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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  

VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras (toliau – 

Centras) yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga teikianti socialines paslaugas 

Vilniaus rajono gyventojams. Centro kodas 304722978, juridinių asmenų registre 

įregistruotas 2017 m. lapkričio 30 d., o 2018 m. vasario 20 d. papildyti registravimo duomenis 

organizuoto konkurso būdu paskyrus įstaigos vadovą. Centras  įsteigtas Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T3-367 ir veikia pagal patvirtintus  

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro nuostatus, tai viešasis juridinis asmuo, turintis 

ūkinį – finansinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Centrui Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 12 p. numatytoms savarankiškoms savivaldybės 

funkcijoms vykdyti (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų 

steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis), teisės 

aktų nustatyta tvarka įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m.  kovo 30 d. sprendimu Nr. T3-60 „Dėl administracinio pastato, 

esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 21, perdavimo patikėjimo teise“ buvo 

perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybės įmonės Vilniaus rajono 

autobuso parko valdomas administracinis pastatas. Tokiu būdu, efektyviai ir racionaliai 

panaudojant savivaldybės turtą buvo siekiama užtikrinti maksimalią naudą visuomenės 

interesų tenkinimui socialinėje srityje. Centrui perimus nurodytą turtą ir įregistravus VĮ 

Registrų centre buvo įsteigta įstaigą, kurios buveinės adresas – Vilniaus r. sav., Nemenčinės 

m., Bažnyčios g. 21, LT-15172. 

Centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti 

bendrųjų (rajono gyventojų informavimas ir konsultavimas įstaigoje teikiamų socialinių 

paslaugų klausimais, tarpininkavimas ir atstovavimas tarp asmens, šeimos ir institucijų, 

paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims organizavimas) ir specialiųjų 

(socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvios krizių įveikimo pagalbos 

organiavimas, socialinės priežiūros paslaugų senyvo, amžiaus asmenims, suaugusiems 

asmenims, šeimoms ir vaikams atsidūrusiems krizinėje situacijoje teikimas, pagalbos asmens 

namuose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia oganizavimas ir 

teikimas) socialinių paslaugų teikimą asmenims, be to transporto organizavimo paslaugų 

teikimas, neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo užtikrinimas, 

tarpininkavimas organizuojant šių priemonių pristatymą, individualų pritaikymą, apmokymą 

naudotis jomis ir vaiko ir jį auginančio (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) atvejo 

vadybos inicijavimas, organizavimas ir koordinavimas, kuriems nustatytas socialinių paslaugų 

poreikis, bendradarbiaujant su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialinės priežiūros, švietimo, sveikatos, kultūros, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis.  

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos 
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Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos norminiais 

aktais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės merės 

potvarkiais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymais bei kitais teisės 

aktais. 

Centro pagrindinis veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas įvairiems socialinių 

grupių Vilniaus rajono gyventojams, sudarant jiems sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir 

galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, socialinių ryšių palaikymas 

padedant įveikti socialinę atskirtį, siekiant didinti jų galimybes gyventi orumo 

nežeminančiomis sąlygomis. 

Centro uždaviniai: 

 Organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas, 

užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, 

padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas, atsižvelgiant į 

gyventojų poreikius ir Centro galimybes; 

 Padėti grąžinti asmenimas (šeimoms), kurie dėl objektyvių 

priežasčių negali savimi pasirūpinti, gebėjimą savarankiškai gyventi, sudarant 

būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, padedant 

jiems integruotis šeimoje ir visuomenėje; 

 Plėsti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje, 

įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, vykdyti pavestas funkcijas. 

Paslaugų centro vizija – tapti įstaiga, gebančia kurti efektyvią socialinės pagalbos 

sistemą Vilniaus rajone ir užtikinti teikiamų paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo 

arčiau gyvenamosios vietos.  

Paslaugų centro misija – užtikrinti savalaikį ir atitinkantį poreikius socialinių paslaugų 

teikimą Vilniaus rajono gyventojams, įtraukiant juos kartu priimti sprendimus, siekiant 

pokyčio.   

