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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 
SKALVIJOS NAMAI 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas

     1.1. Pavadinimas, apibūdinimas, adresas, tel., el. paštas, valdymo organai, vadovas, veiklos tikslai,

įstaigos teisinė forma.  Skalvijos namai (toliau – Namai) yra Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė

įstaiga, t.  y.  juridinis vienetas, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, teikiant socialines paslaugas

vaikams, netekusiems tėvų ir globėjų, socialines paslaugas darbingo amžiaus neįgaliesiems, socialines

paslaugas vaikams dienos užimtumo centre,  socialines paslaugas šeimoms ir  jų vaikams krizių centre. 

   Namai  savo  veiklą  grindžia   Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos  civiliniu

kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  socialinių  paslaugų  įstatymu,   Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

mero potvarkiais ir Namų nuostatais.

      Namai piniginių lėšų judėjimą vykdo tik per įstaigos atsiskaitomąsias sąskaitas banke (Luminor Bank

AS).  

    Įstaigos buveinės adresas: Lauko g.17-1A, Jurbarkas; mobilus telefonas: +370-686-20279; el. pašto

adresas: info@skalvijosnamai.lt; interneto tinklapis: www.skalvijosnamai.lt. 

    Įstaigos steigėjas - Jurbarko rajono savivaldybė. Vienasmenis įstaigos valdymo organas yra įstaigos

direktorius,  kuris  atlieka  pareigybės  aprašyme  numatytas  ir  paskirtas  valdymo  funkcijas.  Namų

direktorius  yra  Nerijus  Jarilinas,  jis  paskirtas  Jurbarko  rajono  savivaldybės  mero  potvarkiu  įstaigos

direktoriaus pareigoms nuo 2019-01-01. Vadovo išsilavinimas – aukštasis universitetinis (biomedicinos

mokslų ir viešojo administravimo) su magistro kvalifikaciniu laipsniu (pareigybės lygis - A1).

     1.2. Įstaigos veikla. Namų tikslai ir veiklos kryptys yra nustatyti nuostatuose. Namai tapo Jurbarko

rajono  savivaldybės  biudžetine  įstaiga  nuo  2019-01-01.  Pagrindinės  Namuose  teikiamos  socialinės

paslaugos:

- socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be

tėvų  globos  vaikams  (veiklos  adresai:  Upelio  g.  9,  Viešvilėje;  Upelio  g.  23,  Viešvilėje;  Parko g.  5,

Smalininkuose; Liepų g. 3A, Smalininkuose). Licencijos socialinei globai teikti Nr. L000000711.

- socialinės paslaugos vaikų dienos užimtumo centre (Ia., Klaipėdos g. 76, Viešvilėje, Jurbarko r. sav.);

- socialinės paslaugos šeimos ir vaiko krizių centre (Lengvupio g. 3, Smalininkuose);

-  asistento  paslaugos  darbingo  amžiaus  neįgaliesiems  (socialinės  paslaugos  kliento  namuose  ar
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palydėjimo pagalba pagal poreikį).

      1.3. Rūpintinių skaičius. Namuose 2019 m. pradžioje gyveno 34 rūpintiniai (sausį – 34, vasarį – 34,

kovą – 33, balandį – 27, gegužę – 25, birželį – 27, liepą – 26, rugpjūtį – 24, rugsėjį – 24, spalį – 23,

lapkritį – 22, gruodį – 24), o 2019 m. pabaigoje Namuose gyveno 24 ugdytiniai (iš jų  13 mergaičių  ir 11

berniukų), kurie buvo pasiskirstę keturiuose bendruomeniniuose namuose. 

2. Darbuotojai ir darbo užmokestis

      2.1. Leistinas darbuotojų skaičius. Įstaigoje Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. priimtu

sprendimu nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius - 32.  2018-12-31 Skalvijos namuose buvo

užimtos 33,5 pareigybės,  nuo 2019-01-01 -  32 pareigybės,  o 2019-12-31  - 28,5 pareigybės.  Įstaigoje

dirbantys socialiniai darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą ir reikiamą profesinę kvalifikaciją, socialinio

darbuotojo  padėjėjai  turi  išklausę  privalomus  40  val.  profesijos   įžanginius  kursus.  Socialinį  darbą

dirbantys darbuotojai 2019 m. yra išklausę ir privalomus kvalifikacijos kėlimo kursus (ne mažiau kaip 16

val.), tame tarpe ir įstaigos vadovas bei pavaduotojas socialiniams reikalams.  

