumas suteikiamas eilėje laukiantiems. Teikiant šią paslaugą, glaudžiai 

bendradarbiaujama su Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Tauragės teritoriniu padaliniu. 

Labdaros paramos būdu gautos vaikštynės (su 4 ratukais) išduotos 11 asmenų. 

 

2.5.  apgyvendinimas ir laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose, esančiuose adresu 

Barkūnų g. 8, Jurbarkas; 

2015 metais laikino apnakvindinimo paslauga suteikta 22 asmenims (19 vyrų, 3 moterims), 

iš jų 4 asmenys buvo ne Jurbarko rajono gyventojai. 11 asmenų suteikta apgyvendinimo paslauga 

(10 vyrų, 1 moteris). Teikiant apgyvendinimo paslaugą bendradarbiaujama su Darbo birža, policija, 

Caritu, seniūnijų, sveikatos priežiūros įstaigų socialiniais darbuotojais. Kiekvienam paslaugų 

gavėjui sudaromas individualus darbo planas, kuriame numatomi darbo su paslaugų gavėju tikslai ir 

jo paties įsipareigojimai. Prioritetinės darbo sritys yra motyvavimas įveikti priklausomybę nuo 

alkoholio ar psichoaktyvių medžiagų, racionalus išlaidų planavimas, savitvarkos ir buities darbų 

atlikimo įgūdžių atstatymas.   

 

2.6.  intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama adresu Piliakalnio g. 4, Eržvilko mstl., 

Jurbarko r. sav. 



2015 metais intensyvi krizių įveikimo pagalba buvo suteikta –  40 asmenų, iš jų 9 mamoms 

ir 31 vaikui. Iš viso lovadienių – 2 311. Siekiant socialinio darbo kryptingumo dirbant su paslaugų 

gavėjais, buvo sudaryta 19 individualių darbo planų, kuriuose atsispindi šeimos ir  socialinio 

darbuotojo veiklos kryptys ir numatomi problemos sprendimo būdai, įgalinant šeimos narius 

prisiimti atsakomybę už jų gyvenimą. Teikiant šią paslaugą rizikos šeimoms (vaikams) sukuriama 

ugdymosi ir vystymosi aplinka, kurioje formuojami savarankiško gyvenimo įgūdžiai, palaikomi ir 

stiprinami ryšiai su šeima bei dirbant komandoje su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais 

išnaudojamos visos galimybės, kad vaikas saugiai gyventų šeimoje. Siekiant įgyvendinti 

individualiuose darbo planuose išsikeltus tikslus, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų 

gavėjai gavo 130 individualių konsultacijų, 58 kartus atstovauti jų interesai kitose organizacijose, 

48 kartus organizuota transporto paslauga, 35 asmenys aprūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne 

ir maitinimo bei asmens higienos paslaugas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendintas projektas „Kompleksinės paslaugos vaikui ir 

motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės 

globos filiale“, kuriam skirta parama - 2 502 Eur iš  Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos 

politikos įgyvendinimo programos (Valstybės biudžeto lėšos). 

 

2.7.  būsto pritaikymas neįgaliesiems. 

Būsto pritaikymo paslauga teikiama pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą. Po Jurbarko rajono savivaldybės būsto pritaikymo 

žmonėms su negalia komisijos sprendimo Įstaiga organizuoja viešuosius pirkimus, būsto pritaikymo 

darbus, teikia ataskaitas. 2015 metais suorganizuotas vienas viešasis pirkimas, pritaikyti 3 būstai 

neįgaliesiems. Darbų apimtis - 11 486,64 Eur.  Taip pat Steigėjo sprendimu yra perduotas ilgalaikis 

turtas (lipikai, keltuvai), kuriems Įstaiga perka paslaugą techninei priežiūrai, 

sumontavimui/išmontavimui. 
 

Atvirumas visuomenei.  

Įstaigos vienas iš uždavinių – atvirumas bendruomenei. Atsižvelgiant į tai dalyvauta 

įvairiose akcijoje, organizuota įstaigoje atvirų durų diena, plėtoti bendradarbiavimo ryšiai. 2015 

metais įgyvendinat pagrindinius įstaigos siekius gauti antriniai/papildomi rezultatai: 

 2 kartus dalyvauta paramos – labdaros fondo „Maisto bankas“ akcijoje, kurios metu 

surinkta 960,751 kg. ilgai negendančių maisto produktų už 1355,68 Eur., jie išdalinti 112 Jurbarko 

rajono nepasiturinčių šeimų; 

 aktyviai prisijungta prie pavasarinės akcijos „Darom“ kartu su Jurbarko Šiaulių 

sąjungos savanoriais ir tvarkyta artimiausia aplinka;  

 sudalyvauta visuotinėse akcijoje „Atliekų mažinimo savaitė“ ir „Savaitė be patyčių“, 

prie pastarosios prisijungė ir Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai; 

 tarptautinės taikos dienos proga suorganizuota akcija Jurbarko mieste, dalijant 

gyventojams bei Jurbarko organizacijomis taikos balandžius (jų buvo išdalinta 500 vnt.); 

 senjorų dienos minėjimo proga neįgaliųjų rankų darbo „sapnų gaudyklėmis“ 

apdovanoti Eržvilko, Smalininkų senelių globos gyventojai ir Slaugos ligoninės pacientai; 

 suorganizuotos 2 atvirų durų dienos įstaigoje, kurios metu visi Jurbarko rajono 

gyventojai galėjo gauti dominančios informacijos apie įstaigoje teikiamas paslaugas; 

 sudarytos sąlygos atlikti įstaigoje praktiką 6 studijų krypčių (socialinio darbo, 

ergoterapijos, slaugytojų padėjėjų, socialinio darbuotojo padėjėjų, lankomosios priežiūros padėjėjų 

ir socialinio slaugytojų profesinio mokymo) studentams. Per ataskaitinį laikotarpį praktiką atliko 11 

asmenų, jų bendra praktikos trukmė – 3143 val.; 

