
 

RADVILIŠKIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „NYKŠTUKAS“ 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Įstaigos pristatymas 

 

 1.1. Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“ yra stacionari socialinės globos įstaiga, 

finansuojama Radviliškio miesto  savivaldybės ir Valstybės biudžetų.  

Adresas: Vasario 16-osios g. 13, LT- 82135, Radviliškis, telefonas 8-422 51882, elektroninis paštas: 

info@vgn-nykstukas.lt, interneto svetainė: vgn-nykstukas.lt,, įmonės kodas 195220531. Vaikų globos 

namų steigėjas – Radviliškio rajono  savivaldybės taryba. Vaikų globos namų savininkas – Radviliškio  

rajono savivaldybė. 

 1.2. Įstaigos vadovas: laikinai einanti direktoriaus pareigas Vilma Tikuišienė. 

Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ veiklai išduotos licencijos: 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos 

ministerijos 2008-03-18 išduota licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti   

bendruomenės slaugos paslaugas. 

   Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų licencijavimo 

taisyklėmis, 2014-12-15 Vaikų globos namams išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licenzija socialinei globai teikti. Licenzijos rūšis: 

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos 

vaikams. 

2. Bendra informacija: 

 2.1. Įstaigos veiklos principai, tikslai, uždaviniai: 

VIZIJA 

Radviliškio rajono vaikų globos namų “Nykštukas” tai rajono visuomenės poreikius tenkinantis 

socialinių paslaugų teikėjas, užtikrinantis socialinės globos paslaugų teikimą laikinai ir nuolatos 

globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Šioje įstaigoje, formuojant artimą šeimai namų aplinką, 

auklėjami ir prižiūrimi vaikai gali pilnavertiškai augti, vystytis ir tobulėti. 

 

 

 

 



MISIJA 

Šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti komanda, atsižvelgianti į kiekvieno vaiko 

individualumą ir sveikatą, užtikrinanti globotinių socializaciją, atstovaujanti ir ginanti jų teises bei 

teisėtus interesus, sudaranti sąlygas vaikui grįžti į šeimą ir socialiai integruotis į visuomenę. 

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, sudaryti prielaidas netekusiam tėvų globos vaikui, 

tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausias vaiko interesus bei poreikį 

augti apkinkoje, artimoje šeimai, tinkamai parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas ugdant globotinių (rūpintinių) savarankiško 

gyvenimo įgūdžius. 

2. Plėtoti ir stiprinti tarpasmeninius vaiko ir biologinės šeimos ryšius, artimais ir giminaičiais. 

3. Plėsti tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, vaikui, gebančiam išreikšti savo 

nuomonę, sudaryti galimybes asmeniškai bendrauti su socialines paslaugas teikiančiomis 

institucijomis. 

4. Tobulinti specialistų, dirbančių vaiko gerovė srityje, kvalifikaciją. 

 

2.2. Įstaigos personalas 

  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 d. sprendimu Nr. T- 124 nustatytas įstaigos 

didžiausiais leistinas etatų skaičius 51,7. 2017 m. įstaiga naudojo 46,25 etato, dirbo 48 žmonės. 

 Įstaigos struktūrą sudaro: direktorius (vadovauja administracijai), betarpiškai su globotiniais 

dirbantis personalas (socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, psichologė, neformaliojo ugdymo 

pedagogė, bendruomenės slaugytoja, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, 

individualios priežiūros personalo socialinio darbuotojo padėjėjai). Finansinę – ūkinę veiklą 

užtikrinantis personalas (direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui, ūkiui, vyriausioji buhalterė), jie 

organizuoja jiems pavaldaus personalo darbą ir yra atsakingi už jo veiklą. 

 Visas socialinį darbą dirbantis personalas 2017 m. turėjo reikiamą profesinę kvalifikaciją, kitas 

personalas atitinka jam taikomus profesinius kvalifikacinius reikalavimus. 

 Socialinį darbą dirbantys darbuotojai kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudami teoriniuose 

ir praktiniuose mokymuose, seminaruose: direktorius S. Čepaitis „Metinis darbuotojo veiklos 

vertinimas: darbuotojo „įkainavimas“ ar susitarimas dėl bendrų tikslų“, Lapkričio mėn. organizuoti 

mokymai „Darbuotojų motyvacijos stiprinimas dirbant su klientais“ (16 akad. val.), 7 darbuotojos 

dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame seminare „Kaip bendrauti, rasti ir 

palaikyti ryšį su institucijoje globojamu vaiku”, 4 darbuotojos, gruodžio mėnesį – International House 



(Vilnius Soros) mokymuose ,,Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų 

vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms”, 4 darbuotojos – 

,,Savižudybių algoritmo kūrimas“, bendruomenės slaugytoja dalyvavo kursuose „Asmenų turinčių 

psichikos sutrikimų, psichosocialinė reabilitacija (40 val. ), seminaruose: „Sveiki vaikai – tėvų, 

gydytojų, visuomenės siekis“, ,,Žaizdų priežiūros aktualijos“. 