     2.2. Darbuotojų kaita 2019 m. Darbuotojų kaita 2019 m. buvo nežymi, užimant vyriausiojo buhalterio

pareigybę (kovo mėnesį susirgus vyriausiajai buhalterei,  jos pareigas tam tikru laikotarpiu iki viešojo

konkurso  vyriausiojo  buhalterio  pareigybei  užimti  su  laikinosiomis  sutartimis  vykdė  4  asmenys),

vairuotojo pareigybę (vienam vairuotojui nusprendus išeiti iš darbo ir išvykti iš Lietuvos, šias pareigas

pradėjo  vykdyti  įstaigoje  dirbęs  vienas  socialinio  darbuotojo  padėjėjas,  nuo  2019-09-01  -  kitas).

Socialinių  darbuotojų  kaita  įstaigoje  praktiškai  nevyksta,  nes  ataskaitiniais  metais  buvo  stebimas  jų

trūkumas.  Vienas  socialinio  darbuotojo  padėjėjas  išėjo  iš  darbo  savo  noru,  nes  gavo  darbą  pagal

gyvenamąją vietą Tauragės mieste, vienas socialinio darbuotojo padėjėjas grįžo į darbą po motinystės

atostogų. 

      2.3. Etatai ir vidutinis darbo užmokestis.  Užimtų etatų pareigybių skaičius metų pabaigoje - 28,5.

Administracijoje  dirba  direktorius,  vyriausiasis  buhalteris,  buhalteris  (0,5  etato),  raštinės  vedėjas,

pavaduotojas  socialiniams  reikalams.   Socialines  paslaugas  tiesiogiai  klientams  teikia  socialiniai

darbuotojai  (6  pareigybių  etatai),  socialinių  darbuotojų  padėjėjai  (17  pareigybių  etato),  pavaduotojas

socialiniams reikalams, atsakingas ir už naujų paslaugų plėtrą (vaikų dienos užimtumo centro veiklą,

moters ir vaiko krizių centro paslaugas, asistento paslaugos teikimą) bei budėjimą švenčių dienomis ir

nakties metu.  Nuo 2019-09-01 Skalvijos namuose nebedirba slaugytojas.  Ataskaitinių metų pradžioje

dėl  patalpų  mediko darbo vietos  įrengimui  stygiaus  buvo atsisakyta  licencijuoto  sveikatos  priežiūros

kabineto, kuris ankstesniu laikotarpiu buvo įrengtas senosios Namų buveinės adresu (Klaipėdos g. 78,

Viešvilėjė, Jurbarko r. sav.).  Vadovaujantis  SPPD rekomendacijomis, nuo rugsėjo mėn. 1 d. nebuvo

jokių teisinių galimybių įstaigoje turėti slaugytoją kaip Namų darbuotoją.



1 lentelė

Vidutinis Namų darbuotojų darbo užmokestis ataskaitiniais metais

     Pastabos:
• nurodytas priskaičiuotas darbo užmokestis Brutto, t. y. iki mokesčių;
• buhalteris dirba tik 0,5 etato darbo krūviu.

3.1. Ilgalaikis turtas

     3.1. Ilgalaikis turtas, turimas Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Skalvijos namai

2019 m. gruodžio 31 d., suskirstytas į grupes:

• Žemė – 6583 Eur (perduota pagal priėmimo - perdavimo aktą VĮ Turto fondas – 2020 m. sausio

mėn.);

• Kultūros paveldo statiniai - 44761,80 Eur (perduota pagal priėmimo - perdavimo aktą VĮ Turto

fondas - 2020 m. sausio mėn.);

• Gyvenamieji pastatai - 311852,48 Eur(perduota pagal priėmimo - perdavimo aktą VĮ Turto fondas

- 2020 m. sausio mėn.);

• Negyvenamieji  pastatai  -  38827,48 Eur (perduota pagal  priėmimo - perdavimo aktą VĮ Turto

fondas - 2020 m. sausio mėn.);

• Programinė įranga ir jos licencijos - 0,29 Eur;

• Kiti statiniai - 17350,90 Eur (perduota pagal priėmimo - perdavimo aktą VĮ Turto fondas - 2020

m. sausio mėn.);

• Kitos mašinos ir įrenginiai - 32091,26 Eur;

• Transporto priemonės - 0,00 Eur;

• Baldai - 1678,75 Eur;

• Kita biuro įranga - 442,73 Eur;

Skalvijos namų darbuotojų darbo užmokestis
Pareigybės 2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 