 2015 metais į įstaigą pritraukti 59 savanoriai, kurie aktyviai prisijungė prie įstaigoje 

organizuojamų akcijų, minėjimų, renginių ir pan.; 

 įstaiga ir jos veikla bei neįgaliųjų darbai pristatyti šventėje „Tau, Vilniau“; 

 įstaigos internetinis puslapis nuolat atnaujinamas ir pateikiama naujausia informacija 

apie įstaigos veiklą, numatomus renginius, veiklas.  



Per ataskaitinį laikotarpį  sukurtas naujas įstaigos tinklapis, paskelbti 95 informaciniai 

straipsniai „Naujienų“ skiltyje. 

 

Įstaigos kultūra ir vertybės. 

Siekiant formuoti Įstaigos kultūrą ir vertybes bei kelti personalo kvalifikaciją, 2015 metais 

darbuotojų kvalifikacijai skirta 1 508 Eur, 40 darbuotojų (45 % viso kolektyvo) tobulino profesinę 

kvalifikaciją. 2 darbuotojai įgijo žinių, reikalingų vykdyti naujas paslaugas pagal globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių konsultavimo ir mokymų (GIMK) programą. 

Vertybėms ir darbo kultūrai formuoti organizuoti reguliarūs darbuotojų susirinkimai, 

išvykos į kitas įstaigas mokytis gerosios socialinio darbo praktikos, diskusijos veiklos tobulinimo ir 

paslaugų efektyvinimo klausimais. 

Suformuota Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų 

profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Metų eigoje 

įstaigos administracija su Darbo taryba posėdžiavo 3 kartus, po kurių buvo koreguotos darbuotojų 

pareiginės instrukcijos, inicijuotos paieškos draudimo bendrovės, apdrausiančios civiline 

atsakomybe įstaigą nuo nelaimingų atsitikimų klientams įstaigos patalpose ir pan. 

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IR FIZINIAI IŠTEKLIAI 

 

Žmogiškieji ištekliai. 

Vadovaujantis viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ įstatų 24.13 punktu 

Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. Struktūra 

patvirtinta 2014 m. gruodžio 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-392 (žr. 

1 priedą), pareigybių sąrašas pakeistas ir patvirtintas 2015 m. balandžio 30 d. Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-105.  

Įstaigos struktūra sudaryta funkcinio paskirstymo principu, t. y. jas sudaro horizontalias 

funkcijas vykdantys padaliniai. Valdymo struktūra leidžia tinkamai atskirti ir paskirstyti valdomas 

funkcijas, atsakomybes, programas bei optimaliai paskirstyti darbų apimtis tarp padalinių ir 

užtikrinti tinkamą kiekvienos srities atstovavimą, koordinavimą, kontrolę, bei Įstaigos misijos 

įgyvendinimą. 2016-2018 metų laikotarpiu Įstaigos struktūros ir pareigybių pokyčius gali įtakoti 

kitų socialinių programų įgyvendinimas, programų apimčių kitimas ir (ar) pratęsimo poreikis. 

Horizontalias funkcijas atliekančių darbuotojų skaičius gali kisti, priklausomai nuo bendro Įstaigos 

darbuotojų skaičiaus. 

 

Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorius laikinai paskirtas 

vadovauti įstaigai nuo 2015 m. sausio 6 d., o nuo 2015 m. kovo 19 d. pradėjo eiti nuolatines 

pareigas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos direktoriui iš viso priskaičiuota darbo užmokesčio 9 

852,53 Eur, iš jų 120 Eur už neįgaliųjų būsto pritaikymo programos administravimą ir 266,25 Eur 

vienkartinė piniginė išmoka pagal Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkį švenčių proga. 

 

 

1 lentele. Pareigybių ir darbuotojų skaičius 

Pareigybės pavadinimas 

Pareigybių 

skaičius 

(etatais) 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius 1 1 

Vyriausiasis socialinis darbuotojas 3 3 

Vyriausiasis buhalteris 1 1 

Buhalteris  0,75 1 

Personalo specialistas-sekretorius 1 1 

Psichologas 0,25 * 

Masažuotojas 1 1 



Socialinis darbuotojas 3 3 

Socialinis darbuotojas-kompensacinės technikos 

specialistas 

1 1 

Užimtumo specialistas 1 1 

Neformalaus ugdymo specialistas 1 1 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1,75 1 

Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos 

šeimomis 

1 1 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 46 57 

Ūkio dalies vedėjas 1 1 

Dušo darbuotojas-skalbėjas 0,5 1 

Sandėlininkas 1 2 

Vairuotojas-ekspeditorius 2 2 

Virėjas 3,75 4 

Elektrikas-santechnikas 0,5 ** 

Kūrikas 0,6 1 

Pagalbinis darbininkas 0,5 1** 

Valytojas 1,5 2 

Viso: 74,1 89 
     *perkama paslauga 

     ** darbininko ir elektriko-santechniko pareigybėse dirba 1 asmuo. 

 

 

Diagrama Nr. 1. Personalo išsilavinimas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagrama Nr. 2. Personalo išsilavinimas pagal specializaciją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Fiziniai ištekliai. 

