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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS  

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Bendra informacija 

Klaipėdos rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas (toliau – socialinių paslaugų planas) 

rengiamas 2022 metams, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų 

planavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl 

Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ 

bei atsižvelgiant į demografinių – socialinių rodiklių pokyčius Klaipėdos rajono savivaldybėje. 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai 

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar 

stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius 

ryšius su bendruomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Pagrindinis prioritetas išlieka – 

efektyvinti ir plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, didinti jų teikimo mastą pasitelkiant ir kitus 

paslaugų teikėjus (nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas, socialinio verslo atstovus).  

Tikslui įgyvendinti numatytos trys paslaugų teikimo ir plėtros kryptys: 

 Plėsti socialines paslaugas vaikams, jaunimui ir šeimoms; 

 Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir 

jų šeimoms; 

 Sudaryti saugias sąlygas socialinę riziką patiriantiems asmenims ir jų integracijai. 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai 

Socialinių paslaugų plano rengėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, 

sveikatos ir socialinės politikos skyrius.  

 

II SKYRIUS 

BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas  

4.1. Demografiniai rodikliai: 

Jau 11 metų Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius tolygiai didėja. Kaimo gyventojai sudaro 

tris ketvirtadalius visų Klaipėdos rajono gyventojų. 2021 m. pradžioje Klaipėdos rajono jaunimas (14 - 

29 m.)  sudarė 18,2 proc. visų Klaipėdos rajono gyventojų, Lietuvoje – 17,4 proc.  Klaipėdos 

savivaldybės gyventojų didėjimą lemia:  

- teigiama neto vidaus migracija t. y. daugiau atvykstančių iš kitų savivaldybių nei išvykstančių 

gyventi į kitas savivaldybes;  

- nuo 2018 m. didėjanti teigiama neto tarptautinė migracija t. y. daugiau imigruojančių nei 

emigruojančių. 
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1 pav. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybėje 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, pastaba  – 2021 m. pradžios duomenys išankstiniai 

 

 

 
2 pav. Gyventojų skaičius 2021 m. pradžioje pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono  savivaldybėje 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, pastaba  – 2021 m. pradžios duomenys išankstiniai 

 

 

 
3 pav. Vaikų (0-17 m.) ir pensinio amžiaus (65 m. ir vyresni) asmenų dalis Klaipėdos rajono savivaldybėje 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, pastaba  – 2021 m. pradžios duomenys išankstiniai 

 

Vertinant absoliučiais skaičiais Klaipėdos rajono gyventojų skaičiaus pokyčius pagal lytį ir 

amžiaus grupes, vyrų ir moterų pasiskirstymas išlieka panašus, vyrų skaičius tolygiai mažėja nuo 45 m. 

iki 84 m. amžiaus grupėje, moterų – nuo 60 m. amžiaus (4 pav.). 
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4 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis pagal amžiaus grupes. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, 

pastaba  – 2021 m. pradžios duomenys išankstiniai 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 76,9 m. ir lenkia Lietuvos 

vidurkį 

 

 
 

Gyventojų skaičius seniūnijose 2021 m. Daugiausia gyventojų gyvena Gargždų, Sendvario ir 

Priekulės seniūnijose. Vaikai sudaro didesnę gyventojų dalį nei 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys 

Sendvario,  Dovilų ir Priekulės seniūnijose. Pensinio amžiaus gyventojų didesnė dalis nei vaikų yra 

Veiviržėnų, Endriejavo ir Agluonėnų seniūnijose. 
 