Įstaigos vadovas  1 2201 1 1865 1 1865 1 1865

1 2091 1 2091 1 2091 1 2091

Vyriausias buhalteris 1 1675 1 568 1 1055 1 1273

Buhalteris 1 458 1 504 1 504 1 504

Raštinės vedėjas 1 1123 1 1123 1 1123 1 1123
Socialiniai darbuotojai 8 960 7 1046 7 1046 6 1046
Slaugytojas 1 480 1 480 1 349
Socialinių darbuotojų padėjėjai 18 681 17 790 17 913 17 913
Vairuotojas 1 796 1 796 1 796 1 796

Parengė:  Vyriausioji buhalterė Aušra Šiugždienė

Darbuotojų 
skaičius

Vidutinis darbo 
užmokestis, EUR

Darbuotojų 
skaičius

Vidutinis darbo 
užmokestis, EUR

Darbuotojų 
skaičius

Vidutinis darbo 
užmokestis, EUR

Darbuotojų 
skaičius

Vidutinis darbo 
užmokestis, EUR

Įstaigos vadovo pavaduotojas 
socialiniams reikalams



• Kompiuterinė įranga - 2075,40 Eur;

• Kitas ilgalaikis materialusis turtas - 423,32 Eur.

     Turto likutinė vertė  eurais  - 456.087,41.

     Materialiojo ilgalaikio turto likučiai pagal finansavimo šaltinius: 

• Valstybės biudžeto lėšos - 428134,23 Eur. 

• Savivaldybių pervestos lėšos - 26433,31 Eur. 

• Kitų šaltinių lėšos (parama)  - 1519,87 Eur.

   Įstaigoje visiškai nudėvėto,  tačiau vis  dar  naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto

(dviejų automobilių: Mercedes Benz Vito (2007) ir  Škoda Octavia (2011) ir  kito) įsigijimo savikaina

sudaro: 65.993,30 Eur. 2020 m. Namai planuoja įsigyti naują 7 - 9 vietų mikroautobusą ar miniveną, nes

turimas Mercedes Benz Vito yra susidėvėjęs, nuolat genda, o tai didina remonto išlaidas.

4. Pagrindiniai finansiniai rodikliai

      4.1. Įstaigos pajamos

2 lentelė

Pajamų
rūšis/

data, gauta
ar panaudota

ES
projektų

lėšos, Eur

Jurbarko
r. sav. lėšos
(151), Eur

Jurabarko
r. sav. lėšos

vaikų
išlaikymui
(162), Eur

Kitų
savivaldybių
lėšos vaikų
išlaikymui
(162), Eur

Vaiko
globos

(rūpybos)
išmoka,

Eur

Valstybės
biudžeto

lėšos
(14226),

Eur

Spec.
lėšos (33),

Eur

Iš viso
lėšų, Eur:

Likutis 
2019-01-01

955 0 14212 9475 0 0 0 24642

Planuota 
2019 metams

115836 187000 323424 121284 60192 11000 3500 822236

Gauta 115836 182494 142766 87666 46139 11000 680 586581

Panaudota 116791 182494 139380 80115 46139 11000 680 576599

Likutis 
2019-12-31

0 0 17598 17026 0 0 0 34624

  Namų  pagrindines  pajamas  sudaro  gautos  įmokos  už  rūpintinių  išlaikymą  bendruomeniniuose

namuose. Iki 2019 m. gruodžio mėn. vieno vaiko išlaikymo kaina buvo 1275 Eur, vėliau Jurbarko rajono

savivaldybės tarybos sprendimu buvo padidinta iki 1480 Eur. 

    Namai 2019 m. iš ES projektų gavo net 115.836 Eur pajamų. Tai reiškia, kad atitinkama suma, t. y.

už  kiekvieną  vaiką  po 650 Eur/mėn.,  buvo mažinama suma už  vaiko išlaikymą savivaldybėms.   Už

kiekvieną projekte dalyvavusį ugdytinį, sumažėjo savivaldybių, kurių vaikai gyvena BĮ Skalvijos namai,

išlaidos rūpintinių išlaikymui. 