Disponuojamas ilgalaikis 

turtas 

Kiekis,  

plotas  

m
2
 

Paslauga/naudojimas 

Vietų skaičius, 

licencijuojama 

paslauga/ 

nelicencijuojama 

Vydūno g. 56C, Jurbarkas/ 

gydymo paskirties pastatas 

1 

pastatas 

978,74  

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 

globa sutrikusio intelekto 

suaugusiems asmenims 

15 

Paslauga – 

licencijuojama 

Vydūno g. 56C, Jurbarkas/ 

gydymo paskirties pastatas 

Dienos socialinė globa 

sutrikusio intelekto 

suaugusiems asmenims 

18 

Paslauga – 

licencijuojama 

Vydūno g. 56C, 

Jurbarkas/gydymo paskirties 

pastatas 

Masažas 
Gydomojo masažo 

licencija 

Vydūno g. 56C, 

Jurbarkas/garažas 

1 

pastatas 

29,03 

TPP laikymui  

Piliakalnio g. 4, 

Eržvilkas/gydymo paskirties 

pastatas 

1 

pastatas 

399,71 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 

senyvo amžiaus asmenų globa 

23 

Paslauga – 

licencijuojama 

Piliakalnio g. 4, 

Eržvilkas/gydymo paskirties 

pastatas 

2 pastatai 
Socialinė priežiūra -Intensyvi 

krizių įveikimo pagalba 

16 
Paslauga – 

nelicencijuojama 

Barkūnų g. 8, Jurbarkas/ 

gyvenamosios paskirties 

pastatas 

1 

pastatas 

94,51 

Socialinė priežiūra socialinės 

rizikos asmenims (nakvynės 

namuose): apgyvendinimas, 

laikinas apnakvindinimas 

14 
Paslauga – 

nelicencijuojama 

Barkūnų g. 8 

Jurbarkas/paslaugų 

paskirties patalpos 

Raudonė (patalpos 

seniūnijoje) 

Smalininkai (patalpos L. 

66,72 

 

 

60,67 

 

24,59 

Higienos paslaugos (dušas, 

skalbimas) 
Paslauga – 

nelicencijuojama 



Meškaitytės p. m.) 

Automobilis 

3 vnt.  

(7 vietų, 

8 vietų ir 

13 vietų) 

1) Krizių centro veiklai 

užtikrinti 

2) vežimas į hemodializės 

procedūras;  

3) transporto paslauga rajono 

gyventojams važiuoti 

gydymosi tikslais, 

reabilitacijai, klientų 

atvežimas, parvežimas į dienos 

centrą, tinkamų paslaugų 

klientams užtikrinti  

4) autobuso nuoma 

Paslauga – 

nelicencijuojama 

Dariaus ir Girėno g. 120A, 

Jurbarkas/garažas 

1 

pastatas 

73,99 

Automobilių laikymui  

Ugniagesių g. 1, 

Jurbarkas/patalpa rūsyje 
16,36 

Labdarai paramai, inventoriui 

laikyti 
 

 

Įstaigoje įdiegta dokumentų valdymo sistema (DVS), kuri užtikrina efektyvų 

dokumentacijos valdymą įstaigoje bei konkretų atsakomybių pasidalijimą už rengiamus įstaigoje 

raštus bei jų vykdymo kontrolę.  

 

V. FINANSINĖ ĮSTAIGOS BŪKLĖ 

 

Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ dalininkas yra Jurbarko rajono 

savivaldybė. Dalininko kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje liko nepakitęs – 59 

857 Eur. Per finansinius metus Įstaiga gavo lėšas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos 

sąjungos (Darbo biržos remiamos darbo vietos) ir iš kitų šaltinių, tokių kaip „Maisto bankas“, 

„LIONS“ klubas, fizinių asmenų.  

 

3 lentelė. 2015 metų finansavimo pajamos 
 

Finansavimo šaltinis Skirta, Eur 

Valstybės biudžetas 96 009,00 

Savivaldybės biudžetas 300 003,00 

Europos Sąjungos lėšos 9 552,00 

Kiti finansavimo šaltiniai 13 347,00 

Viso: 418 911,00 

 

 Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius dauguma įstaigos gautų lėšų panaudojama 

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Per 2015 metus įstaigos sąnaudos sudarė 557 610 Eur 

(detali informacija pateikta priede Nr. 2), iš kurių darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui -  

437 499 Eur. Ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 2 800 Eur (buhalterinė programa), perleisto 

turto nebuvo. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 63 903 Eur. 

 

 



 

4 lentelė. 2015 metais gautos pajamos pagal teikiamas paslaugas 
 

Paslaugų pavadinimas Paslaugų gavėjų 

įmokos, Eur 

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims: 

mokestis už elektros prietaisus ir 2-iečius kambarius 

69 328,00 

535,00 

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa proto negalios asmenims  31 571,00 

Dienos socialinės globa asmens namuose 23 839,00 

Dienos socialinės globa institucijoje proto negalios asmenims: 

neįgaliųjų rankdarbiai 

9 728,00 

1 144,00 

Pagalba į namus 7 520,00 

Transporto paslaugos (hemodializės) 4 084,00 

Skalbimo paslaugos 3 900,00 

Transporto paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys) 2 877,00 

Masažo paslaugos 1 688,00 

Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas nakvynės namuose 1 344,00 

Maitinimo paslauga įstaigos darbuotojams (50 proc. antkainis) 267,00 

Kitos paslaugos (kompensacinė technika, kitos paslaugos) 156,00 

Viso: 157 981,00 

 

 

Diagrama Nr. 3. Pajamos pagal paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. IŠVADOS 

 

1. Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo (2006 m. sausio 19 d. Nr.X-493) 19 

straipsnio 2 punktu ir 21 straipsnio 1, 3 ir 6 punktais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ atitiko 

sąlygas ir  įgijo 3 licencijas socialinei globai vykdyti. Paslaugų kokybė gerinama nuolat: fizinė, 

materialinė aplinka – iš surinktų pajamų ir paramos, socialinė ir sociokultūrinė – įgyvendinant 

programas, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, organizacijomis ir pan. Fizinei ir materialinei 

aplinkai pagerinti daugiausia investicijų reikalauja Eržvilko senelių globos namai, darbams 

sudarytas įstaigos vidinis terminų grafikas. Skundų dėl  paslaugų kokybės 2015 m. nėra gauta.  

