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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a, 

pritarti Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 2020 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

 

 

Meras Sigutis Obelevičius  

______________ 

 

 



ANYKŠČIŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS  

 
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) paskirtis – teikti 

socialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, budinčių 

globotojų šeimoms ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, sunkumus patiriančioms šeimoms, 

siekiant išvengti galimų krizinių situacijų.  

2020 m. Centras, tęsdamas nuoseklią vaikų globos sistemos pertvarką, pereinant nuo 

institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, kuri leistų likusiems be tėvų globos vaikams 

augti jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, bendruomeniniuose namuose, sėkmingai 

įgyvendino pagrindinius veiklos tikslus – teikti socialines paslaugas likusiems be tėvų globos 

vaikams, teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms bei vykdyti globos centro 

veiklą.  

Centro veiklos rezultatai pasiekti suformavus atitinkamą Centro struktūrą, kuri užtikrino 

teikiamų paslaugų kokybę ir plėtrą. Plečiant bendruomeninių paslaugų tinklą, buvo įkurtas naujas 

Centro padalinys – Krizių centras, taip pat paslaugos buvo plėtojamos ir kituose padaliniuose. 

 
II SKYRIUS  

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS  

 
Centro veiklos tikslų įgyvendinimas numatytas Centro strateginiame plane, kuriame iškelti 

šie strateginiai veiklos tikslai: 

1. Užtikrinti, gerinti ir plėsti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Anykščių rajono šeimos 

ir vaiko gerovės centre. 

2. Įgyvendinti vidinį centro veiklos kokybės gerinimą, žmogiškųjų išteklių ir materialinės 

bazės stiprinimą bei plėtrą. 

Kiekvieno padalinio veiklos tikslai iškelti atsižvelgiant į padalinių specifiką. Strateginiai 

veiklos uždaviniai ir rezultatai pateikti lentelėje.  

1 lentelė. Strateginiai veiklos uždaviniai ir rezultatai. 

Veiklos uždaviniai  Veiklos rezultatų 
vertinimo kriterijai  

Veiklos rezultatų 
vertinimo kriterijų 

reikšmės 

Vertinimo kriterijų 
planuotų reikšmių 

įvykdymas/ 

neįvykdymas 



1. Gerinti 
stacionarių 
paslaugų teikimą 
Anykščių rajono 
šeimos ir vaiko 
gerovės centre 

Plėtoti ir plėsti 
bendruomeninių vaikų 
globos namų tinklą, 
įkuriant vienus 
bendruomeninius 
vaikų globos namus 

Iki 2020-12-31 
įkurti vieni 
bendruomeniniai 
vaikų globos namai  

Bendruomeniniai vaikų 
globos namai per 2020 m. 
nebuvo įkurti dėl šalyje 
paskelbto karantino ir kitų 
aplinkybių, kurios 
sąlygojo užsitęsusias 
nekilnojamojo turto 
paieškas ir kitus su tuo 
susijusius procesus 

2. Gerinti 
nestacionarių 
paslaugų teikimą 
Anykščių rajono 
šeimos ir vaiko 
gerovės centre 

 

2.1. Parengti ir 
įgyvendinti Globos 
centro viešinimo 
strategiją 

Parengta ir 
įgyvendinta Globos 
centro viešinimo 
strategija 

Globos centro viešinimo 
strategija parengta ir 
įgyvendinta per 2020 m.  

2.2. Teikti 
individualias ir 
grupines globos centro 
specialistų 
konsultacijas 
globėjams 

Suteiktų 
individualių ir 
grupinių globos 
centro specialistų 
konsultacijų 
globėjams skaičius  

Per 2020 m. suteikta 2900 
konsultacijų  

2.3. Įkurti Krizių 
padalinį, kuriame bus 
teikiamos paslaugos 
šeimoms (asmenims) 
patekusioms į krizinę 
situaciją  

Per 2020 m. įkurtas 
Krizių centro 
padalinys 

Krizių centro padalinys 
įkurtas 2020 m. sausio 6 d. 