     4.2. Įstaigos išlaidos

3 lentelė

Išlaidų 
straipsnis

ES 
projektų 
lėšos

Jurbark
o r. 
savivaldy
bės lėšos 
(151)

Jurbarko r. 
savivaldybės 
lėšos vaikų 
išlaikymui 
(162)

Kitų 
savivaldybių 
lėšos vaikų 
išlaikymui 
(162)

Vaiko 
globos 
(rūpybos) 
išmoka

Valstybė
s biudžeto 
lėšos 
(14226)

Spec. 
lėšos (33)

Iš viso 
lėšų:

Iš viso: 116791 182494 139380 80115 46139 11000 680 576599

Darbo 
užmokestis ir 
soc. draudimo 
įmokos

116791 43626 136956 78722 0 0 0 376095

Prekėms ir 
paslaugoms

0 138868 2424 1393 46139 11000 680 200504

Iš jų:

Mityba 32541 32541

Medikamenta
i ir 
medicininėms 
paslaugoms

405 133 283 1500 2300 4621

Ryšių 
paslaugos

3114 3114

Transporto 
išlaikymas

6956 6956

Apranga ir 
patalynė

4015 4015

Komandiruot
ės

0 0

Materialiojo 
turto nuoma

31239 31239

Paprastojo 
remonto išlaidos

78300 78300

Kvalifikacija 175 175

Komunalinės 
paslaugos

14507 14507

Informacinių 
techn. prekės ir 
paslaugos

157 157

Kitos prekės  
ir paslaugos

71 7598 8700 680 17049

Socialinė 
parama pinigais

2220 1110 4500 7830

Nuo 2019 m. balandžio mėn. sumažinus bendruomeninių namų skaičių nuo 5 iki 4 dėl sumažėjusio

gyvenančių vaikų skaičiaus, tolygiai sumažėjo ir atitinkamos įstaigos išlaidos. Namai tokiu būdu sutaupė

apie 47.000 Eur.



5. Vykdyti projektai ar programos

    5.1.  ES  projektai. Namai  2019-aisiais  vykdė  3  tęstinius  bendruomeninių  paslaugų  vaikams,

netekusiems tėvų ir globėjų, projektus, finansuotus iš ES lėšų. Šių projektų vykdymo laikas baigėsi 2019

m.  rugsėjo  30  d.   Nuo  projektų  pradžios  2018  m.,  socialinės  paslaugos  buvo  suteiktos  18  vaikų,

gyvenantiems bendruomeniniuose namuose. Nurodytu laikotarpiu įstaiga gavo pajamų (po 650 Eur/mėn.

už kiekvieną bendruomeniniuose namuose gyvenantį rūpintinį, o tai reiškia, kad visoms savivaldybėms,

kurių vaikai gyveno Skalvijos namuose, vaiko išlaikymo kaina (tuo metu buvusi 1275 Eur/mėn.) projekto

vykdymo metu sumažėjo po 650 Eur/mėn.). 

      5.2. Asistento paslaugos. Namai kartu partneriais (VšĮ Jurbarko socialinės paslaugos) nuo 2019 m. III

ketv.  vykdo projektą asistento paslaugoms, kuriomis pasinaudoti gali darbingo amžiaus neįgalieji, teikti.

Atliktas metodinės informacijos parengimas, ši informacja bus pateikiama visoms seniūnijoms. Atliktas

asistento  paslaugos  pristatymas  Jurbarke  žmonių,  sergančių  onkologinėmis  ligomis,  asociacijos

susirinkime. Siekiant išsiaiškinti potencialius klientus, buvo pravesti pokalbiai su neįgalumą turinčiais

žmonėmis, bet diskusijos metu išaiškėjo, kad jie yra pensijinio amžiaus, o tai reiškia, kad dėl amžiaus

apribojimų šio projekto rėmuose netinka dalyvauti projekte. Toliau vykdoma žmonių, kuriems galimai

reikalinga asistento paslauga, paieška.

      5.3. Vaikų dienos užimtumo centras.  Namai pradėjo vykdyti vaikų dienos užimtumo centro veiklą

Viešvilėje  (Klaipėdos g.  76,  Viešvilė,  Jurbarko r.  sav.)  nuo 2019 m.  gruodžio 1 d.  Įstaigos  2019 m.

gruodžio 31 d. duomenimis šį centrą lankė net 26 vaikai. 

      5.4. Šeimos krizių centras. Namai 2019 m. pabaigoje dalyvavo viešajame konkurse socialinėms

paslaugoms krizių centre teikti. Namai iš konkurso organizatoriaus gavo atsakymą su preliminaria eile,

pagal  kurią  buvo  pripažinti  pasiūlę  mažiausią  kainą.  Šis  konkursas  Jurbarko  rajono  savivaldybės

administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimu vėliau buvo sustabdytas. Namai pateikė pretenziją

dėl  konkurso  sustabdymo.  Buvo  gautas  Jurbarko  rajono  savivaldybės  viešųjų  pirkimų  komisijos

atsakymas sustabdyti viešąjį konkursą dėl esminių sąlygų pakeitimo. 