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T3-367  

steigiant Centrą patvirtino didžiausią leistiną pareigybių skaičių, t.y. 49 pareigybes. Vilniaus 

rajono savivaldybės merė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymo 

9 straipsnio 2. 3. punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu 

Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir 

valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų 

finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 

valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 22 punktu, remdamasi 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T3-367 „Dėl 

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro įsteigimo“, atsižvelgdama į Pretendentų į Vilniaus 

rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro 

direktoriaus pareigas atrankos komisijos 2018 m. sausio 10 d. protokolą Nr. AK44-1, 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. sausio 23 d. raštą Nr. 4-01-573 

„Dėl informacijos pateikimo“, 2018 m. vasario 7 d.  potvarkiu Nr. M23-11 nuo 2018 m. 

vasario 15 d. Centro direktore buvo paskirta Beata Bartkienė. Vadovui pradėjus savo veiklą 

Valstybės tarnybos departamento buvo suteiktos teisės dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, duomenų tvarkymo, vadovaujantis kuriais Valstybės tarnybos valdymo informacinėje 

sistemoje buvo paskelbtas konkursas Centro vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti. Taip 

Centro direktorė organizuoto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, konkurso, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 

parvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų 

finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 

valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 11 – 13 punktais, būdu 
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2018 m. kovo 29 d. priėmė vyriausiąją buhalterę. Naujai įsteigto Centro veiklos plėtojime 

augo darbuotojų komanda. Plėtojant, efektyvinant socialinių paslaugų teikimą, didinant jų 

teikimo mastą ir užtikrinant jų prieinamumą atsižvelgiant į patvirtintus normatyvus ir naujas 

funkcijas, Centrui 2018 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

T3-158, nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius, kuris siekė 58 pareigybes. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 

d. įsakymu Nr. A1-141 “Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” 5 punktu  2018 m. 

birželio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-200 Centras buvo 

įgaliotas vykdyti vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) atvejo 

vadybos organizavimo ir koordinavimo funkcijas.  

Centro darbuotojų etatai buvo paskirstyti sekančia tvarka: 10,25 administracijos 

etatai ir 12,25 lankomosios priežiūros darbuotojų etatai išlaikomi iš savivaldybės biudžeto, 

35,5 etatai - iš valstybės biudžeto savivaldybei deleguotoms funkcijoms atlikti (28 etatai 

darbuotojams darbui su socialinės rizikos šeimomis, 7,5 atvejo vadybininkų etatai). 

Atsižvelgiant į tai, kad socialinių paslaugų teikimo funkcijos buvo perduotos 

centrui vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje 

buvo panaikintos 12,25 lankomosios priežiūros darbuotojo pareigybės bei 1 vairuotojo 

pareigybė ir savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – 

seniūnijose buvo panaikintos socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis 28 

pareigybės. Vykdant privalomas procedūras nuo 2018 m. liepos 1 d. visų aukščiau minėtų 

41,25 pareigybių darbo santykiai buvo pratęsti Centre. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

Centre dirbo 54 darbuotojai. Viso per 2018 m. Centre dirbo 57 darbuotojų, kurių kaitą įtakojo: 

 darbuotojų pasirinkimas dirbti kitoje įstaigoje, įsikūrusioje Vilniaus  mieste ar 

rajone, akcentuojant didelius atstumus vykti į darbo vietą; 

 darbo santykių nutraukimas darbuotojų iniciatyva, jiems nustačius neįgalumą, 

dėl sveikatos problemų ir pan. 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. buvo 54 darbuotojai. 

2018 m. visi Centro darbuotojai atitiko jiems keliamus profesinius reikalavimus. 

Naujai įsteigtos įstaigos darbuotojų darbo santykių teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinimui, 

naujai suburtos darbuotojų komandos sutelktumui, 2018 m. Centro darbuotojai dalyvavo 

įvairaus pobūdžio kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir pan. Tuo pačiu institucijos 

socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis bei atvejo vadybininkai dalyvavo Centro 

organizuotame 20 val. (5 susitikimai) supervizijos procese. 

2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo ES Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. Siekiant atitikti šį reglamentą, 2018 m. gruodžio mėn. 

18 d. Centre atliktas vidinis tvarkomų fizinių asmenų duomenų auditas. Audito atlikimo metu 

buvo parengtos rekomendacijos vadovaujantys kuriais buvo sudaryti atitinkami dokumentai, 

kurie pradėti taikyti Centro veikloje laikantis nustatytų reikalavimų.  