Seniūnija  Gyventojų 

skaičius 

Gyventojų 

tankumas, 

gyv./kv. km 

Gyventojų dalis procentais  Seniūnijos 

centro atstumas 

iki Gargždų, km 
vaikai 65 m. ir 

vyresni 

1. Gargždų 15 529 9034,5 19,40 18,65 - 

2. Sendvario 12 744 137,2 21,3 7,19 18,3 

3. Priekulės 9 526 56,6 19,82 15,15 26,6 

4. Dovilų 5 920 45,8 21,1 11,6 4,5 

5. Kretingalės 5 661 49,1 18,46 12,84 24,8 

6. Vėžaičių 4 618 28,7 18,71 15,98 6,5 

7. Dauparų-Kvietinių 4 462 42,3 14,57 8,04 7 

8. Veiviržėnų 2 769 15,4 15,06 19,65 25,6 

9. Endriejavo 1 518 11,7 16,53 18,11 25,9 

10. Agluonėnų 1 145 20,7 15,98 16,77 19,0 
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11. Judrėnų 638 10,6 17,71 17,24 40,2 

 

4.2. Klaipėdos rajono gyventojų socioekonominė situacija:  

Klaipėdos rajono gyventojų socioekonominiai rodikliai geresni nei Lietuvos, tačiau 

pokyčiai stebimi, o 2020 m. prasidėjusi COVID-19 ligos situacija taip pat turėjo įtaką (žr. 

žemiau esančius grafikus). 

2020 m., lyginant su 2019 m., ilgalaikių bedarbių per vienerius metus padaugėjo nuo 241 iki 258 

asmenų. 

2020 m., lyginant su 2019 m., nedarbo lygis padidėjo nuo 4,7 proc. iki 7,1 proc. 

2020 m., lyginant su 2019 m., per vienerius metus mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą 

mokyklose, padaugėjo nuo 79,9 iki 147,8 atvejų 1000 mokinių. 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius jau paskutinius septynerius metus mažėja. 

 

 

 
 

4.3. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai 

Kaip ir kitų šalies savivaldybių, Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų 

poreikius sąlygoja panašūs veiksniai: 

Visuomenės senėjimas. Senyvo amžiaus asmenys – didžiausia socialinių paslaugų gavėjų grupė. 

Dažniausiai jiems nustatomas pagalbos į namus, socialinės globos, transporto paslaugų poreikis, 

reikalingos techninės pagalbos priemonės (vežimėliai, lazdelės, vaikštynės ir kita). 

2020 m. Klaipėdos rajone pensinio amžiaus gyventojai sudarė 15,0 procentų  visų savivaldybės 

gyventojų, 2021 m. –  14,7 procentų visų savivaldybės gyventojų.  

Negalia. Neįgaliems asmenims reikalingos panašios socialinės paslaugos kaip ir senyvo amžiaus 

asmenims. Paslaugų tikslas – maksimaliai lavinti žmogaus gebėjimus savarankiškai gyventi 

visuomenėje. Jiems teikiamos pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose ar socialinių 

paslaugų centruose, transporto organizavimo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto 

pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos. 
Būsto pritaikymas neįgaliesiems  

Rodiklis 2018 m. 2019 m. 2020 m 2021 m. 

Pritaikyta būstų 5 9 2 2 

Savivaldybės lėšos, Eur 1 803 7 141 11 997 5 152 

Valstybės lėšos, Eur 8 722 18 944 10 314 4 320 

 

Socialinė rizika. Šeimoms, patiriančioms socialinės rizikos veiksnius, būdingas negebėjimas 

savarankiškai spręsti savo problemų, šeimos funkcijų sutrikimas, jos narių poreikių nepakankamas 

tenkinimas. Socialinėmis paslaugomis (socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 
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intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas krizių centre ir kitos) 

mažinamos neigiamos socialinių problemų pasekmės vaikams ir šeimoms bei vykdoma prevencija. 

 

Šeimų, patiriančių socialinę riziką ir auginančių nepilnamečius vaikus, situacija 

savivaldybėje: 
 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio 

pavadinimas/metai 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.  2019 m.  2020  m. 2021.09.30. 