2.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 

14 d. įsakymu Nr. V-364 “Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų 

patvirtinimo” (nauja redakcija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. 

balandžio 11 d. įsakymu Nr. V- 273), įstaiga įgijo bendrosios praktikos slaugos licenciją. 

Bendrosios praktikos slauga organizuojama teikiant institucinę socialinę globą. Atsižvelgiant į tai, 

kad bendrosios praktikos slaugytojas prižiūri ir Krizių centre esančius vaikus, kuriuos kartais atveža 

ir sergančius, susidaro papildomas didelis krūvis. Skundų dėl paslaugų kokybės 2015 m. nėra gauta. 

3. Vadovaujantis socialinių globos normų aprašo 3 priedu „Senyvo amžiaus asmenų, 

suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos dienos 

socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) 

socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose“ ir 4 priedu 

,,Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 

globos normos, taikomos socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams“ (2014 m. liepos 

14 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1 – 377), buvo įstaigoje atliktas 

socialinės globos atitikties vertinimas, kurio išvadų pagrindu paruoštas socialinės globos paslaugų 

kokybę užtikrinančių priemonių planas. 

4. Kitos paslaugos: 

Transporto paslauga.  Klientų vežimas į hemodializių procedūras per 2015 metus davė 900 

Eur nuostolį, nes didžioji dalis klientų moka su nuolaida dėl mažų pajamų. UAB „Diaverum 

klinikos“ mokėta suma (kas mėnesį 260 Eur) to nepadengė. Autobuso eksploatacija kasmet brangsta 

dėl jo nusidėvėjimo. Nuostolius sumažinti padėtų nemokamų paslaugų dotavimas iš Savivaldybės 

biudžeto nepanaudotų socialinei piniginei paramai skirtų lėšų. Specialiojo transporto paslauga 

klientui nuvykti į gydymo įstaigą ir pan. taip pat yra nuostolinga, nes 13 vietų autobusu vyksta 1 

klientas arba su lydinčiu asmeniu, kuris dažniausiai moka tik 20 proc. nustatytos kainos. Nuostolius 

sumažinti padėtų nemokamų paslaugų dotavimas iš Savivaldybės biudžeto nepanaudotų socialinei 

piniginei paramai skirtų lėšų. 

 Higienos paslaugos patenkinamos pagal esamą poreikį. Skundų dėl  paslaugų kokybės 2015 

m. nėra gauta. Perkėlus paslaugas iš Dariaus ir Girėno g. 120A į Barkūnų g. 8A (nakvynės namus), 

kad būtų patenkintas klientų poreikis gauti laiku ir prieinamai paslaugą buvo organizuotas 

pavežėjimas gruodžio mėnesį (pagal iš anksto skelbtą grafiką) Įstaigos sąskaita. Norinčių vykti 

neatsirado, pavežėjimas daugiau neorganizuotas. 

 Pradėtas vesti techninės pagalbos priemonių prašymų ir sprendimų registras (NEVDA) kas 

ateityje palengvins kontrolę ir supaprastės priemonių naudojimo/grąžinimo stebėsena. 2015 m. 

suaktyvinta priemonių grąžinimo stebėsena  – Įstaigos vidinė kontrolė. Būsto pritaikymo paslauga 

įgyvendinta sėkmingai, nuo 2016 m. perduodama Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos 

skyriui. 

5. Po Įstaigų reorganizavimo teikiamų socialinių paslaugų skaičius nepasikeitė (žr. 5 

lentelę), daugiau dėmesio skirta paslaugų kokybės gerinimui, dokumentacijos koregavimui. 

 

 



 
 

5 lentelė. 2013–2015 metais teiktos socialinės paslaugos ir gavėjų skaičiaus pokyčiai 

Eil. 

Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal  

žmonių socialines grupes 

Paslaugų gavėjų skaičius 

2013 

metai 

2014 

metai 

2015 

metai 

1. Ilgalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenys) 23 21 17 

2. 
Trumpalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus 

asmenys) 
14 7 

8 

3. Ilgalaikė socialinė globa (asmenys su proto negalia) 12 11 13 

4. 
Trumpalaikė socialinė globa (asmenys su proto 

negalia) 
 2 

2 

5. Dienos socialinė (asmenys su proto negalia) 15 15 15 

6. Dienos socialinė globa asmens namuose 29 34 33 

7. Pagalba į namus 148 113 113 

8. Intensyvi krizių įveikimo pagalba 37 35 40 

9. Laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose 22 40 22 

10. Apgyvendinimas nakvynės namuose 7 8 11 

11. Higienos paslaugos: dušas, skalbykla* 205 444 181 

12. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis* 253 155 197 

13. Transporto paslauga 
198 

atvejai** 
41 

35 

14. Būsto pritaikymas 4 3 3 
*  suteiktų paslaugų skaičius (ne unikalių klientų skaičius); 

** 2013 metų ataskaitoje neišskirta gavėjų skaičius, o tik suteiktų transporto paslaugų skaičius. 

 

6. Sėkmingai įgyvendinti 3 projektai: „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas 

Jurbarko rajono suaugusiems proto negalios asmenims“, „Kompleksinės paslaugos vaikui ir motinai 

(tėvui) esant krizinėje situacijoje Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos 

filiale“, muzikinis ugdymas proto negalios asmenims. 