        5.5. Atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų seniūnijose paslaugos. Namai dalyvavo Jurbarko

rajono  savivaldybės  surengtoje  apklausoje  dėl  tinkamumo perimti  seniūnijų  socialinių  darbuotojų  ir

atvejo vadybininkų paslaugų teikimą. BĮ Skalvijos namai pateikė ekonomiškesnį pasiūlymą, bet jis buvo

atmestas ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių sprendimu nurodytų aukščiau socialinių paslaugų

teikimas perduotas kitai įstaigai. 

        5.6. Kiti projektai. Namai buvo parengę preliminarų projektą vaikų dienos užimtumo centro su

sporto, informacinių technologijų ir profesijos orientacija įkūrimui Jurbarko mieste (Lauko g. 17-1A) per

Jurbarko MVVG „Jurbarkas“, bet galutiniam paraiškų teikimui nebuvo pakviesti.



6. Socialinės paslaugos

     6.1. Teikiamos socialinės paslaugos.

     Pagrindinės BĮ Skalvijos namai teikiamos socialinės paslaugos:

- socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be

tėvų  globos  vaikams  (veiklos  adresai:  Upelio  g.  9,  Viešvilėje;  Upelio  g.  23,  Viešvilėje;  Parko g.  5,

Smalininkuose; Liepų g. 3A, Smalininkuose). Licencijos socialinei globai teikti Nr.L000000711.

- socialinės paslaugos vaikų dienos užimtumo centre (Ia., Klaipėdos g. 76, Viešvilėje, Jurbarko r. sav.);

- socialinės paslaugos šeimos ir vaiko krizių centre (Lengvupio g. 3, Smalininkuose);

-  asistento  paslaugos  darbingo  amžiaus  neįgaliesiems  (socialinės  paslaugos  kliento  namuose  ar

palydėjimo pagalba pagal poreikį).

     6.1.1.  Socialinė globa vaikams, netekusiems tėvų ir globėjų.

    Socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be

tėvų globos vaikams teikiama bendruomeniniuose namuose šiais veiklos adresais Upelio g. 9, Viešvilėje;

Upelio g. 23, Viešvilėje; Parko g. 5, Smalininkuose; Liepų g. 3A, Smalininkuose). Licencijos socialinei

globai teikti Nr.L000000711. 

   6.1.2.  Nuomojamas būstas. Skalvijos   namai  nuomoja  iš  fizinių  asmenų gyvenamosios  paskirties

patalpas bendruomeninėms paslaugoms teikti. Vaikams bendruomeninės paslaugos teikiamos keturiuose

bendruomeniniuose  namuose  (dviejuose  Viešvilėje  ir  dviejuose  Smalininkuose).  Penktąjį  nuomojamą

būstą  Smalininkuose  (Lengvupio)  nuspręsta  paskirti  motinos  ir  vaiko  krizių  centro  veiklai,  jei  būtų

laimėtas  viešasis  konkursas  šioms paslaugoms teikti  arba atsisakyti  būsto  nuomos  dėl  Namų veiklos

optimizavimo.

     6.1.3. Aplinkos tvarkymo darbai.  Aplinkos tvarkymo darbus įstaigos darbuotojai vykdė patys kartu su

bendruomeniniuose namuose gyvenančiais ugdytiniais, nepirkdami paslaugų šiems darbams atlikti. 

     6.1.4. Laisvalaikio ir užimtumo paslaugos rūpintiniams. Visiems ugdytiniams sudarytos visos sąlygos

dalyvauti užimtumo programose: lankyti būrelius (sporto, dailės) mokyklose po pamokų. Viena mergaitė

nuolat vyksta į dziudo varžybas (treneris V. Paukštis).  2019 m., kaip ir kiekvienais pastaraisiais metais,

Namų  ugdytiniai  buvo  kviečiami  dalyvauti  Lietuvos  investuotojų  forumo  organizuojamoje  akcijoje,

kurios baigiamajame renginyje, vykusiame Vilniuje, aktyviausiems vaikams buvo įteikti vertingi prizai.

Visi rūpintiniai turi visas sąlygas dalyvauti viešuose kultūros renginiuose, vykstančiuose Jurbarko rajono

savivaldybėje. 