 

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

 

 Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis  

 Centras tarpininkauja, atstovauja organizuojant techninės pagalbos priemonių 

gavimą iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. Vilniaus rajono gyventojams 2018 m. buvo išduotos 90 techninės pagalbos 

priemonių, iš jų 47 priemonės buvo ne naujos. Jos buvo grąžintos panaudotos, tuomet 

išvalytos, suremontuotos ir iš naujo išduotos neįgaliesiems. Išvežiota 19 vienetų techninės 

pagalbos priemonių gavėjams į namus, 66 priemones į kitas pristatymo vietas. 2018 m. 

gruodžio 31 d. duomenimis, nebuvo nei vieno laukiančio Vilniaus rajono pareiškėjo dėl 
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techninės pagalbos priemonių. Techninės pagalbos priemonių poreikis 2018 m. patenkintas 

100 proc. 

 Specialiojo transporto paslaugos organizavimas  

Specialiojo transporto paslauga organizuojama asmenims, gyvenantiems Vilniaus 

rajono savivaldybėje, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to 

negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Centras 2018 m. specialiojo 

transporto paslaugą gydymosi ir reabilitacijos atvejais suteikė 18 Vilniaus rajono gyventojams 

(27 kartus). Transporto paslaugų teikimo krūvį sumažina Vilniaus rajone savo paslaugas, 

pagal socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo bendruomenėje projektinę veiklą, teikiančios 

10 organizacijų. Didžioji Vilniaus rajono neįgaliųjų asmenų dalis naudojasi tų organizacijų 

teikiamomis paslaugomis.  

 

 Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, 

organizavimo paslaugos. 

 Maisto produktų paramos veiklą organizuoja Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims fondas. Vadovaujančia institucija paskirta LR Socialinė apsaugos ir 

darbo ministerija. Europos socialinio fondo agentūra paskirta tarpine, tvirtinančia institucija ir 

institucija, atsakinga už Fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Už paramos 

organizavimą, išvežiojimą, paskirstymą, išdavimą Vilniaus rajone yra atsakingi Labdaros ir 

paramos fondas „Maisto bankas“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Vilniaus 

rajono socialinių paslaugų centras. Paramą maistu gali gauti Vilniaus rajono gyventojai, kurių 

vidutinės mėnesio pajamos siekia iki 1,5 dydžio valstybės remiamų pajamų, išimties atvejams 

2,2 VRP. Maisto produktai dalijami 6 kartus per metus. 

 Maisto produktų paramos gavėjų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 8111 

gavėjai. 

 

 Pagalbos į namus paslauga  

 Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis 

buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugos teikiamos Vilniaus rajono gyventojams, 

kurie dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, silpnos sveikatos ar kitų gyvenimo sunkumų 

negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje, gyventi pilnaverčio gyvenimo ir jiems reikalinga kito 

asmens pagalba. Pagal LR Socialinių paslaugų katalogą pagalbos į namus trukmė gali būti iki 10 

val. per savaitę. Dažniausia pagalbos į namus teikimo trukmė yra iki 2 val. per dieną, iki  

2 kartų per savaitę. Ši paslauga apima pagalbą buityje, lydėjimą į gydymo įstaigas, aprūpinimą 

maisto produktais ir vaistais, įvairių pavedimų vykdymą, ūkio darbų organizavimą ir kt.  

Pagalbos į namus paslaugas 2018 m. buvo teikiamos 64 asmenims (šeimoms). Šias 

paslaugas teikė 12 lankomosios priežiūros darbuotojų. Iš viso buvo užpildyta 10,75 etatų. Iš 

23 Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų tik 12, t.y. Sužionių, Rukainių, Zujūnų, Nemėžio, 

Pagirių, Paberžės, Medininkų, Buivydžių, Maišiagalos, Kalvelių, Bezdonių ir Nemenčinės 

miesto turi lankomosios priežiūros darbuotojų teikiamas paslaugas. Centrui pradėjus teikti 

pagalbos į namus paslaugas nuo 2018 m. liepos 1 d. visi paslaugų gavėjai, kuriems buvo 

priimtas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus sprendimas 

teikti atitinkamas paslaugas, buvo perduoti Centrui, kuris tęsė paslaugų teikimą. Sklandžiam 

paslaugų teikimui 2018 m. spalio 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos priimtu 

sprendimu Nr. T3-341 buvo patvirtintas pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo 

tvarkos aprašas. Vadovaujantis nauju tvarkos aprašu Centras, kuris organizuoja ir teikia 

pagalbos į namus paslaugas, bendradarbiaudamas su seniūnijų socialiniais darbuotojais 

pervertina paslaugų gavėjų, kuriems paslaugos buvo paskirtos iki naujai priimto ir patvirtinto 

tvarkos aprašo, paslaugų gavimo poreikius bei priima naujų pareiškėjų prašymus. 