7. 2015 m. dalyvavimas pavasario ir rudens paramos ir labdaros fondo „Maisto bankas“ 

akcijose padėjo surinkti  960,751 kg ilgai negendančių maisto produktų už 1355,68 Eur., kurie 

išdalinti 112 Jurbarko raj. nepasiturinčių šeimų. Iš Jurbarko m. seniūnijos gauta 740 kg. labdaros 

maisto  produktais, iš kurių išdalinta apie 340 kg. Iš parduotuvės IKI per 2015 m. gauti ir išdalinti 

730,382 kg paskutinės dienos galiojimo maisto produktai. Šiais maisto produktais aprūpinti 

nakvynės namų paslaugų gavėjai.  

8. Patvirtinta savanoriškų ir nemokamų viešųjų darbų organizavimo tvarka – veikloje 

dalyvavo 59 savanoriai ir 3 asmenys apylinkės teismo paskirti atlikti nemokamus viešuosius darbus 

socialinės globos Įstaigoje. 

9. Patraukli vieta profesinei praktikai – priimta 11 studentų. Sudaryta 

bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių profesinio rengimo centru.  
10. Užtikrintas efektyvus dokumentų valdymas įdiegus valdymo sistemą (DVS). Taip 

paskirstytos konkrečios atsakomybės už rengiamus įstaigoje raštus bei jų vykdymo kontrolę. 

Optimizuotos buhalterijos darbo laiko sąnaudos, užtikrintas apskaitos duomenų patikimumas ir jų 

atskleidimas finansinėse ataskaitose įsigijus buhalterinės apskaitos programą. 

11. Užtikrintas tinkamas darbuotojų atstovavimas suformavus Darbo tarybą. 

12.  2015 metais personalo kvalifikacijai kelti skirtas 1 proc. gautų Įstaigos pajamų. 60 

proc. darbuotojo kvalifikacijai reikalingų mokymų turi būti iš patvirtintų Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento prie SADM programų, kurios yra mokamos (kaina nuo 55 Eur asmeniui už 

8 ak.val.). Reikalinga skirti daugiau lėšų kvalifikacijos kėlimui.   

13.  Įstaigos veiklą vertiname teigiamai pagal finansinius rezultatus (žr. diagrama Nr. 4 

ir Nr. 5). 



 

 

Diagrama Nr. 4. Išlaidų palyginimas (be darbo užmokesčio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nr. 5. Pajamų ir sąnaudų palyginimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ĮSTAIGOS VEIKLOS PERSPEKTYVOS 

 

Atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio metu gautus veiklos rezultatus, 2016 metais 

numatoma: 

1. tobulinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir tęstinumą; 

2. teikti paslaugas pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių konsultavimo ir mokymų (GIMK) 

programą (2 Įstaigos socialiniai darbuotojai apmokyti dirbti pagal GIMK programą, darbo vietų 

išlaikymas – Savivaldybės biudžetas); 

3. atlikti Jurbarko rajono gyventojams asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdienius sprendimus vertinimą ir parengti išvadas Jurbarko r. sav. administracijos Socialinės 

paramos skyriui (Jurbarko r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Įstaigos socialinis 

darbuotojas); 

4. pateikti paraišką ir pradėti vykdyti projektą „Integrali pagalba į namus“, kurio dėka 

bus praplėsta paslaugų, teikiamų namuose, įvairovė (prie socialinės globos prisideda slaugos, 

masažo ir konsultavimo paslaugos) bei bus keliama darbuotojų kvalifikacija ir pritraukiami į Įstaigą 

savanoriai; 

5. parengti 3 projektines paraiškas VVG „Jurbarkas“ (projektiniai pasiūlymai jau 

pateikti), kuriose planuojama sukurti tinkamas sąlygas gauti higienos paslaugas socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims, didinti žmonių informuotumą apie socialines paslaugas bei aktyvinti 

miesto gyventojus skatinant jų kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą bei didinant jų užimtumą per 

savanorišką veiklą. 

6 lentelė. Prognozuojamos teikti socialinės paslaugos  ir gavėjų skaičius 

Eil. 

Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal  

žmonių socialines grupes 

Planuojamas paslaugų gavėjų 

skaičius 

2016 2017 2018 

1. Ilgalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenims) 23 23 23 

2. Trumpalaikė socialinė globa  (senyvo amžiaus asmenims) 5 5 5 

3. Ilgalaikė socialinė globa (asmenys su proto negalia) 13 13 13 

4. Trumpalaikė socialinė globa (asmenys su proto negalia) 2 3 3 

5. Dienos socialinė globa (asmenys su proto negalia) 15 16 18 

6. Dienos socialinė globa asmens namuose 33 35 35 

7. Pagalba į namus 115 118 120 

8. Apgyvendinimas krizių centre 40 42 42 

9. Laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose 11 12 12 

10. Apgyvendinimas nakvynės namuose 22 25 25 

11. Higienos paslaugos 180 180 180 

12. Transporto paslaugos 38 40 45 

13. Aprūpinimas TP priemonėmis 200 210 220 

14. GIMK paslaugos 15 20 25 

15. Savarankiško gyvenimo namų paslaugos - - 6 

16. Integralios pagalbos paslaugos - 20 20 

 

7 lentelė. Pareigybių poreikis etatais. 