  6.1.5.  Maitinimo  organizavimas.  Maitinimas  Namuose  organizuojamas  savarankiškai  kiekvienuose

bendruomeniniuose namuose. Lėšos maisto produktams kiekvieną savaitę pervedamos į konkrečių namų

atsakingo socialinio darbuotojo vardu išduotą bankinę Namų atsiskaitomąją sąskaitą, turinčią debetinę

banko kortelę.  Maisto produktus  šeimynos  (darbuotojai  kartu  su ugdytiniais,  formuodami socialinius



apsipirkimo įgūdžius) dažniausiai perkasi didžiųjų prekybos tinklų (Norfa, Lidl, Maxima) parduotuvėse.

Pritrūkus duonos, grietinės ir kitų būtiniausių produktų, jie įsigyjami mažose maisto prekių parduotuvėse

Viešvilėje ir Smalininkuose, t. y. ten, kur gyvena vaikai. BĮ Skalvijos namai pagal patvirtintą normatyvą

kiekvienam rūpintiniui yra paskyrę  4,07 Eur per dieną maisto produktams įsigyti.

     6.1.6. Rūbų ir avalynės pirkimas.  Rūbus ir avalynę  rūpintiniai kartu su darbuotojais užsisako pas

tiekėjus, kurie siūlo mažiausią kainą. Kiekvieno rūpintinio išlaidos rūbams ir avalynei neviršija 210 Eur

per metus. 

     6.1.7. Buities ir asmens higienos priemonių įsigijimas. Asmens higienos prekes rūpintiniai kartu su

darbuotojais  užsisako interneto parduotuvėse.  Kiekvieno rūpintinio  išlaidos  higienos priemonėms per

mėnesį neviršija 10 Eur. 

   6.1.8.  Informacinių  technologijų  aplinka.  Kiekvienuose  bendruomeniniuose  namuose  yra  įrengti

interneto prieigos taškai su reikalinga kompiuterine (stacionarus ar nešiojamas personalinis kompiuteris)

ir  periferine  įranga (spausdintuvas).  Šeimynose  interneto  ryšys  tiekiamas  bevielio  tinklo  Wi-Fi  būdu

(paslaugas teikia Lietuvos radijo ir televizijos centras). 

    6.1.9. Socialinės paslaugos rūpintiniams.  Rūpintiniams, kurie Namuose gyvena turėdami nustatytą

trumpalaikę  ar  ilgalaikę  globą,  netekus tėvų ir  globėjų,  socialines  paslaugas  gauti  padeda socialiniai

darbuotojai  ir  socialinių  darbuotojų  padėjėjai.   Reikalui  esant,  kreipiamasi  pagalbos  į  atvejo

vadybininkus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Jurbarko r. sav.  Z. Tytmonienę,  Jurbarko

r.  sav.  socialinės  paramos  skyrių  ir  kitas  institucijas  dėl  reikalingos  pagalbos  vaikams  suteikimo.

Ugdytiniams, kuriems yra būtinos psichologo ir psichoterapeuto konsultacijos, šių  specialistų pagalbą

teikia Jurbarko, Tauragės, Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus psichologai, psichoterapeutai bei psichiatrai. 

   6.1.10.  Sveikatos  priežiūros  paslaugos  rūpintiniams.  Sveikatos  priežiūros  paslaugos  rūpintiniams

suteikiamos  konkrečios  vietovės  pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigose  (Viešvilės

ambulatorijoje. Jeigu prireikia, paslaugos teikiamos ir antrinio (VŠĮ Jurbako ligoninėje) ar tretinio lygio

asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigose  (LSMU Kauno klinikose,  Respublikinėje  Klaipėdos  ligoninėje,

Vilniaus Santaros klinikose).  Odontologo paslaugos rūpintiniams suteikiamos Viešvilės ambulatorijoje ar

privačioje  odontologijos  klinikoje  Jurbarke.  Ugdytiniams,  kuriems  reikalingos  psichologo  ir  vaikų

psichiatrų  konsultacijos,  reikalingą   pagalbą  teikia  Jurbarko,  Tauragės,  Kauno,  Klaipėdos ir  Vilniaus

psichologai bei vaikų psichiatrai. 

   6.2.   Socialinės  paslaugos  vaikų  dienos  užimtumo  centre.  Socialinės  paslaugos  vaikams  dienos

užimtumo centre (toliau VDUC) teikiamos pastarojo veiklos adresu  Klaipėdos g. 76, Viešvilėje, Jurbarko

r. sav., t. y. panaudos būdu gautose iš Viešvilės pagrindinės mokyklos patalpose. VDUC lanko 26 vaikai.