 

 Pagalbos asmenims, šeimoms ir vaikams atsidūrusiems krizinėje 

situacijoje teikimas 
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              Centras vykdant savo funkcijas organizuoja kokybiškų socialinių paslaugų teikimą 

asmenims, šeimoms, vaikams atsidūrusiems krizinėje situacijoje, atsižvelgiant į klientų 

probleminę situaciją ir poreikius, skatinant socialinių paslaugų gavėjų aktyvumą bei 

savarankiškumą, mažinant jų socialinę atskirtį.  Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų 

prieinamumą ir operatyvumą, Vilniaus rajono gyventojams paslaugų teikimas organizuojamas 

decentralizuotai – gyventojai aptarnaujami teritoriniu principu visose Vilniaus rajono 

teritoriniuose padaliniuose seniūnijose. 

Viena iš teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų yra informavimo ir konsultavimo 

paslauga. Didžioji dalis tų paslaugų, kurių spektras yra labai platus, tenka konsultuojant ir teikiant 

reikalingą bei atitinkamą informaciją apie socialinės pagalbos suteikimą. Neretai asmeniui 

(šeimai) reikalinga didesnė pagalba, todėl ieškoma veiksmingų problemų sprendimų būdų, todėl 

siekiant spręsti kilusias problemas, konsultacijos yra tęstinės, jose persipina į tarpininkavimo bei 

atstovavimo paslaugos, ieškoma įvairių būdų padėti šeimai. Socialinės priežiūros paslaugas 

šeimoms patiriančioms socialinę atskirtį ir socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms Vilniaus 

rajone teikia Centro socialinės darbuotojos darbui su šeimomis. Siekiant stiprinti pagalbą 

šeimoms ir vaikams bei labiau orientuojantis į prevenciją, plečiant bendruomenines paslaugas 

Vilniaus rajono savivaldybė nuo 2018 m. liepos 1 d. Centrui suteikė įgaliojimus teikti 

socialines paslaugas šeimoms koordinuojant atvejo vadybos procesus. Įgaliojimų vykdymui 

Centre buvo įsteigti atvejo vadybininkų etatai. Atvejo vadybininkai yra specialistai, kurie 

sutelkia pačią šeimą ir visus reikalingus specialistus dėl sunkios situacijos šeimoje. Taip 

užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba. Siekiant šeimoms padėti įveikti iškilusius 

socialinius  sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko 

teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. 

Centro socialinių darbuotojų darbui su šeimomis bei atvejo vadybininkų komanda 2018 m. 

organizavo ir teikė socialines paslaugas 261 krizinėse situacijose atsidūrusioms šeimoms, 

kuriuose auga 437 vaikai, gyvenantys Vilniaus rajone. Buvo gauti 172 prašymai dėl atvejo 

vadybos inicijavimo šeimose.  

Socialiniai darbuotojai darbui su  šeimomis teikiant socialinės priežiūros paslaugas 

asmenims (šeimoms) nukreipdavo, organizuodavo paslaugų gavėjus dėl  psichologinės 

pagalbos, kompleksinių paslaugų kuo arčiau gyvenamosios vietos. 

Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis 2018 m. vykdant Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone papildomai aplankė daugiau nei 160 

šeimų, kurios patyrė laikinus sunkumus ar išgyveno krizę. Šioms šeimoms buvo suteikta 

informacija apie pagalbą šeimai teikiančias įstaigas ir organizacijas, tarpininkauta dėl 

psichologinės pagalbos, teiktos konsultacijos aktualiais klausimais, kartu ieškota alternatyvių 

problemų sprendimo būdų. Tuo pačiu pateikiant atitinkamos institucijoms reikiamą 

informaciją apie šeimas buvo parengta bei surašyta 96 šeimos aplankymo aktai.   