Pareigybės pavadinimas 
Pareigybių 

skaičius 

(etatais) 

Poreikis 

etatų 

Direktorius 1 1 

Vyriausiasis socialinis darbuotojas 3 3 



Vyriausiasis buhalteris 1 1 

Buhalteris * 0,75 1 

Personalo specialistas-sekretorius 1 1 

Psichologas** 0,25 0,5 

Masažuotojas 1 1 

Socialinis darbuotojas*** 3 3,25 

Socialinis darbuotojas-kompensacinės technikos specialistas 1 1 

Užimtumo specialistas 1 1 

Neformalaus ugdymo specialistas 1 1 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1,75 1,75 

Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis 1 1 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 46 46 

Ūkio dalies vedėjas 1 1 

Dušo darbuotojas-skalbėjas 0,5 0,5 

Sandėlininkas 1 1 

Vairuotojas-ekspeditorius 2 2 

Virėjas**** 3,75 4 

Elektrikas-santechnikas 0,5 0,5 

Kūrikas 0,6 0,6 

Pagalbinis darbininkas 0,5 0,5 

Valytojas 1,5 1,5 

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų ir konsultavimo specialistas
*****

  2 

Viso: 74,1 77,1 
* reikalinga 0,25 kasininko pareigybei; 

** psichologo paslaugos reikalingos Krizių centro klientams, proto negalios globos namų klientams, darbuotojams 

konsultuoti; 

***reikalinga numatyti apmokėjimą už asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo 

ir išvadų rengimo funkcijos atlikimą; 

**** Eržvilko senelių globos namams, nes maitinimo paslauga teikiama ir Krizių centre esantiems vaikams. 

***** 2016 metais sudarytos terminuotos darbo sutartys (2 asmenys po 0,5 etato), nėra aiškių šios veiklos perspektyvų 

(nacionaliniu mastu)  

 

 

 

 

Direktorė         Audronė Balčiūnienė 
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VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

2015 metų veiklos ataskaitos  

2 priedas  
PAGRINDINIŲ VEIKLOS SĄNAUDŲ PALYGINIMAS 

 

2015 m. 01 

mėn. VŠĮ 

Jurbarko 

rajonos 

sutrikusio 

intelekto 

jaunuolių 

darbo 

centras

2015 m. 01 

mėn. VŠĮ 

Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras

2015 m. 02-

12 mėn. 

VŠĮ 

„Jurbarko 

socialinės 

paslaugos"

2014 m. 

VŠĮ 

Jurbarko 

rajonos 

sutrikusio 

intelekto 

jaunuolių 

darbo 

centras

2014 m. 

VŠĮ 

Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras

Palyginim

as 2015 m. 

su 2014 m. 

padidėjima

s (+), 

sumažėjim

as (-)

A. 14248 35579 576892 170495 470779 -14555

I. 10146 25198 418911 106259 257915 90081

I.1. 1631 7062 95417 1327 19970 82813

I.2. 8465 17078 300003 102043 204609 18894

I.3. 592 10144 10896 -160

I.4. 50 466 13347 2889 22440 -11466

II. 0

III. 4102 10381 157981 64236 212864 -104636

III.1. 4102 10381 157981 64236 212864 -104636

III.2. 0

B. 12769 34600 557598 170914 473297 -39244

I. 8465 28189 437499 119902 358603 -4352

II 78 11698 986 11085 -295

III. 2656 2847 30774 16596 24109 -4428

IV. 0

V. 165 726 10749 4542 13428 -6330

VI. 1508 196 392 920

VII. 3232 6081 423 -3272

VIII. 2 36 -34

IX. 1092 2674 53986 13766 44308 -322

X. 0

XI. 0

XII. 0

XIII. 60 5822 8845 15347 -18310

XIV. 313 104 2328 5566 -2821

C. 1479 979 19294 -419 -2518 24689

D. 81 0 0 333 0 -252

I. 81 333 -252

II. 0

III. 0

E. -12 -12

F.

G.

H. 1560 979 19282 -86 -2518 24425

I. -924 924

J. 1560 979 19282 -1010 -2518 25349

I.

II.

Iš kitų finansavimo šaltinių

FINANSAVIMO PAJAMOS

Iš valstybės biudžeto 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

Iš savivaldybių biudžetų 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

Pateikimo valiuta ir tikslumas:  eurais

Eil. 

Nr.
Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS



  

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

2015 metų veiklos ataskaitos  

3 priedas 
 

PAGRINDINĖS VEIKLOS IR KITŲ PAJAMŲ PALYGINIMAS 

Išlaidų straipsnis 

2015 m. 01 mėn. 

VŠĮ Jurbarko 

rajono sutrikusio 

intelekto 

jaunuolių darbo 

centras 

2015 m. 01 

mėn. VŠĮ 

Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras 

VŠĮ „Jurbarko 

socialinės 

paslaugos" 2015 

m. 02- 12 MĖN. 

VŠĮ Jurbarko 

rajono sutrikusio 

intelekto 

jaunuolių darbo 

centras 2014 m. 

VŠĮ Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras 2014 

m. 