3. Užtikrinti centro 
veiklos kokybės 
gerinimą  

3.1. Tobulinti Centro 
darbuotojų socialinio 
darbo kompetencijas, 
planuojant profesinės 
kvalifikacijos 
tobulinimą, profesines 
supervizijas, 
mokymus, dirbant su 
įvairiomis klientų 
grupėmis 

Patobulintos 
Centro darbuotojų 
socialinio darbo 
kompetencijos, 
dalyvaujant 
profesinės 
kvalifikacijos 
tobulinimo, ir 
kituose 
mokymuose, 
dirbant su 
įvairiomis klientų 
grupėmis 

Per 2020 m. darbuotojai 
sudalyvavo numatytuose 
mokymuose 



4. Tobulinti 
įstaigos valdymo ir 
organizacinę 
struktūrą, diegti 
šiuolaikinius 
veiklos valdymo 
metodus 

4.1. Socialinių 
paslaugų teikimą 
reglamentuojančių 
vidaus dokumentų 
peržiūra ir pakeitimas 

Socialinių paslaugų 
teikimą 
reglamentuojantys 
vidaus dokumentai 
peržiūrėti ir 
pakeisti per 2020 
m.  

Iki 2020-07-01 peržiūrėti 
ir pakeisti socialinių 
paslaugų teikimą 
reglamentuojantys vidaus 
dokumentai 

 
2020 metais Centre veikė 4 padaliniai: Globos centras, Bendruomeniniai vaikų globos 

namai, Vaikų globos padalinys ir Krizių centras.  

Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, 

socialinių globotojų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialiniams 

globotojams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų 

prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant 

tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Globos centras, siekdamas 

sudaryti sąlygas vaikams augti saugioje ir jų raidai palankioje šeimai aplinkoje, kai laikinai ar 

nuolat nėra galimybės augti biologinėje šeimoje ar būti įvaikintiems, organizuoja vaikų priežiūrą 

globėjų (rūpintojų) šeimoje, artimųjų giminaičių šeimoje, šeimynoje bei budinčių globotojų 

šeimose. 

Globos centro specialistai – globos koordinatoriai, tarnybos atestuoti (GIMK) asmenys, 

psichologė per 2020 m. vykdė šias veiklas: 

 Suteikta 2914 konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo paslaugų globėjams 

(rūpintojams), globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. 

 Suteiktos paslaugos 55 globėjų (rūpintojų), artimųjų giminaičių šeimoms, vienos 

šeimynos dalyviams, dviejų bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams (12 darbuotojų). 

 Parengtos 7 išvados (iš jų – 1 neigiama), taip pat parengtos 3 išvados asmenims, 

norintiems laikinai priimti svečiuotis vaiką. 

 Pravestos 2 mokymų grupės (10 asmenų). Parengti 3 budintys globotojai pagal 

pagrindinę ir specializuotą mokymo programą, paruošti 3 nuolatinai globėjai (iš jų – 2 artimi 

giminaičiai). 

 Suorganizuoti ir pravesti globėjų (rūpintojų) savipagalbos grupės užsiėmimai. 

 Atlikti 35 budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) globos kokybės vertinimai. 

 3 globėjams suteiktos atokvėpio paslaugos. 

 Suorganizuoti ir pravesti tęstiniai mokymai globėjams (rūpintojams), šeimynos 

dalyviams.  



Globos centro paslaugų gavėjų skaičius per 2020 metus pavaizduotas 2 lentelėje.  

 

2 lentelė. Informacija Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, globos centro paslaugų gavėjų skaičių. 

 

 

 

 Organizuotas globos centro veiklų viešinimas ir komunikacija: 

 Birželio 19 d. – liepos 5 d. Globos centras dalyvavo visoje Lietuvoje vykusioje Globėjų 

dienai skirtos savaitės renginiuose. Globėjų savaitės renginiams buvo sumaketuoti skelbimai ir 

kvietimai juose dalyvauti. Visų įvykusių renginių skelbimais buvo pasidalinta Globos centro 

Facebook paskyroje, internetiniame puslapyje, internetiniame Anykščių rajono tinklapyje 

nyksciai.lt ir Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje. Stengiantis keisti visuomenės 

nuostatas liepos 4 d. laikraštyje „Šilelis“ buvo paskelbtas straipsnis ,,Vaikas, gimęs mūsų širdyse“. 

Buvo sumaketuoti du skelbimai, viešinti lauko ekrane – globėjų dienos sveikinimas globėjams ir 

įtėviams. Kitas skelbimas buvo kviečiantis Anykščių rajono gyventojus tapti globėjais (rūpintojais), 

budinčiais globotojais, šeimynos steigėjais, įtėviais. Sveikinimas ir kvietimas buvo rodomi 

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro viešajame ekrane Anykščių miesto centre.  