1. 
Šeimos, patiriančios 

socialinės rizikos 

veiksnius 

159 160 161 163 100 96 104 

2. 
Vaikų skaičius šeimose, 

patiriančiose socialinės 

rizikos veiksnius 

310 315 281 323 204 186 158 

3. 
Atvejo vadybos 

paslaugą gavusių šeimų 

skaičius 

– – – 42 48 46 97 

 
Nedarbas. Nedarbas siejamas su asmens ir jo šeimos pajamų neturėjimu ir dėl to kylančiu 

negalėjimu apsirūpinti pirmo būtinumo prekėmis (maistas, drabužiai), apmokėti būsto, komunalines 

paslaugas, vaikų ir (ar) savo mokslo išlaidas. Finansinis nepajėgumas yra susijęs su sveikatos draudimo 

nebuvimu, negalėjimu apsidrausti nuo nelaimių. Čia gali padėti tarpininkavimo ir atstovavimo, 

maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir kitos bendrosios socialinės paslaugos.  Klaipėdos rajone 2021 m. 

rugsėjo 30 d. registruoti 3,3 tūkst. darbo neturinčių asmenų, tai sudaro 8,1 proc. nuo darbingo amžiaus 

gyventojų. 
 

Rodiklis Savivaldybėje Lietuvos Respublikoje 
2019 m. 2020m. 2021.09.30 2019 m. 2020 m. 2021.09.30 

Registruoti bedarbiai, tūkst. 1,8 2,7 3,3 144,9 216,2 235,1 

Registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų 

santykis, proc. 

4,7 7,1 8,1 8,4 12,6 13,6 

Šaltinis – https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/ 

 

Mažos pajamos. Mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms) mokamos socialinės 

pašalpos. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius Klaipėdos rajone 2015–2021 metais: 
 

Metai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021.09.30 

Gavėjų 

skaičius 

2 470 1 981 1 536 1 283 1 250 1 229 1 255 

Išlaidos, 

tūkst. Eur 

864,4 663,0 566,8 692,3 640,1 627,3 718,6 

 

Klaipėdos rajone maisto produktus bei higienos priemones dalina labdaros ir paramos fondas 

„Maisto bankas“, bendradarbiaudamas su rajono seniūnijų darbuotojais.  

 

Rodiklis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021.09.30 

Asmenų, aprūpintų maisto 

paketais, skaičius 

2 818 2 799 2 622 2 644 2 748 

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė 

Socialinių paslaugų tinklą Klaipėdos rajone sudaro stacionarios ir nestacionarios socialinių 

paslaugų įstaigos. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos: 
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Eil. 

Nr. 

Socialinių paslaugų 

įstaigos tipas 2 

Socialinių paslaugų įstaigos 

pavadinimas 
Pavaldumas3 

Teikiamų 

paslaugų 

kodai pagal 

SPIS 

Vietų (gavėjų4) skaičius 

iš viso 

iš jų 

finansuojamų 

savivaldybės 

1. Socialinės globos namai Viliaus Gaigalaičio globos 

namai 

Savivaldybė 

 

434, 435, 

424, 425, 426 

218 

 

142 

 

VŠĮ „Gyvenimo viltis“ 

 

Privati 

 

434, 435, 

424, 425, 426 

40 

 

6 

 

VšĮ „Senjorų dvaras“ Privati 434, 435, 

424, 425, 426 

24 13 

  VšĮ „Sveikatos fondas“ Privati 434, 435, 

424, 425, 426 

8 1 

2. Šeimynos V. ir P. Šarkų šeimyna Privati 

 

421, 422, 

423, 431, 432 

5 0 

3. Laikino gyvenimo namai Gargždų socialinių paslaugų 

centro Krizių centras 

 

Savivaldybė 371, 372, 373 6 6 

Gargždų socialinių paslaugų 

centro padalinys Nakvynės 

namai 

Savivaldybė 370 19 19 

4. Dienos socialinės globos 

centras 

Endriejavo parapijos 

pagyvenusių žmonių 

socialinės globos dienos 

centras 

parapiniai 415 6 6  

Gargždų socialinių paslaugų 

centro Dienos socialinės 

globos centras suaugusiems 

asmenims su negalia ir senyvo 

amžiaus asmenims 

Savivaldybė 414, 415 40 40 

Priekulės socialinių paslaugų 

centro Dienos socialinės 

globos centras suaugusiems 

asmenims su negalia ir senyvo 

amžiaus asmenims 

savivaldybė 414, 415 35 35 

5. Savarankiško gyvenimo 

namai 
– – 330 – – 

6. Socialinės priežiūros 

centras 

Gargždų socialinių paslaugų 

centro Dienos socialinės 

priežiūros centras 
suaugusiems asmenims su 

negalia ir senyvo amžiaus 

asmenims 

Savivaldybė 

 