Palyginimas, 

padidėjimas (+), 

sumažėjimas (-) 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS: 4102 10381 157981 64236 212864 -104636 

Pajamos už suteiktas paslaugas Eržvilko ilgalaikė ir 

trumpalaikė socialinė globa 
  5849 69328   70007 5170 

Pajamos už suteiktas paslaugas proto negalios asmenims 

socialinės globos namuose 
3229   31571 37548   -2748 

Pajamos už suteiktas socialinės globos paslaugas 

asmens namuose DSG 
  2194 23839   24632 1401 

Pajamos už suteiktas socialinės globos paslaugas 

įstaigoje, teikiamas proto negalios asmenims 873   9728 9387   1214 

Pajamos už suteiktos paslaugos namuose (pagalba į 

namus)   877 7520   9513 -1116 

Pajamos už suteiktas skalbimo paslaugas   335 3900   4679 -444 

Pajamos už suteiktos transporto paslaugos   704 6961   4950 2715 

Pajamos už suteiktas masažo paslaugas   205 1688   2505 -612 

Suteiktos paslaugos NN gyventojams   158 1344   1094 408 

Pajamos už parduotu rankdarbius     1144     1144 

Pajamos už suteiktas kitas paslaugas (arbatinukai, 2-

dviviečiai kambariai)   48 535     583 

Pajamos už suteiktas maitinimo paslaugos įstaigos 

darbuotojams (50 proc. antkainis) 
    267     267 

Pajamos už suteiktas kitas paslaugas (kompensacinė 

technika, kitos paslaugos) 
  11 156   292 -125 

*Tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia       17301 95192 -112493 

Pastaba: Tikslinės dotacijos su sunkia negalia iki 2014 12 31 buvo apskaitomos, kaip pagrindinės veiklos kitos pajamos, o nuo 2015 01 01 apskaitomos, kaip finansavimo 

pajamos iš valstybės biudžeto. 



VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

2015 metų veiklos ataskaitos 

4 priedas  
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITŲ DUOMENŲ PALYGINIMAS 

2016.03.07 

(data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas:  eurais 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

2015 m. 01 

mėn. VŠĮ 

Jurbarko 

rajono 

sutrikusio 

intelekto 

jaunuolių 

darbo 

centras 

2015 m. 01 

mėn. VŠĮ 

Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras 

2015 m. 02-12 

mėn. VŠĮ 

„Jurbarko 

socialinės 

paslaugos" 

2014 m. 

VŠĮ 

Jurbarko 

rajono 

sutrikusio 

intelekto 

jaunuolių 

darbo 

centras 

2014 m. 

VŠĮ 

Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Palyginimas 

2015 m. su 

2014 m. 

padidėjimas 

(+), 

sumažėjimas 

(-) 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 14248 35579 576892 170495 470779 -14555 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 10146 25198 418911 106259 257915 90081 

I.1. Iš valstybės biudžeto  1631 7062 100375 1327 19970 87771 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų  8465 17078 300002 102043 204609 18893 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   592 9896   10896 -408 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 50 466 8638 2889 22440 -16175 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS           0 

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  4102 10381 157981 64236 212864 -104636 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4102 10381 157981 64236 212864 -104636 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma           0 

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 12769 34600 557598 170914 473297 -39244 

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 8465 28189 437499 119902 358603 -4352 

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 78   11698 986 11085 -295 

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 2656 2847 30774 16596 24109 -4428 

IV. KOMANDIRUOČIŲ           0 

V. TRANSPORTO 165 726 10749 4542 13428 -6330 



  

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO     1508 196 392 920 

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO     3232 6081 423 -3272 

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ     2   36 -34 

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 1092 2674 53986 13766 44308 -322 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ           0 

XI. NUOMOS           0 

XII. FINANSAVIMO           0 

XIII. KITŲ PASLAUGŲ   60 5822 8845 15347 -18310 

XIV. KITOS 313 104 2328   5566 -2821 

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1479 979 19294 -419 -2518 24689 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 81 0 0 333 0 -252 

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS 81     333   -252 

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS           0 

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS           0 

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS     -12     -12 

F. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA 
            

G. PELNO MOKESTIS             

H. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 
1560 979 19282 -86 -2518 24425 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA       -924   924 

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1560 979 19282 -1010 -2518 25349 

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI             

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI             

 

 

 



 

 

 

 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

2015 metų veiklos ataskaitos 

5 priedas 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ METINIŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 
 

                                 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“         

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos 

forma) 

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos" 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

303557121  Vydūno g. 56c, Jurbarkas 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) 

     

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

         

2016-01-28 Nr.  

(data) 

  Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais  

  
Pastabos 

Nr.  

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 2015 

01 31 

 ILGALAIKIS TURTAS 

  
  23778 32679 

Nematerialusis turtas   2567 0 

Plėtros darbai       

Programinė įranga ir jos licencijos   2567   

Kitas nematerialusis turtas       

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai       

Prestižas       

Ilgalaikis materialusis turtas   21211 32679 

Žemė       

Pastatai       

Infrastruktūros ir kiti statiniai       

Nekilnojamosios kultūros vertybės       

Mašinos ir įrenginiai   818 1169 

Transporto priemonės   9414 13851 

Kilnojamosios kultūros vertybės       

Baldai ir biuro įranga   6426 10959 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas   4553 6700 

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai       

Ilgalaikis finansinis turtas       

Kitas ilgalaikis turtas       

BIOLOGINIS TURTAS       

TRUMPALAIKIS TURTAS   102184 126276 

Atsargos   3905 4083 

Strateginės ir neliečiamosios atsargos       

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   3905 4083 

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys       

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)       