Globos centro veiklos kryptis nesikeis ir šias metais, jos tęstinumas yra būtinas, kaip ir 

būtina paslaugų plėtra. Toliau bus vykdomas esminis darbas – paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas Anykščių rajono globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams 

bei budintiems globėjams ir jų globojamiems, prižiūrimiems vaikams. 

Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos tikslas – užtikrinti globojamam 

(rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, 

Globos centro koordinuojamų atvejų 
skaičius  
2020 sausio 01 d.: 56 
 

Globos centro koordinuojamų atvejų skaičius  
2020 gruodžio 31 d.: 59 
 

Globėjai (rūpintojai) Globotiniai 
(rūpintiniai) 

Globėjai (rūpintojai) Globotiniai (rūpintiniai) 

Globėjai 
(rūpintojai) 

16 17 
Globėjai 
(rūpintojai) 

18 19 

Globėjai 
(rūpintojai)  
artimi giminaičiai 

25 31 

Globėjai 
(rūpintojai) 
artimi 
giminaičiai 

25 29 

Šeimyna 1 8 Šeimyna 1 
 
9 
 

Budintys globotojai 0 0 
Budintys 
globotojai 

2 2 

 
Iš viso: 

42 56 Iš viso: 46 59 



socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis 

galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir 

organizuoti vaikui bendruomenines socialines paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius 

ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, 

užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti. 

2020 m. sausio mėn. Centro Vaikų globos namų padalinyje pirmoje šeimynoje gyveno 7 

vaikai. 

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinyje, adresu Švyturio g., Anykščiai, 2020 m. 

gyveno 7 vaikai, antruose bendruomeniniuose vaikų globos namuose Storių g., Anykščiuose 2020 

m. gyveno 5 vaikai. 

2020 metais į Centrą atvyko 3 vaikai, išvyko – 9 vaikai. Vaikas išleidžiamas iš Centro kai 

jis grąžinamas biologinei šeimai ar nustatoma globa (rūpyba) globėjo šeimoje ar šeimynoje 

sulaukus pilnametystės, įvaikinus, susituokus (teismui sumažinus santuokinį amžių). Vaikų 

atvykimo ir išvykimo į / iš Centro aplinkybės 2020 m. pateiktos (3 lentelėje).  

 
3 lentelė. Informacija apie vaikų atvykimą ir išvykimą į/iš Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 

2020 m. 

Vaikų skaičius 2020 metų pradžioje 27 
Atvyko per metus  3 
Išvyko per metus, iš viso 9 
Grįžo pas tėvus 5 
Buvo įvaikinti 0 
Paimti laikinajai globai (rūpybai ) 3 
Paimti artimųjų giminaičių 0 
Išėjo sulaukę pilnametystės 2 
Paimti nuolatinei globai (rūpybai) 1 

 
 Vaikų, kuriems buvo suteiktos socialinės paslaugos, skaičius nuolat kinta dėl apgyvendintų 

ir išleidžiamų vaikų kaitos. 2020 metais socialines paslaugas Centras teikė 3 vaikams, netekusiems 

tėvų globos. Faktinis paslaugų gavėjų skaičius (2020-12-31) – 21 vaikas. (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Informacija apie vaikų skaičių ir vietas Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre 

Vaikų skaičius 2020 metų pabaigoje 21 
Našlaičiai (vaikai, kurių abu tėvai arba turėtas 
vienintelis iš tėvų yra miręs)  

1 

Vaikai, laikinai apgyvendinti vaikų globos namuose, 
kol bus išspręstas vaiko globos (rūpybos) klausimas 

3 

Nuolatinė globa 18 
Vaikai, kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai 5 
Vietų Centre skaičius 2020 metais 21 

 



2020 m. sausio 6 d. naujai įsteigto Centro padalinio Krizių centro paskirtis – užtikrinti 

saugią aplinką vaikams ir tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, išlaikant teises ir 

pareigas, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą 

nustatyta vaiko laikinoji priežiūra ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą bei socialinę riziką 

patiriantiems suaugusiems asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms su vaikais ir krizinėje 

situacijoje esantiems asmenims, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir 

padėti integruotis į visuomenę. 