 

 

320 15 15 

Gargždų socialinių paslaugų 

centro Vaikų dienos centras 

Savivaldybė 400 20 20 

Gargždų socialinių paslaugų 

centro padalinys Globos 

centras 

Savivaldybė 380 120 120 

Priekulės socialinių paslaugų 

centro Vaikų dienos centras 

 

Savivaldybė 

 

400 

 

25 25 

7. Bendruomeninės įstaigos Lapių pagrindinės mokyklos 

bendruomeninių vaikų globos 

namai  

Savivaldybė 

 

422, 423, 

425, 531, 432 

26 26 

Klaipėdos rajono amatų 

centras 

VšĮ 207 36 36 

8. Kitos socialinių paslaugų 

įstaigos (pagalbos į namus 

tarnyba, socialinių 

Klaipėdos rajono paramos 

šeimai centras 

 

Savivaldybė 

 

 

310, 411, 

414, 415 

 

Pagal poreikį 

 

                                                 
2 Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus. 
3 Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt. 
4 Maksimalus lankytojų skaičius per dieną. 
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paslaugų centras ir kt.) Gargždų atviras jaunimo 

centras 

Savivaldybė 230, 231 18 18 

„Revilita“ VšĮ 

 

207 38 38 

„Dovilų iniciatyvų centras“ 

 

VšĮ 

 

306 20 – 

„Gargždų viltis“ VšĮ 205 20 20 

Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims 

fondas 

ES 200 10 – 

LASS pietvakarių centras VšĮ 207 15 15 

Klaipėdos kurčiųjų 

reabilitacijos centras 

VšĮ 207 10 10 

„Nacionalinis socialinės 

integracijos institutas“ 

VšĮ 205 2 2 

 

6. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje 2020-2021 

m. rugsėjo 30 d. 

 

Eil. 

Nr. 
Pareigybės pavadinimas 

Pareigybių skaičius etatais 

2020 m. 2021-09-30 

Iš viso Iš VB 

biudžeto 

Iš viso Iš VB 

biudžeto 

I. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose 174,45 22,0 165,45 20,8 

1.  Socialinis darbuotojas 47,4 14,0 46,4 14,0 
1.1. V. Gaigalaičio globos namai 11,0  10,0  

1.2. Klaipėdos rajono paramos šeimai centras 15,0 13,0 15,0 13,0 

1.3. Gargždų socialinių paslaugų centras 12,0*  12,0 1,0 

1.4. Priekulės socialinių paslaugų centras 8,0 1 8,0  

1.5 Lapių pagrindinės mokykla (globa) 1,4  1,4  

2. Socialinio darbuotojo padėjėjas 112,05 4,0 104,05 2,8 

2.1 V. Gaigalaičio globos namai 17,0  6,0**  
2.2. Klaipėdos rajono paramos šeimai centras 39,0  39,0  
2.3. Gargždų socialinių paslaugų centras 22,8 1,0 24,9*** 2,8 
2.4. Priekulės socialinių paslaugų centras 18,25 3,0 19,15  
2.5. Lapių pagrindinės mokykla (globa) 15,0  15,0  