  
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       

Išankstiniai apmokėjimai   816 1128 

Per vienus metus gautinos sumos   30286 67358 

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos       

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos       

Gautinos finansavimo sumos       

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 5 6208 5143 

Sukauptos gautinos sumos 6 23652 62215 

Kitos gautinos sumos   426   

Trumpalaikės investicijos       

Pinigai ir pinigų ekvivalentai   67177 53707 

IŠ VISO TURTO:   125962 158955 

FINANSAVIMO SUMOS   17651 25252 

Iš valstybės biudžeto        

Iš savivaldybės biudžeto   2277 3448 

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 12856 19499 

Iš kitų šaltinių   2518 2305 

ĮSIPAREIGOJIMAI   32328 77002 

Ilgalaikiai įsipareigojimai       

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai       

Ilgalaikiai atidėjiniai       

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai       

Trumpalaikiai įsipareigojimai   32328 77002 

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai       

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis       

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai       

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos       

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą       

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   0 0 

Grąžintinos finansavimo sumos       

Kitos mokėtinos sumos biudžetui       

Mokėtinos socialinės išmokos       

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos       

Tiekėjams mokėtinos sumos 7 3085 6642 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   503 35473 

Sukauptos mokėtinos sumos 8 28732 34887 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   8   

GRYNASIS TURTAS   75983 56701 

Dalininkų kapitalas   59857 59857 

Rezervai       

Tikrosios vertės rezervas       

Kiti rezervai       

Nuosavybės metodo įtaka       

Sukauptas perviršis ar deficitas   16126 -3156 

Einamųjų metų perviršis ar deficitas   19282 2540 

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   -3156 -5696 

MAŽUMOS DALIS       

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO 

IR MAŽUMOS DALIES: 
  125962 158955 

Direktorė     
Audronė 

Balčiūnienė 

  (parašas)    

Vyriausioji buhalterė Vilma Petraitienė 



  

 
    VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

    2015 metų veiklos ataskaitos 

    6 priedas  

 

   
3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų 

ataskaita“ 

   2 priedas   

      

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus 

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma) 

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos" 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

303557121,  Vydūno g. 56c, Jurbarkas 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą 

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas) 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

      
2016-01-28 Nr.  

(data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas:  eurais 

Eil. Nr. Straipsniai 
Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   576892 0 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS   418911 0 

I.1. Iš valstybės biudžeto    95417   

I.2. Iš savivaldybių biudžetų    300003   

I.3. 
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

lėšų 
  10144   

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių   13347   

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS       

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS    157981 0 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1 157981   

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma       

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS   557598 0 

I. 
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO 

DRAUDIMO 
  437499   

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   11698   

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 2 30774   

IV. KOMANDIRUOČIŲ       

V. TRANSPORTO   10749   

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   1508   

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   3232   



  

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   2   

IX. 
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ 

SAVIKAINA 
3 53986   

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ       

XI. NUOMOS       

XII. FINANSAVIMO       

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 4 5822   

XIV. KITOS   2328   

C. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS 
  19294 0 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS   0 0 

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS       

II. 
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS 

PAJAMOS 
      

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS       

E. 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS 
  -12   

F. 

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 

ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA 

      

G. PELNO MOKESTIS       

H. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 
  19282 0 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA       

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   19282 0 

I. 
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI 
      

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI       

Direktorė     
Audronė 

Balčiūnienė 

  (parašas)    

Vyriausioji buhalterė Vilma Petraitienė 

                                                                     (parašas)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
                                                                                                VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

                                                                                                2015 metų veiklos ataskaitos  

                                                                                                 7  priedas  

 

                                                                                                                                                                              20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

                                                                                                                                                                              4 priedas 

                                                                                                                                                                          

 

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 

pateikimo žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

             

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 

LAIKOTARPĮ 

             

Eil. 

Nr. 

Finansavimo 

sumos 

Finan-

savimo 

sumų 

likutis 

ataskaiti-

nio 

laikotar-

pio 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

Finansavi-

mo sumų 

likutis 

ataskaiti-

nio 

laikotar-

pio 

pabaigoje 

 

Finansa-

vimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygi-

ntinai 

gautą 

turtą  

Finan-

savimo 

sumų 

pergru-

pavimas 

Neatly-

gintinai 

gautas 

turtas 

Perduo-

ta 

kitiems 

viešojo 

sekto-

riaus 

subjek-

tams 

Finansa-

vimo 

sumų 

sumažė-

jimas dėl 

turto 

parda-

vimo 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansa-

vimo 

sumos 

(grąžin-

tos) 

 

Finansavi-

mo sumų 

(gautinų) 

pasikeiti-

mas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Iš valstybės 

biudžeto 

(išskyrus 

valstybės 

biudžeto 

asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos 

  104702         104702,00       0,00 



  

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

1.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
                    0,00 

1.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
  104702         104702       0,00 

2. 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

(išskyrus  

savivaldybės 

biudžeto 

asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

3448 328144         329315,00       2277,00 

2.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
3448           1171       2277,00 

2.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
  328144         328144,00       0,00 

3. 

Iš Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

(finansavimo 

sumų dalis, kuri 

gaunama iš 

Europos 

Sąjungos, 

neįskaitant 

finansavimo 

sumų iš valstybės 

ar savivaldybės 

19499 3503,00 0,00       10146,00       12856,00 



  

biudžetų ES  

projektams 

finansuoti): 

3.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
19499           6643,00       12856,00 

3.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
  3503,00         3503,00       0,00 

4. Iš kitų šaltinių: 2305,00 9850,00   3673,00     13310,00       2518,00 

4.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
1318,00           563,00       755,00 

4.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
987,00 9850,00   3673,00     12747,00       1763,00 

 

 

 

_________________________________ 