Krizių centre teikiamos paslaugos: 

- laikinas apgyvendinimas; 

- bendrosios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

pavėžėjimas; 

- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas (savitvarka, asmens 

higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir 

gyvenamosiose patalpose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir 

valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje); 

- darbo įgūdžių ugdymas; 

- tėvystės įgūdžių ugdymas; 

- psichologinė-psichosocialinė pagalba; 

Krizių centre organizuojamos šios paslaugos: priklausomybių ligų prevencija 

(priklausomybių konsultanto konsultacijos), sveikatos priežiūros, teisinė pagalba, kitos asmeniui 

(šeimai) reikalingos paslaugos, atsižvelgiant į individualų paslaugų gavėjo poreikį. 

Per 2020 metus Krizių centre buvo apgyvendintos 7 šeimos: 7 suaugę ir 11 vaikų.Metų 

eigoje 1 šeimai buvo nutrauktos laikinosios priežiūros paslaugos. Metų pabaigoje Krizių centre 

gyveno 6 šeimos: 6 suaugę ir 9 vaikai. Šeimoms buvo teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienių gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, 

kitų paslaugų organizavimas. 

2020 metais dalyvauta Krizių centro padalinio 5 klientų 14 atvejo vadybos posėdžių, 

kuriuos organizavo Anykščių rajono socialinių paslaugų centras. 

Naujai atvykusiems klientams buvo įvertintas socialinių paslaugų poreikis, parengti 

individualios pagalbos planai, kurie pagal poreikį koreguojami ir numatomos kitos pagalbos 

galimybės ir priemonės. Krizių centro klientams buvo teikiamos Krizių centro psichologo 

konsultacijos. 2020 m. konsultuoti 6 krizių centro padalinio klientai ir jiems suteikta 121 individuali 

konsultacija (kontaktinė ir nuotoliniu būdu).  

 



III SKYRIUS 

PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS 

 
3.1. Darbuotojų skaičius ir įstaigos struktūra 

 Centre, turinčiame 4 padalinius (Globos centrą, Krizių centrą, Bendruomeninius vaikų 

globos namus ir Vaikų globos padalinį), 2020-12-31 iš viso dirbo 38 darbuotojai. 

 Globos centre įsteigta 2 socialinio darbuotojo-globos koordinatoriaus pareigybės, 1 

atestuoto socialinio darbuotojo (GIMK specialisto) pareigybė. 

 Krizių centre įsteigta 1 socialinio darbuotojo ir 1 psichologo pareigybė. 

 Dvejuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose įsteigtos 4 socialinio darbuotojo 

pareigybes ir 8 socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės. 

 Vaikų globos padalinyje dirba 2 socialiniai darbuotojai ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjai. 

Įstaigos struktūrą sudaro: administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam 

darbui, eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius, vyriausiasis buhalteris, ekonomistas, 

buhalteris, personalo specialistas), personalas, dirbantis tiesiogiai su vaikais (šeimynų socialiniai 

darbuotojai, bendruomenės slaugytojas, socialinių darbuotojų padėjėjai dieniniam ir naktiniam 

darbui, psichologas) ir aptarnaujantis (techninis) personalas (sandėlininkas, automobilio vairuotojas, 

pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkai, valytojas, sezoniniai katilinės darbuotojai). 

3.2. Įstaigos darbuotojų, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, kaita per biudžetinius 

metus, patvirtintų ir neužimtų pareigybių skaičius 

 Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-302 „Dėl 

didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš 

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Aulelių vaikų globos namuose patvirtinimo“ centre 

patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 50 pareigybių.   

2020 m. lapkričio 19 d. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus 

įsakymu Nr. V-49, įstaigoje patvirtinta 40,75 pareigybės (5 lentelė). 

Per 2020 metus buvo panaikintos 2 socialinio darbuotojo pareigybės ir 2 socialinio 

darbuotojo padėjėjo pareigybės. 

Per 2020 metus buvo priimti 5 darbuotojai (iš jų – 4 sezoniniai katilinės 

darbuotojai), atleista – 13 darbuotojų. 

5 lentelė. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro pareigybių sąrašas 2020 lapkričio 19 d.  

Eil. 