3. Atvejo vadybininkas 4,0 4,0 4,0 4,0 

II.  Savivaldybės administracijoje (seniūnijose) 12,5  12,5  

1. Socialinis darbuotojas 12,5  12,5  

III. Kitose įstaigose     

1.  Socialinis darbuotojas 3,0  3,0  
1.1. VšĮ Sveikatos fondas 1,0  1,0  

1.2. VšĮ „Senjorų dvaras“ 1,0  1,0  

1.3. „Gyvenimo viltis“ 1,0  1,0  

2. Socialinio darbuotojo padėjėjas 8,0  8,0  
2.1. VšĮ Sveikatos fondas 3,0  3,0  

2.2. VšĮ „Senjorų dvaras“ 3,0  3,0  

2.3. „Gyvenimo viltis“ 2,0  2,0  

*1,0 finansuojamas ES paramos lėšomis (GC projektas) 

**2020-12-07 priimtas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-471 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus Viliaus Gaigalaičio globos namuose nustatymo“ siekiant efektyvesnės ir operatyvesnės įstaigos veiklos 

organizavimo. 

*** 20220-12-17 priimtas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-463 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus Gargždų socialinių paslaugų centre nustatymo“ siekiant atitikti licencijoje nustatytus reikalavimus. 
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7. Socialinių paslaugų gavėjų namuose skaičiaus pokytis 2017–2021 m. rugsėjo 30 d.  
       

Eil.  

Nr. 

Socialinių paslaugų 

namuose gavėjai 

2017 m. 2018 m. 2019 m.  2020 m. 2021.09.30  

1. Dienos socialinė globa 59 63 58 46 85 

2. Pagalba į namus 100 108 105 143 97 

3. Transporto organizavimo 

paslaugų gavėjai 

54 54 79 50 52 

4.  atvejo vadyba - - 175 187 97 

5.  socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir atkūrimas 

- - 127 123 104 

6. aprūpinti techninės pagalbos 

priemonėmis 

296 289 277 190 196 

Iš viso: 509 514 821 739 631 

 

8. Dienos socialinių paslaugų gavėjų namuose ir įstaigose pasiskirstymas pagal seniūnijas 

2021 m: 

 

Seniūnija/ 

paslauga 

A
g

lu
o
n

ėn
ų

 

D
a

u
p

a
rų

-

K
v

ie
ti

n
ių

 

D
o

v
il

ų
  

E
n

d
ri

ej
a
v
o

 

J
u

d
rė

n
ų

 

K
re

ti
n

g
a
lė

s G
a

rg
žd

ų
  

P
ri

ek
u

lė
s 

S
en

d
v
a
ri

o
 

V
ei

v
ir

žė
n

ų
  

V
ėž

a
ič

ių
  

1. Dienos socialinė globa 

2021 m. 6  -  2  7  6  4  40  49  12   19   3  

2020 m. 1 5 8 10 1 11 54 20 11 8 6 

2. Pagalba į namus 

2021 m. 1 

 

- 

 

- 

 

6 

 

2 

 

1 

 

47  25  1 

 

8  1 

2020 m. 1 - - 6 2 1 45 18 1 6 1 

Iš viso seniūnijoje: 

2021 m. 7  - 2  13  8  5  87  74  13 27  4  

2020 m. 2 5 8 16 3 12 99 38 12 14 7 

 

9. Klaipėdos rajono savivaldybėje organizuojamų socialinių paslaugų išvystymo ir poreikio 

analizė: 

9.1. Klaipėdos rajono savivaldybėje organizuojamų socialinių paslaugų išvystymas (1 

priedas). 

9.2. Socialinių paslaugų poreikis Klaipėdos rajono savivaldybėje (2 priedas). 

9.3. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas: 

9.3.1. Atlikus organizuojamų socialinių paslaugų išvystymo ir poreikio analizę galima daryti 

išvadas, kad: 

 Klaipėdos rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikia 19 (2021 m. –  17) juridinių 

asmenų, iš kurių 6 (2021 m. 6) yra savivaldybės biudžetinės įstaigos – 24 proc. šių paslaugų 

tiekėjų (2021 m. – 35,3 proc. šių paslaugų teikėjų). 

 Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos teikia 94 proc. (2021 m. –  87 proc.) 

visų teikiamų socialinių paslaugų rūšių; 

 Klaipėdos rajono savivaldybėje nėra teikiamos šios paslaugos: sociokultūrinės paslaugos, 

maitinimo organizavimo, darbas su jaunimu gatvėje, apgyvendinimas apsaugotame būste, 

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, palydėjimo paslauga jaunuoliams; 

 Dalį socialinių paslaugų, kurių neteikia savivaldybėje esančios įstaigos arba paslaugų 

poreikis yra didesnis, teikia kitų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigos: 

Dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia – VšĮ „Svetliačiok“, esantis Klaipėdos 

mieste, nes Klaipėdos rajone šių paslaugų neteikia nė viena įstaiga; 
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- ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas: Padvarių socialinės globos 

namai, Macikų socialinės globos namai, kompleksinių paslaugų namai „Alka“, Ventos socialinės 

globos namai, specialiosios socialinės globos namai „Tremtinių namai“, „Klaipėdos viltis“, 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, socialinės globos centras „Vija“, Aknystos 

socialinės globos namai, VšĮ „Gyvenimo namai“, VšĮ „Senjorų Eldoradas“; 

 Klaipėdos rajono savivaldybėje nepatenkinamas šių paslaugų poreikis: pagalba į namus, 

dienos socialinė globa asmens namuose ir įstaigoje, ilgalaikės socialinės globos (šių paslaugų 

laukia 36 asmenys) ir intensyvi krizių įveikimo pagalba – 2021 m. ši paslauga, dėl vietų trūkumo 

krizių centre, nebuvo suteikta dviem šeimoms. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos 

šiuo metu eilėje laukia aštuonios šeimos. 

 Kai kurių socialinių paslaugų poreikį, pvz. apgyvendinimas nakvynės namuose, laikinas 

apnakvindinimas, ir kt. dėl kintančio teikimo masto sudėtinga prognozuoti; 

 Dienos socialinių paslaugų prieinamumas geresnis yra Gargždų ir Priekulės miestų 

gyventojams, o kaimo teritorijose mažesnis, pvz. dienos socialinės globos ir pagalbos į namus 

paslaugos Dauparų-Kvietinių seniūnijoje neteikiamos nė vienam asmeniui. 

9.3.2. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių 

efektyvumas. 

2021 m. pasiekti rezultatai, tikslai ir uždaviniai vertinami pagal socialinių paslaugų efektyvumo 

vertinimo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų 

efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“: 
 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis Matavimo 
vienetas 

Reikšmė 
2020 m. 2021 m. 

1 Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms 
paslaugoms, tenkančioms vienam savivaldybės gyventojui 

eurai 45,39 49,12 

2 valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto 
lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms 

procentai 82,7 78,7 

3 vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose 
santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų 
skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų 
įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės 
globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, 
socialinės priežiūros centruose) 

kartai 1,48 1,45 

4 socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines 
paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru 
savivaldybės gyventojų skaičiumi 

procentai 12,5 16,72 

5. socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų 
skaičius savivaldybėje veikiančiose įstaigose, tenkantis 10 
tūkst. savivaldybės gyventojų 

etatai 27,24 26,43 
 

5.1 Iš jų socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų 
padėjėjų skaičius savivaldybėse biudžetinėse įstaigose, 
tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų 

etatai - 25,93 

 

10. 2021 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga 
 
Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai Rezultatas 

1 2 4 5 

11.1. Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas 

11.1.1. Didinti 

neįgaliųjų 

savarankiškumą ir 

skatinti jų įsidarbinimo 

galimybes 

11.1.1.1. Atlikti rinkos 

konsultacijas, pagal Viešųjų 

pirkimo įstatymą, siekiant 

įsigyti paslaugas, kurias 

suteikus proto negalią ir 

psichikos sutrikimų turintis 

Klaipėdos rajono gyventojas 

galėtų gyventi savarankiškai, 

gauti pajamas iš savo 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

2021-04-22 atlikta 1-a 

rinkos konsultacija. 