Centro socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis 2018 m. dalyvavo projekte 

„Vaikų svajonės“, kuris yra skirtas padėti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių 

šeimų vaikams iki 18 metų. Šiuos vaikus prižiūrintys Lietuvos savivaldybių socialiniai 

darbuotojai, reguliarių susitikimų su vaikais metu, pasikalba ir apie vaikų svajones, kurių 

išsipildymo vaikai labiausiai trokšta. Šias svajones socialiniai darbuotojai užrašo ir atsiunčia 

projekto savanoriams, kurie jas įkelia į svetainę www.vaiksvajones.lt. Kiekvienas svetainės 

lankytojas gali susipažinti su vaikų svajonėmis ir pasirinkti jas įgyvendinti. Projektas, kurio 

tikslas – padrąsinti vaikus tikėti ir siekti savo svajonių, parodyti jiems dėmesį ir rūpestį, 

vyksta keletą mėnesių per metus, dažniausiai nuo spalio vidurio iki gruodžio pabaigos.  

 

 

 

III. CENTRO BIUDŽETAS 
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Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Savivaldybės iždo ir iš Valstybės 

biudžeto. Centrui pagal asignavimų planą 2018 m. iš valstybės biudžeto valstybinėms 

(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti buvo skirta – 237600,00 Eur, iš 

savivaldybės biudžeto – 311600,00 Eur. Bendri 2018 m. gauti asignavimai – 549200,00 Eur. 

Grąžinti nepanaudoti asignavimai – 42401,05 Eur, dėl neužimtų socialinių darbuotojų etatų, 

darbuotojų ligos. 

Centro savivaldybės biudžeto išlaidos per 2018 m. buvo 288,186 tūkst. Eur: 

Išlaidų pavadinimas Kasinės išlaidos, Eur 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 118736,57 

Prekių ir paslaugų naudojimas 46698,27 

Materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo 

išlaidos 
122751,10 

Iš viso: 288185,94 

Centro apskaitai tvarkyti nuo 2018 m. balandžio 20 d. (sutarties Nr. BA-435) 

naudojama UAB “Nevda” finansų valdymo ir apskaitos sistema  “Biudžetas”. Buhalterinė 

apskaita Centre vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės 

standartais (VSAFAS), buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su finansais, buhalterine apskaita ir atskaitomybe. 

 

 

IV.  TURTO VALDYMAS 
 

2018 m. kovo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-60 Centrui 

patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti buvo perduotas  administracinis pastatas,  unikalus 

Nr. 4199-000-5017, kurio bendras plotas 306,07 m2, esantis Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., 

Bažnyčios g. 21, savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Perduotas patalpas Centras naudoja 

racionaliai ir pagal paskirtį, visa tai atitinka įstaigos veiklos sritis ir tikslus, vykdo visus teisės 

aktuose nustatytus įsipareigojimus ir sutarties sąlygas. 

2018 m. kovo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-75 „Dėl 

ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrui“ 

perduoti trys asmeniniai kompiuteriai ,,Atomik IS57 Intel G6950“ su programomis, kurių 

įsigijimo vertė 2557,86 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur (kompiuterių inventoriniai Nr.: T301492M, 

T301493M, T301494M), valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. 

2018 m. liepos 1 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-189 „Dėl 

ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrui“  buvo 

perduotas ilgalaikis turtas - automobilis Volkswagen CRAFTER ( valstybinis Nr. EFS 547, 

inventorinis Nr. T301579M0, kurio įsigijimo vertė 38326,29 Eur, likutinė vertė 14,48 Eur), 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Centrui įstaigos nuostatuose numatytai 

veiklai vykdyti bei įgyvendinti funkcijas (teikti socialines paslaugas organizuojant ir 

koordinuojant atvejo vadybą, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas 

senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, šeimoms ir vaikams atsidūrusiems 

krizinėje situacijoje), 2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T3-264 „Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono socialinių 

paslaugų centrui“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise buvo perduotas Vilniaus 

rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus ilgalaikis turtas – lengvasis automobilis Toyota 