Nr. 
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius  

 
1. Direktorius 1  
2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui 1  
3. Socialinio darbuotojo padėjėjas 14  



4. Socialinis darbuotojas 7  
5. Psichologas 1  
6. Socialinis darbuotojas – globos koordinatorius 2  
7. Atestuotas socialinis darbuotojas (GIMK specialistas) 1  
8. Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius 1  
9. Vyriausias buhalteris 1  
10. Ekonomistas 0,25  
11. Buhalteris 1  
12. Bendruomenės slaugytoja 1  
13. Personalo specialistas 1  
14. Sandėlininkas 1  
15. Automobilio vairuotojas 1  
16. Pastatų techninės priežiūros darbininkas 2  
17. Valytojas 0,5  
18. Sezoninis katilinės kūrikas 4  
  Iš viso 40,75  

 

3.3. Personalo skatinimo priemonės  

 Centro darbuotojus skatinau sudarant galimybę mokytis, kelti kvalifikaciją įvairiuose 

kursuose, seminaruose, mokymuose. 2020 m. visiems Centro darbuotojams kilo darbo 

užmokestis, 30 darbuotojų skirtos priemokos už papildomą darbą, 27 darbuotojams skirtos 

premijos už darbą kovojant su COVID-19 infekcija, 25darbuotojams skirta kintama dalis už 

gerai įvykdytas metines užduotis. 

 3.4. Per biudžetinius metus kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius, 

kvalifikacijos trukmės vidurkis valandomis 

2020 metais kvalifikaciją kėlė ir mokymuose dalyvavo 33 darbuotojai. Bendras 

kvalifikacijos trukmės vidurkis vienam darbuotojui – 30 valandų. 

3.5. Įstaigos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis Eur ir įstaigos 

darbuotojų metų atlyginimų vidurkis Eur 

 Įstaigos vadovaujančių darbuotojų ir įstaigos darbuotojų metų atlyginimų vidurkis 

pateikiamas 6 lentelėje. 

6 lentelė. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų 2020 m. atlyginimų vidurkis Eur 

Pareigybių pavadinimas Pareigybių 
skaičius 

Priskaičiuotas 
metinis darbo 
užmokestis, 
tūkst. Eur 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis, 

Eur 
Vadovai 
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas soc. 
darbui, vyr. buhalteris) 

 
3 

 
65,4 

 
1817 

Kiti darbuotojai 38 448,6 983 
 



IV SKYRIUS 

TURTO VALDYMAS 
 

 4.1. Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais 

arba išnuomoto turto plotas 

 Žemės sklypas – 2,6721 ha, pastatas – mokykla – 824,03 kv. m, pastatas – bendrabutis-

valgykla – 1784,24 kv. m, pastatas – katilinė – 25,66 kv. m, pastatas – sandėlis – 61,00 kv. m, 

garažas – 89,35 kv. m, tvartas – 39,09 kv. m, butai: Nr. 1 – 53,97 kv. m, Nr. 2 – 53,97 kv. m, Nr. 3 

– 69,28 kv. m, Nr. 4 – 53,97 kv. m, Nr. 5 – 47,36 kv. m, Nr. 6 – 53,97 kv. m, Nr. 7 – 28,94 kv. m, 

gyvenamasis namas Anykščiuose – 194,81 kv. m, butas Anykščiuose –76,67 kv. m, gyvenamasis 

namas Sodo g. 12, Ažuožerių k., Anykščių sen. – 254,14 kv. m, nuomojamos patalpos Ramybės g. 

Nr. 15 – 83,74 kv. m. Nekilnojimo turto, valdomo patikėjimo teise ir išnuomoto bendras plotas 

3972,40 kv. m. 

Sudarytos keturios nuomos sutartys su darbuotojais ir jiems išnuomoti butai, kurių bendras 

plotas 231,19 kv. m. 

Centras teikia patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo ilgalaikio turto nuomą „AB Telia 

Lietuva“. Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu 

Nr. 1-TS-226, patalpų nuomos sutartis sudaryta penkeriems metams. Išnuomotas plotas 22,08 m2.   

4.2. Faktinių įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos 

pagrindais, arba išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per 

metus 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos per 2020 metus sudarė 4 403,80 Eur.  

Turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus 1,18Eur / kv. m. 

4.3. Per biudžetinius metus įstaigos įsigyto turto, įskaitant ir nekilnojamo turto, 

valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, vertė 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-318 

patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Centrui perduota Anykščių rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis 254,14 kv. m bendrojo ploto gyvenamasis namas (unikalus Nr. 3498-

4004-1010), ūkinis pastatas ( unikalus Nr. 3498-4004-1021), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3498-

4004-1032), garažas (unikalus Nr. 3498-4004-1043), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3498-4004-

1054), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3498-4004-1076), kiemo statiniai (unikalus Nr. 3498-4004-

1087) ir 0,25 ha žemės sklypas (kadastrinis adresas 3414/0001:134 Ažuožerių k. v., unikalus Nr. 