3. Finansavimas 

 3.1. Finansavimo šaltiniai: 

Finansavimo šaltiniai (�tūkst.. Eur.) Lėšos (tūkst.Eur.) 

1. Savivaldybės biudžetas 501,7 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 434,5 

1.2. Valstybės biudžeto lėšos vaiko globos(rūpybos) išmokai 67,2 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos - 

2. Kitos lėšos 5,7 

2.1. ES paramos lėšos - 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos - 

2.3. Paskolos lėšos - 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 5,7 

 Viso 507,4 

 

 3.2. Biudžeto išlaidos: 508,5 tūkst. Eur.: 

1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas – 405,6 tūkst. Eur., iš jų:  

ü Darbo užmokestis – 310 tūkst. Eur. 

ü Socialinio draudimo įmokos – 95,6 tūkst. Eur. 

2. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 102,9 tūkst. Eur., iš jų: 

ü Mityba – 39,7 tūkst. Eur. 

ü Medikamentai – 5,1 tūkst. Eur. 

ü Ryšių paslaugos – 1,1 tūkst. Eur. 

ü  Transporto išlaidos – 6,5 tūkst. Eur. 

ü Spausdiniai – 0,1 tūkst. Eur. 

ü Apranga ir patalynė – 3,3 tūkst. Eur. 

ü Kitos prekės – 7,9 tūkst. Eur. 

ü Komandiruotės – 0,8 tūkst. Eur. 



ü Kvalifikacijos kėlimas – 0,9 tūkst. Eur. 

ü Komunalinės paslaugos - tūkst. Eur21,5 tūkst. Eur. 

ü Kitos paslaugos – 16 tūkst. Eur. 

 

 Dalyvavome paramos projekte „Išsipildymo akcijos 2016 TV3 ir SEB banko organizuojamo 

labdaros projekto ,,Išsipildymo akcijoje 2016“, mums buvo suteikta parama už 1069,50 eurų. Už šias 

lėšas įsigijome riedučių, paspirtukų, palapinių, miegmaišių, organizuota globotinių išvyka į Tytuvėnų 

regioninį parką, Šiaulės bokštą. 

4. Įstaigos teikiamos paslaugos 

  Globos namuose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos pagal Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1 – 93 patvirtintą socialinių 

paslaugų katalogą. Tai apgyvendinimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo apranga ir avalyne, 

sveikatos priežiūros organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių 

įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir 

atstovavimo paslaugos, bei specialiosios paslaugos (trumpalaikė ir ilgalaikė globa (rūpyba) vaikams 

nuo gimimo iki 18 metų.). Buvo tęsiamas kryptingas bendrųjų gebėjimų (asmeninių, socialinių, 

komunikacinių, kritinio mąstymo bei problemų sprendimo, darbinių ir veiklos) ir socialinių 

kompetencijų ugdymas, derinant su šeimynų socialinių darbuotojų teminiais veiklos planais. Vaikams 

teiktos informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos, padedančios pasirinkti savąjį kelią 

švietimo, mokymo bei užimtumo srityse bei pradėti kurti savo profesinę karjerą. Du 16 m.  globotiniai 

vasaros atostogų metu buvo įdarbinti Radviliškio miškų urėdijoje.. Rengiant vaikus savarankiškam 

gyvenimui išskirtos prioritetines sritys: stiprinama vaikų atsakomybė ir iniciatyvumas, įtraukiant juos į 

įvairius namų ruošos darbus; teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, ugdomi vaikų bendravimo ir 

tarpasmeninės sąveikos įgūdžiai, biudžeto tvarkymo įgūdžiai, disponuojant kišenpinigiais, rengimas 

šeimyniniam gyvenimui ir atsakingai tėvystei. 

  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T- 583 patvirtinta 

įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kaina  vienam vaikui per mėnesį yra 636,00  Eur. 