Neatsiradus paslaugų 

tiekėjams 2021-07-15 

atlikta 2-a rinkos 

konsultacija. 
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vykdomos veiklos, naudotis 

savivaldybėje teikiamomis 

viešosiomis 

(nespecializuotomis) 

paslaugomis 

 

11.1.1.2. Vykdyti poveikio 

pirkimą 

Dėl didelės kainos 

poveikio pirkimas 

atidėtas. Ieškoma 

alternatyvų, viena iš jų 

– Klaipėdos rajono 

savivaldybės taryba 

2021 m. spalio 28 d. 

priėmė sprendimą „Dėl 

pritarimo dalyvauti ir 

prisidėjimo prie 

projektų finansavimo 

pagal vietos veiklos 

grupės „Pajūrio 

kraštas“ 2016-2023 

metų vietos plėtros 

strategijos priemonės 

“Ūkio ir verslo plėtra” 

veiklos sritį „Parama 

ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse 

pradėti“ (kodas 

„leader“-19.2-6.2) 

 

11.1.2. Plėsti pagalbos į 

namus ir dienos 

socialinės globos 

namuose paslaugas 

11.1.2.1. Pagal galiojančius 

teisės aktus atlikti procedūras 

susijusias su planuojamu 

vykdyti viešuoju pirkimu, 

siekiant įsigyti pagalbos į 

namus paslaugas Klaipėdos 

rajono gyventojams 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

Nuo 2022 m. sausio 

1d. pradedamos teikti 

akredituotos socialinės 

priežiūros paslaugos. 

Prašymus teikti 

akredituotą pagalbą į 

namus pateikė trys 

įstaigos: BĮ Klaipėdos 

rajono paramos šeimai 

centras, VšĮ 

„Nuoširdus rūpestis“ ir 

VšĮ „Socialinės 

integracijos institutas“ 

11.1.2.2. Vykdyti viešąjį 

pagalbos į namus ir dienos 

socialinės globos paslaugos 

pirkimą 

Nuo 2022 m. sausio 1 

d. pradedama teikti 

akredituota pagalba į 

namus, kiekvienas 

gavėjas turės teisę 

pasirinkti įstaigą 

teikiančią akredituotą 

paslaugą. Įstaigų 

sąrašas paviešintas 

savivaldybės 

tinklapyje. 

1.1.3. Plėsti asmeninės 

higienos ir priežiūros 

organizavimo paslaugas 

Klaipėdos rajono 

seniūnijų teritorijose 

1.1.3.1. Pagal galiojančius 

teisės aktus atlikti procedūras 

susijusias su programiniu 

finansavimu įsisteigiant 

naujiems asmeninės higienos 

ir priežiūros organizavimo 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

2021 m. vasario mėn. 

pasirašytos sutartys su 

Visuomeninės 

organizacijos Vėžaičių 

bendruomene ir VšĮ 

„Evės namai” dėl 
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paslaugų teikėjams asmeninės higienos ir 

priežiūros paslaugos 

teikimui reikalingos 

įrangos įsigijimo ir 

patalpų pritaikymo. 

Projektą įgyvendino 

Vėžaičių 

bendruomenė, jai buvo 

skirta 10 tūkst. Eur. 

VšĮ „Evės namai“ 

projekto įgyvendinimą 

nutraukė. 

1.1.4. Užtikrinti 

transporto organizavimo 

paslaugas 

Vykdyti, pagal galiojančius 

teisės aktus, viešąjį pirkimą 

transporto organizavimo 

paslaugai teikti 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

Paskelbtas tarptautinės 

vertės pirkimas 

„Transporto paslaugų 

asmenims, judantiems 

tik gulimoje padėtyje, 

judantiems vežimėlio 

pagalba ir kitiems 

asmenims su negalia ir 

sunkia negalia, 

pirkimas“ atviro 

konkurso būdu. Gauti 

5 pasiūlymai. 2022 m. 

planuojama sudaryti 

sutartį. 