3414-0001-0134), esančius Sodo g. 12, Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., kurių 

įsigijimo vertė 38000 Eur. 



 4.4. Per praėjusius biudžetinius metus Savivaldybės administracijos padalinių ir / ar 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktų rekomendacijų, reikalavimų įvykdymas 

(jei tokių buvo gauta), nurodant teiktus reikalavimus ir jų įvykdymą 

Per praėjusius biudžetinius metus gautų reikalavimų nebuvo.  

 
V SKYRIUS 

DOKUMENTŲ VALDYMAS 
 

 5.1. Įstaigoje naudojama dokumentų valdymo sistema 

 Centre naudojama buhalterinės apskaitos programos „Finas“ (biudžeto apskaitos programa 

su tiekėjo pateiktu standartiniu apskaitos planu), „FinAlga“ (darbo užmokesčio apskaitos programa) 

ir „FinNet“ (internetinė iždo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema). Centras naudojasi 

dokumentų valdymo sistema „KONTORA“ ir „E – siunta“. Elektroninio archyvo informacinėje 

sistemoje (EAIS) yra sudaromas metų įstaigos dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas ir 

bylų apyrašai. 

 5.2. Įstaigos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus vnt. (siunčiamų, gautų ir 

kitų sudarytų dokumentų skaičius) 

 2020 m. įstaigos veiklai ir darbuotojų darbui organizuoti išleidau 51 įsakymą veiklos 

klausimais, 13 – atostogų klausimais, 54 – personalo klausimais, 57 įsakymus globotinių 

klausimais, 62 įsakymus dėl komandiruočių, 37 įsakymus dėl administracinių paslaugų teikimo, 

tokių paslaugų administravimo, 22 – dėl turto valdymo (inventorizacijos, viešųjų pirkimų ir kt. 

pirkimų organizavimo ir kt.).  

 2020 m. gautų dokumentų skaičius – 68, siunčiamų dokumentų skaičius – 228.  

 5.3. Įstaigos sudarytų elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu 

parašu, įskaitant siunčiamus ir gaunamus, procentas per biudžetinius metus nuo visų įstaigos 

dokumentų metinės apyvartos 

 Nuo visų įstaigos dokumentų metinės apyvartos, elektroniniai dokumentai, pasirašyti 

saugiu elektroniniu parašu, sudaro 70 proc. 

 

VI SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 
 

 6.1. Įstaigos per biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimų skaičius ir vertė Eur/pokytis su praeitais biudžetiniais metais 

 2020 m. įvykdyti 46 pirkimai, kurių bendra vertė – 89 488,53 Eur. 

 2019 m. įvykdyti 67 pirkimai, kurių bendra vertė – 135 359,98 Eur. 



2020 m. pirkimų bendra vertė, lyginant su 2019 m., mažesnė 45 871,45 Eur. 

6.2. Įstaigos per biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CVP IS) vykdytų 

viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė Eur/ pokytis su praeitais biudžetiniais 

metais 

 2020 m. įvykdytas 1 pirkimas, kurio vertė – 4 326,96 Eur. 

 2019 m. įvykdyta10 pirkimų, kurių vertė – 26 089,79 Eur. 

 2020 m. pirkimų vertė, lyginant su 2019 m., mažesnė 21 762,83 Eur. 

 6.3. Įstaigos per biudžetinius metus sudarytų viešųjų sutarčių skaičius ir vertė Eur / 

pokytis su praeitais biudžetiniais metais 

 2020 m. sudaryta (pasirašyta) 18 viešųjų sutarčių, kurių vertė – 41 825,27 Eur. 

 2019 m. sudaryta (pasirašyta) 35 viešosios sutartys, kurių vertė – 104 567,74 Eur. 

 2020 m. viešųjų pirkimų sutarčių vertė, lyginant su 2019 m. didesnė 62 742,47 Eur. 

 

VII SKYRIUS 
 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ 
SISTEMŲ VALDYMAS 

 

7.1. Įstaigoje naudojamų informacinių sistemų skaičius 

 Centre naudojamos šios informacinės sistemos – FINNET, CVPIS, CPO, VSAKIS, 

FINALGA, FINAS, KONTORA, E-SIUNTA. 