 2017 m. vaikai gyveno 5 šeimynose  vidutiniškai po 9-10  vaikų. Kiekviena šeimyna turi atskirą 

įėjimą, bendrą kambarį-svetainę ir 3-6 miegamuosius, kuriuose gyvena po 2-3 vaikus. Kiekvienas 

globotinis pagal savo sugebėjimus ir amžių turi numatytas pareigas tvarkant aplinką, patalpas, 

planuojant šeimynos gyvenimą, gaminant maistą. Kiekvienoje šeimynoje įrengtos virtuvės maisto 

gaminimui,  savaitgaliais  ir švenčių dienomis maistą gaminasi savarankiškai savo šeimynos virtuvėse. 



Siekiant padėti vaikui rengtis savarankiškam gyvenimui ir integruotis į visuomenę, kiekvieną mėnesį 

vaikams  nuo 7 metų mokami kišenpinigiai (15,20 Eur.) Kišenpinigiai yra ir kaip viena iš skatinimo ir 

drausminimo priemonių. 

 Kiekvienam vaikui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos planas, 

kuriame numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, kurios bus teikiamos ar organizuojamos. ISGP vaikui teikiant 

socialinę globą yra nuolat pildomas, rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie 

buvo pokyčiai, , koks rezultatas pasiektas, kokie numatomi tolesni veiksmai, kad būtų pasiekti 

užsibrėžti tikslai ir uždaviniai.). Vyresnio amžiaus vaiko ISGP atsispindi  vaiko palydėjimo į 

savarankišką gyvenimą priemonės (motyvacija rinktis profesiją,  būsto įsigijimo svarbą, , taupymo 

skatinančios priemones ir kt.). 

 Vaikų skaičius metų pradžioje - 49  vaikai, metų pabaigoje – 48 vaikai, iš jų -15  laikina globa, 

33- nuolatine globa, 28 - nustatyti specialieji poreikiai. 

2017 metais atvyko 27 vaikai iš tėvų namų, išvyko 28 vaikai, iš jų:  4 sulaukę pilnametystės , 1 

įvaikintas užsienio piliečių šeimoje, 6 pakeista globos forma į globą šeimoje (1 užsienio piliečių 

šeimoje), 17 grąžinti į biologines šeimas. 

 Pagal galimybes globotinius apgyvendiname šeimyniniu principu: broliai ir seserys gyvena 

kartu, tačiau dėl prastėjančio vaikų kontingento, vaikų, turinčių fizinės sveikatos problemų, adekvataus 

elgesio, emocijų ir elgesio sutrikimų, linkusių nusikalsti, dėl gausių šeimų, apgyvendinami skirtingose 

šeimynose. 

Mokymosi ir ugdymo įstaigos 

 Vaikams sudarytos sąlygos ugdytis, atsižvelgiant į jo norus, gebėjimus, poreikius, talentus, 

sudarytos galimybės žaisti, sportuoti, bendrauti su kitais vaikais bei tenkinti kitus saviraiškos poreikius. 

Pagal galimybes lanko būrelius, sporto, dailės, muzikos ir kitas neformaliojo ugdymo įstaigas. 

Radviliškio vaikų l./d.“Žvaigždutė“ lankė  8 vaikai, vaikų l./d.“Kregždutė“ lankė  2 vaikai; 

Radviliškio Gražinos mokykloje mokėsi 23 vaikų, Jaunimo mokykloje mokėsi 7 vaikai, 

Šeduvos gimnazijos, specialiojo ugdymo skyriuje mokėsi  3 vaikai; 

Radviliškio  technologijų ir verslo mokymo centre  3 vaikas; 

Panevėžio  kurčiųjų ir  neprigirdinčiųjų mokykloje 2 vaikai; 

Šiaulių profesinio rengimo centre mokėsi 3 vaikai; 

Šiaulių sanatorinėje mokykloje 2 vaikai; 

Diemedžio ugdymo centre - 1 vaikas;   

Veliučionių socializacijos centre - 1 vaikas. 



5. Projektinė veikla 

  2017 m. buvo toliau vykdomas tarptautinis savanoriškos globos projektas „Lietuvos vaikų, 

gyvenančių vaikų globos namuose, sveikatingumo gerinimas, poilsio organizavimas, gyvenimo šeimoje 

įgūdžių formavimas“. Sudaryta sutartis su asociacija „Nuovo Celo Onlus“ (Italijos Respublika), 

vasaros atostogas (5), žiemos atostogas (15) globotiniai praleido Italijos Respublikos piliečių šeimose. 