VDUC  padėjo  įrengti  Viešvilės  pagrindinė  mokykla  ir  UAB  „Manvesta“,  kuri  dovanojo  centrui  5

personalinius kompiuterius (1 naują ir 4 geros būklės dėvetus). Centro lankytojai ne tik ruošia pamokas,

bet ir žaidžia loginius stalo žaidimus, aktyviai laiką leidžia mokyklos sporto salėje, užsiima rankdarbių



gaminimu. Vaikai, lankantys VDUC, gali pasivaišinti arbata ir sausainukais. VDUC dirba 1 darbuotojas

(0,75 etato krūviu), kuris studijuoja socialinį darbą Kauno kolegijos Tauragės filiale.

    6.3. Socialinės paslaugos šeimos ir vaiko krizių centre.  Įstaiga planuoja teikti socialinės paslaugos

šeimos ir vaiko krizių centre, kai tik bus galimybė tokias paslaugas teikti. BĮ Skalvijos namai 2019 m.

gruodžio mėn. dalyvavo viešajame pastarųjų paslaugų šeimos ir vaiko krizių centre teikimo konkurse,

kurį  skelbė  Jurbarko  rajono  savivaldybės  administracija  ir  kuris  dėl  esminių  sąlygų  keitimo  buvo

nutrauktas. 

    6.4.   Asistento paslaugos darbingo amžiaus neįgaliesiems.  Asistento paslaugos darbingo amžiaus

neįgaliesiems (socialinės paslaugos kliento namuose ar palydėjimo pagalba pagal poreikį) bus teikiamos

iškart,  kai tik bus rasti asmenys, norintys šias paslaugas gauti.  Asistento paslaugos 2019 m. gruodžio

mėn.  buvo pristatytos  žmonių,  sergančių  onkologinėmis  ligomis,  asociacijoje.  Buvo parengta  glausta

informacija apie pačią paslaugą, kuri platinama seniūnijose. 

7. Veiklos tobulinimo perspektyvos 

      7.1. Nauji bendruomeniniai namai. 2020 m. Jurbarko rajono savivaldybė planuoja statyti naują namą

bendruomeninėms paslaugoms vaikams teikti, kur gyventi galėtų 8 rūpintiniai. Planuojama, jog  pirmieji

gyventojai  ten  įsikels  ne  anksčiau,  nei  2021  m.  I-ajame  ketvirtyje.  Jeigu  vaikų  skaičius

bendruomeniniuose  namuose  išliktų  panašus,  kaip  ir  šiuo  metu  (24  rūpintiniai  gyvena  4  namuose),

tuomet galima būtų galima bandyti optimizuoti išlaidas šiuose bendruomeniniuose namuose. Teoriškai 24

vaikams pakaktų 3 bendruomeninių namų, todėl manome, kad dar šiais metais, t. y. 2020 m., pradėsime

aktyviai ieškoti didesnių nuomojamų namų, kuriuose gyventi galėtų maksimalus rūpintinių skaičius, t. y.

8 asmenys. Jei paieškos būtų sėkmingos ir sutartys su dviejų namų savininkais būtų nutrauktos abipusiu

susitarimu, BĮ Skalvijos namai galėtų sutaupyti iki 25 procentų išlaidų darbo užmokesčiui, namų nuomai,

komunalinėms ir panašioms išlaidoms. Tada vietoj šiuo metu turimų 4 bendruomeninių namų liktų 3

bendruomeniniai namai, kuriuose gyventų 24 vaikai, netekę tėvų ir globėjų.

      7.2. Vaikų dienos užimtumo centrai. Socialinės paslaugos vaikams dienos užimtumo centre šiuo metu

teikiamos,  panaudojant  Namų  lėšas.  Esant  galimybei,  Namai  dalyvaus  projektuose  dėl  papildomo

finansavimo VDUC veiklai. Namai, jeigu pirmojo VDUC veikla būtų įvertinta gerai, imtųsi atsakomybės

bei iniciatyvos ir naujų tokio pobūdžio centrų įrengimui Jurbarko rajono savivaldybėje pagal poreikį. 

     7.3. Šeimos ir krizių centras. Socialinių paslaugų šeimos ir vaiko krizių centre optimizavimas galėtų

būti svarstomas, jeigu šiame centre didėtų klientų (mamų, tėčių ir vaikų) skaičius. Tokiu atveju įstaiga

turėtų ieškoti didesnių patalpų arba svarstyti klausimą dėl naujų patalpų nuomos.  