 7.2. Kompiuterinių darbo vietų skaičius įstaigoje 

 2020 metais iš viso buvo 24 kompiuterinės darbo vietos, iš jų – 9 vietos, skirtos vaikams. 

 7.3. Įstaigoje naudojamo interneto ryšio sparta Mb/s, interneto ryšio išlaidos per 

metus 

 Interneto ryšio paslauga perkama iš „AB Telia Lietuva“ ir „UAB Radijo elektroninės 

sistemos“. Interneto ryšio sparta – iki 10 Mb/s. 

 Per 2020 metus už interneto paslaugas „AB Telia Lietuva“ sumokėta 734,16 Eur ir 

„UAB Radijo elektroninės sistemos“ 582,56 Eur. Iš viso 1 316,72 Eur.  

 7.4. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių 

sistemų įsigijimo išlaidos Eur 

Per 2020 m. Centras įsigijo nešiojamą kompiuterį Lenovo už 338,38 Eur, stacionarų 

kompiuterį HP 8100 Elite už 161,45 Eur ir du spausdintuvus už 160 Eur. 

7.5. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių 

sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos 



Per 2020 metus iš UAB „ARK prekyba“ buvo pirkti toneriai (35 vnt.) už 573,24 Eur, 

bevielio tinklo TP–Link (1 vnt.) už 20,36 Eur, pelės (3 vnt.) už 41,01 Eur, SSD diskai (8 vnt.) už 

333,18 Eur ir kita už 178,54 Eur. Centras yra sudaręs su MB „Sizena“ kompiuterinės technikos ir 

programinės įrangos priežiūros ir aptarnavimo sutartį. Už sutartyje numatytų įsipareigojimų 

vykdymą per 2020 metus sumokėta 1 560 Eur. Už buhalterinių programų Finas, FinAlga ir FinNet 

priežiūrą per biudžetinius metus sumokėta 1 054,20 Eur. Už dokumentų valdymo sistemos 

„Kontora“ priežiūrą UAB „Nevda“ sumokėta 290,40 Eur. Iš viso sumokėta 4 050,93 Eur.  

 

VIII SKYRIUS 

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS 
 

 8.1. Įgyvendinami partnerystės projektai ir / ar programos 

2020 m. užbaigtas vykdyti projektas pagal 2018 m. rugpjūčio 3 d. pasirašyta paslaugų 

viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr.14-84 su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Europos Sąjungos projektą 

„Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-405 01 0001), siekiant 

įgyvendinti projekte numatytas socialines paslaugas (steigti bendruomeninius vaikų globos namus). 

Per 2020 m. projekto įgyvendinimui gauta 17 080 Eur. 

Per 2020 m. vykdytas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ ir gauta 29 831,33 Eur. 

 8.2. Per metus gautų papildomų lėšų suma Eur, papildomų lėšų šaltiniai. Pritrauktų 

lėšų procentas nuo Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų  

 2020 m. iš Savivaldybės biudžeto gauta 594 549,94 Eur, iš Valstybės biudžeto gauta 

(deleguotos lėšos) 12 000,00 Eur ir (COVID-19) 10 100 Eur. Iš valstybės biudžeto 2020 m. gauta 

(vaiko globos (rūpybos) išmoka) 39 029,56 Eur. 2020 m. socialinių globotojų darbo užmokesčiui 

buvo skirta 18 872,48 Eur (SB). Iš viso – 674 551,98 Eur. 

 2020 m. papildomų lėšų šaltiniai: 

 - patalpų nuoma (AB TEO LT ir darbuotojai už butų nuomą) – 995,38 Eur; 

 - projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ – 17 080 Eur; 

- projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ 29 831,33 Eur; 

- kiti šaltiniai (2 proc. – 364,06 Eur, UAB „Elameta“ – 1000 Eur) pinigais – 1 364,06 Eur. 

Dovanos ir kita parama daiktais: 

 - Raimondo Juodiškio optika (akiniai) – 119 Eur; 



 - labdara iš užsienio (apsaugos priemonės nuo COVID-19) – 79,32 Eur. 

 Iš viso daiktais – 198,32 Eur. 

 Iš viso papildomai – 49 469,09 Eur. 

Pritrauktų lėšų procentas nuo Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų 7,33 proc.  

(49 469,09 Eur x 100% / 674551,98 Eur). 

 

Direktorius      Vaidas Niaura 
 