Parengta Vaikų vasaros poilsio programa „ Būk linksmas ir sportuok – niekada nepasiduok!“ 

(finansuota 300 Eur.). Organizuodami projekto veiklas siekėme sudaryti sąlygas vaikams turiningai 

pailsėti, plėtoti jų pažinimo ir saviraiškos poreikius, didinti socialinę kompetenciją plečiant socialinę – 

kultūrinę aplinką: organizavome  pažintines ir pramogines išvykas,,Linksmosios karinės pratybos”, 

pramogą ,,Splius“ nuotykių parke.  

 Birželio  mėnesį 7  mokyklinio amžiaus vaikai 10 dienų turiningai, linksmai ir saugiai  praleido 

stovykloje „Virvytė“  (Mažeikių raj.). 

6. Kita veikla 

 Socialinės pedagogės iniciatyva, jau aštuntą kartą vyresnieji globotiniai prisidėjo prie „Vaikų 

linijos“ organizuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017„ parengė pranešimą ir dalyvavo 

konferencijoje Šeduvos gimnazijoje. Grupė moksleivių vyko į renginį „Kalėdinės žaidynės 17”, 

organizuotas Jonavos sporto arenoje, dalyvavo sportinėse varžybose. Muzikos vadovė paruošė  

globotinius ir dalyvavo mažųjų talentų festivalyje ,,Skambėk pavasarėli“, parengė  muzikinį sveikinimą 

organizuotoje  Globėjų dienoje Kultūros centre. Už dalyvavimą renginiuose darbuotojai ir globotiniai 

apdovanoti padėkos raštais.  

7. Įstaigos veiklos rezultatai 

 Siekiant kokybiškai vykdyti vaiko globėjo pareigas, t.y. užtikrinti fizinį ir psichinį vaiko 

saugumą, rūpintis jo sveikata, užimtumu, auklėti jį, rengti savarankiškam gyvenimui ir darbui, 

sudarytos bendradarbiavimo sutartys su V. Kudirkos progimnazija, Vaižganto progimnazija 

Radviliškio KC vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programoje |Jaunieji amatininkai“, tai suteikia 

globotiniams galimybes realizuoti savo kūrybines galias, įsitraukti į kultūrinį, visuomeninį gyvenimą, 

mokosi draugauti, bendradarbiauti. klubas .Glaudžiai ir pozityviai bendradarbiaujama su globotinių 

mokymosi įstaigomis siekdami pagerinti mokinių pamokų lankomumą. Operatyviai ir kompetentingai 

buvo sprendžiamos problemos, reaguojama siekiant geros vaiko emocinės savijautos mokykloje, 

analizuojami akademiniai pasiekimai. 

 Toliau plėtojamas bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais užsienyje 

(Italija, Švedija, Vokietija). 



 Žinios, gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos – tai mūsų bendruomenės prioritetai, kurių siekiame 

nuolat dirbdami kasdien, kurdami, programas, strategijas, tikslus. Gebėjimas būti kartu, gebėjimas 

bendradarbiauti, ieškoti, apmąstyti ir vertinti rezultatus, kurti santykius grindžiamus atvirumu ir 

sąžiningumu – veiksniai, kurie nuolat analizuojami  bendruomenės posėdžiuose, administracijos ir 

globotinių  susirinkimuose. Įstaigoje teikiamos paslaugos viešinamos, siekiant formuoti pozityvią 

visuomenės nuostatą į globojamus (rūpinamus) vaikus, darbuotojus. 

8. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą 

 Vaikų globos namuose buvo vykdomas kryptingas bendrųjų gebėjimų (asmeninių, socialinių, 

komunikacinių, kritinio mąstymo bei problemų sprendimo, darbinių ir veiklos) ir socialinių 

kompetencijų ugdymas, derinant su šeimynų socialinių darbuotojų teminiais veiklos planais. Vaikams 

teiktos informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos, padedančios pasirinkti savąjį kelią 

švietimo, mokymo bei užimtumo srityse bei pradėti kurti savo profesinę karjerą. Teikta informacija 

ugdytiniams jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo, socialinių paslaugų ir teisės pažeidimų 

prevencijos klausimais.  

9. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas 

Stiprybės: 

Gera materialinė bazė, galimybė rengti ir  vykdyti projektinę veiklą. Socialinei globai vaikui  

teikti sudaromas ISGP, kuriame numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama numatytų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, jis nuolat pildomas. Vaikui garantuotos sąlygos 

ugdytis atsižvelgiant į jo norus, gebėjimus, gabumus ir talentus, sudarytos galimybės žaisti, sportuoti, 

bei tenkinti kitus saviraiškos poreikius. Įstaiga turi visus reikalingus ir teisės aktų nustatytus 

dokumentus.  