   7.4.  Asistento  paslaugos. Asistento  paslaugos  darbingo  amžiaus  neįgaliesiems  yra  vykdomos  su

partneriais,  t.  y.  VšĮ  Jurbarko  socialinės  paslaugos,  projekto  apibrėžtomis  sąlygomis.  Šių  paslaugų



teikimui šiuo metu nėra numatytas atskiras darbuotojas, įstaiga planuoja perskirstyti darbuotojų darbo

krūvius, įskaitant administracijos darbuotojus.

8. Veiklos auditai, patikros, įsivertinimas.

8.1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus Namų veiklos auditas.  2019 m. BĮ Skalvijos namai buvo

atliekamas Jurbarko rajono savivaldybės Vidaus audito skyriaus atliekamas veiklos auditas. Auditą atliko

R. Vaickienė. Pažeidimų nenustatyta, įstaigos veikla įvertinta patenkinamai, nes, konstatavus faktą, kad

daugiau nei  pusę metų įstaigai  neturėjus  pastovaus vyriausiojo buhalterio,  dirbančio su neterminuota

sutartimi, įstaiga neturėjo galimybių laiku pateikti finansinių ataskaitų, nors biudžeto vykdymo ataskaitos

buvo teikiamos laiku. Auditorė įpareigojo įstaigą pateikti finansines ataskaitas už 2019 m. iki 2020 m.

kovo 1 d.,  Namų direktorius įpareigojo vyriausiąją buhalterę A. Šiugždienę šias ataskaitas parengti ir

pateikti laiku. 

8.2.  Savivaldybės  kontrolieriaus  patikrinimas. 2019  m.  Namai  veiklą  dėl  laikinai  vyriausiojo

buhalterio pareigose dirbusio asmens ir jo paskyrimo tikrino Jurbarko rajono savivaldybės kontrolierius

S. Jakštys. Pažeidimų, paskiriant asmenį  į  vyriausiojo buhalterio pareigas laikinam darbui Namuose,

nenustatyta. 

8.3.  Socialinių  paslaugų priežiūros  departamento  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo ministerijos

Namų veiklos  auditas.  2019 m.  birželio  mėn.  Namų veiklą  tikrino  ir  vertino  Socialinių  paslaugų  ir

priežiūros departamentas prie SADM. Licencinė veikla nesustabdyta. Įstaiga buvo įpareigota per 6 mėn.

patikslinti ir ištaisyti patikrinimo akte nurodytas smulkias klaidas. 2019 m. lapkričio mėn. įstaiga pateikė

galimų pažeidimų šalinimo lentelę, kurioje nurodytos taikytos priemonės, laikas, atsakingi asmenys. 2020

m. sausio mėn. SSPD atliko pakartotinį Namų veiklos auditą. 2020 m. kovo mėn. gautos SPPD išvados,

kad visi 2019 m. buvę smulkūs pažeidimai yra pilnai pašalinti ir Namai sėkmingai gali tęsti numatytą

licencijoje veiklą be jokių apribojimų.

     8.4. Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal socialinės globos normas. Namai 2019 m., kaip ir kiekvienais

metais, savo veiklą ir jos atitikimą socialinės globos normoms įsivertino gerai. Pradinį įsivertinimą atliko

bendruomeninių  namų  socialiniai  darbuotojai  kartu  su  ten  gyvenančiais  rūpintiniais,  vėliau  įstaigos

pavaduotojas  socialiniams reikalams atliko galutinį  visos įstaigos  veiklos bendrąjį  įsivertinimą,  kurio

išvadas patvirtino įstaigos vadovas.



9. EKSTREMALIOS SITUACIJOS, YPATINGI ATVEJAI.

     9.1. Pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir  atvejams. Įstaiga yra pasirengusi galimų ekstremalių

situacijų suvaldymui: tiek lokalių įstaigos mastu, tiek didesnių Jurbarko rajono savivaldybės ar Lietuvos

mastu. Yra numatyta tvarka ir paskirti asmenys nurodytos tvarkos vykdymui, įstaigos darbuotojai yra

supažindinti  pasirašytinai  su  funkcijomis  galimų  ekstremalių  situacijų  metu  pagal  Jurbarko  rajono

savivaldybės administracijos numatytą ir patvirtintą tvarką.

   9.2. Ypatingi atvejai. Namuose ypatingų atvejų (ugdytinių rimtų sveikatos sužalojimų, sukėlusių pavojų

rūpintinių gyvybei) nebuvo įvykę.

Direktorius                                                                Nerijus Jarilinas