Corolla ( valstybinis Nr. DHB 545, inventorinis Nr. AI0626, kurio įsigijimo vertė 16097,08 Eur, 

likutinė vertė 0,00 Eur) ir lengvasis automobilis Nissan Almera ( valstybinis Nr. EBD 856, 

inventorinis Nr. AI01006, kurio įsigijimo vertė 7240,50 Eur, likutinė vertė 14,48Eur)  , 

 

2018 m. Centre įsigytas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas už  

122751,10 Eur: 

 Kompiuteriai (2 vnt.) 2000,00 Eur; 
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 Buhalterinės apskaitos programa „NEVDA“  – 1112,00 Eur; 

 2018 m. atviro konkurso būdu per CVP IS  viešuosius  pirkimus ir vadovaujantis 

mažosios vertės pirkimų būdu Centras įsigijo 9 lengvuosius automobilius atvejo vadybininkų ir 

soc. darbuotojų darbui su šeima veiklai užtikrinti – 119639,10 Eur iš savivaldybės biudžeto 

lėšų; 

 

V. DOKUMENTŲ VALDYMAS 

 

Centre rengiami direktoriaus įsakymai dėl paslaugų teikimo, ūkinės, finansinės 

veiklos, vidaus kontrolės, personalo valdymo, įstaigos veiklos organizavimo tvarkos aprašai, 

darbuotojų pareigybės aprašymai ir kiti dokumentai. 

2018 m. parengti Centro direktoriaus įsakymai, iš jų: 68 įsakymai įstaigos veiklos 

klausimais, 71 – personalo, 106 dėl atostogų suteikimo ir komandiruočių klausimais. Per 

metus parengti ir išsiųsti 598 raštai, gauta 399 Centrui adresuotų dokumentų, 177 vidinių 

darbuotojų prašymų. 2018 m. pasirašytos 27 bendradarbiavimo sutarčių, 3 trumpalaikio turto 

nuomos, 6 automobilių panaudos, sutartys. Per 2018 metus paruošta ir patvirtinta 7 tvarkos, 

taisyklės, aprašai, 11 Centro darbuotojų pareigybių aprašų. 

 

VI.  VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Darbuotojas, kuriam priskirtos viešųjų pirkimo funkcijų vykdymas yra atsakingas už 

viešųjų pirkimų organizavimą įstaigoje. Per 2018 m. organizuota ir įvykdyta viešųjų paslaugų, 

prekių ir darbų pirkimų už 206247,70 Eur, iš jų prekių pirkimas – 133110,59 Eur, paslaugų 

pirkimas – 63315,87 Eur, darbų pirkimas – 9821,24 Eur.  

 

VII. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

 

Naujai įkurtos įstaigos, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro, palaikant 

silpniausius visuomenės narius bei gerinant Vilniaus rajone teikiamų nestacionarių socialinių 

paslaugų kokybę bei jų įvairovę, viena iš prioritetinių krypčių yra plėsti socialinių paslaugų 

infrastruktūrą bei didinti socialinių paslaugų įvairovę. Vienas iš pagrindinių tikslų yra vykdant 

valstybės ir savivaldybės socialinę politiką teikti Vilniaus rajono gyventojams socialines 

paslaugas, bendrąsias ir socialinės priežiūros, bei organizuoti įvairias socialines programas. 

Tikslo įgyvendinimui pasitelkus įstaigos žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius numatoma 

senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, šeimoms, asmenims, vaikams atsidurusiems 

krizinėje situacijoje, nepasiturinčioms šeimoms ir pan. teikti atviras, teisingas ir rūpestingas 

socialines paslaugas. Siekiant efektyviai organizuoti numatytą socialinių paslaugų teikimo 

procesą bei jų gerinimui esant poreikiui inicijuoti būtinus projektus, programas. 

Profesionaliai organizuotos veiklos bei kokybiškai teikiamų socialinių paslaugų 

pagalba bus siekiama sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir padėti 

integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats to 

padaryti nepajėgia. Institucijos teikiamų socialinių paslaugų dėka numatoma stiprinant įvairių 

socialinių grupių savivaldybės gyventojų, ypač tų kuriems labiausiai reikalinga pagalba, 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius 

ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį ir užtikrinti socialinį saugumą 

nuo neigiamų ekonominių veiksnių, siekiant išvengti nepritekliaus, jį pašalinti ar palengvinti. 

 

 

  

Direktorė                                                          Beata Bartkienė 
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