 Radviliškio rajono vaikų globos namai teikia visas socialinių paslaugų kataloge numatytas stacionarias 

socialines paslaugas vaikams. 

Silpnybės: 

 Būtinas nuolatinis socialinį darbą dirbančių darbuotojų kompetencijų stiprinimas ir gilinimas, 

tačiau trūksta lėšų kasmetinei darbuotojų kvalifikacijai kelti. Lėšų stoka globotinių laisvalaikio 

organizavimui ir kūrybinių poreikių tenkinimui. Ūkinių patalpų trūkumas. Globotinių teisės 

pažeidimai, nusikaltimai. Paauglių žema mokymosi motyvacija, nesidomėjimas vykdoma pramogine, 

lavinamąja veikla įstaigoje. Nepakankamai užtikrinamas vaiko socialinių ryšių su tėvais, šeimos 

nariais, artimaisiais giminaičiais, bendruomenės nariais, ar institucijomis palaikymas ir stiprinimas.  

Specialiųjų poreikių globotinai (sunkus neįgalumas ) reikalauja įpatingos priežiūros. Nėra psichologo.  

Galimybės: 



 Galimybė tobulinti ir plėtoti ryšius su socialiniais partneriais bei socialine-kultūrine aplinka. 

Projektinės veiklos vystymo galimybės leidžia formuoti sveiką, tolerantišką ir veiklią globos namų 

bendruomenę, ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius, stiprinti fizinę, psichinę, sveikatą. 

 Įstaigoje palaikoma ir skatinama personalo nuolatinio tobulėjimo ir paslaugų kokybės siekimo aplinka, 

tai leidžia stiprinti pagalbos kultūrą įstaigoje ir kurti veiksmingą, į vaiką orientuotą pagalbos sistemą. 

Grėsmės: 

 Negatyvi neigiama visuomenės nuostata į vaikų globos namų auklėtinius dėl jų asocialaus ar 

nusikalstamo elgesio, aktualių, vaikų globos namų specifiką atitinkančių, kvalifikacijos tobulinimo 

programų institucijose trūkumas. Veiksmingiau sprendžiamos elgesio problemos (taikoma ne 

drausminimo ir baudimo sistema, o mokinių pozityvaus elgesio skatinimo strategija. Asmenybės, 

galinčios savarankiškai prisitaikyti prie kintančių visuomenės sąlygų ir gebančios pasirinkti veiklos 

tikslus, realiai planuoti savo ateitį, ugdymas. 

10. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai 

 Šiuo metu mūsų vaikų globos namuose gyvena 48 vaikai, 29 nustatyti įvairūs specialieji 

ugdymosi poreikiai. Daugėja globotinių, turinčių didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (elgesio ir 

emocijų sutrikimai, prieštaraujantis neklusnumas.) Į globos namus patenka paaugliai ir vyresni, kurių 

resocializacija itin komplikuota, daugėja vaikų, kurie padarė teisės pažeidimus ar nusikaltimus. 

 Neturime psichologo, kurio vykdoma veikla leistų suteikti kokybiškesnes socialines paslaugas; 

stabilios, teigiamos emocinės aplinkos kūrimas naujai atvykusiems globotiniams, savikontrolės, elgesio 

ir emocijų raiškos bei atsakomybės už savo veiksmus skiepijimas gyvenantiems vaikams. 

 Plėsti socialinių paslaugų sferą, gerinti jų kokybe ir kiekybę. 

 Plėtoti ir stiprinti tarpasmeninius vaiko ir biologinės šeimos ryšius, artimais ir giminaičiais, 

vaikui, gebančiam išreikšti savo nuomonę, sudaryti galimybes asmeniškai bendrauti su VTAS 

atstovais, kitais specialistais sprendžiant jo gyvenimo atskirai nuo tėvų bei grąžinimo š šeimą 

problemas. 

 Įtraukti globotinius į vaikų globos namų aplinkos tausojimą, aplinkos tvarkymą. 

 Prioritetai – savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų taupymas, paramos pritraukimas, darbuotojų 

specialiųjų kompetencijų didinimas, globos šeimoje skatinimas ir viešinimas. 

Parengė: 

Jūratė Gudienė, 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                             Vilma Tikuišienė 



 

 

 