1.1.5. Plėsti paslaugas 

šeimoms ir vaikams 

1.1.5.1. Numatyti programinį 

finansavimą naujų vaikų 

dienos centrų įsisteigimui 

Klaipėdos rajono seniūnijose 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Nuspręsta vaikų dienos 

centrų steigimo 

galimybių ieškoti per 

VVG projektų 

finansavimą. 

1.1.5.2. Įstatymų nustatyta 

tvarka akredituoti vaikų 

dienos centrus 

2021 m. gegužės 17 d. 

“Priekulės ainiai” 

suteikta teisė teikti 

akredituotą vaikų 

dienos socialinę 

priežiūrą 32 vaikams. 

1.1.6. Plėsti budinčių 

globotojų, prižiūrinčių 

vaikus, likusius be tėvų 

globos, paslaugą 

Pagal galiojančius teisės 

aktus atlikti procedūras 

susijusias su planuojamu 

vykdyti viešuoju pirkimu, 

siekiant įsigyti budinčio 

globotojo paslaugas 

Gargždų SPC 2020 m. lapkričio mėn. 

pasirašyta sutartis su 

LPF „SOS vaikų 

kaimų Lietuvoje 

draugija“ dėl laikino 

apgyvendinimo ir 

vaiko priežiūros pas 

budintį globotoją 

paslaugos teikimo 

11.2. Užtikrinti reikiamą pagalbą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir vaikams 

institucijose: 

11.2.1. Plėtoti vaikų 

dienos centrų 

infrastruktūrą 

Priekulės SPC vaikų dienos 

centro perkėlimas į didesnes 

suremontuotas ir pritaikytas 

asmenims su negalia patalpas 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius, 

Priekulės SPC 

2021 m. gruodžio mėn. 

baigiami vaikų dienos 

centro remonto darbai. 

Projekto pabaiga 2022 

m. kovo 31 d. 

Paslaugas pradės 

papildomai gauti  16 

vaikų.  

 

11.2.2. Patenkinti 

paslaugų, kurių neteikia 

Kitų savivaldybių socialinių 

paslaugų įstaigos 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

Paslaugos gavėjui 

pasirinkus 2021 m. 
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Klaipėdos rajono 

savivaldybėje, poreikį 

skyrius ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos 

pradėtos pirkti iš naujų 

paslaugų tiekėjų: Šv. 

Juozapo globos namai, 

VšĮ “Sveikatos 

fondas”, Žemaičių 

Kalvarijos Caritas 

skyriaus globos namai, 

Rietavo parapijos 

senelių globos namai, 

Antavilių pensionatas, 

Pajūrio senelių globos 

namai, Kvėdarnos 

parapijos senelių 

globos namai. 

Paslaugas pradėjo 

gauti 12 asmenų. 

11.2.3. Didinti asmenų 

su negalia 

savarankiškumą, 

steigiant 

savarankiško/grupinio 

gyvenimo namus  

Atlikti poreikio ir galimybių 

analizę dėl savarankiško ar/ir 

grupinio gyvenimo namų 

asmenims su negalia įkūrimo 

Klaipėdos rajono 

savivaldybėje 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Atlikta poreikio ir 

galimybių analizė 

nustatė, kad 

Klaipėdos rajono 

savivaldybė turėtų 

spręsti klausimą dėl 

tokių namų steigimo 

arba rasti galimybę 

remti finansiškai 

nevyriausybines 

organizacijas joms 

išreiškus norą tokias 

paslaugas teikti.  

 
III. SKYRIUS 

PLĖTROS KRYPTYS, PROGNOZĖ, PRIEMONIŲ PLANAS IR FINANSAVIMAS 
 
11. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys 2022 – 2024 m.: 
11.1. Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas: 
11.1.1. suteikti galimybę neįgaliesiems gauti paslaugas, atitinkančias jų poreikius ir skatinančias 

išlaikyti savarankiškumą; 
11.1.2. plėtoti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir (ar) suaugusiems asmenims su 

negalia užtikrinant paslaugų teikimą jų namuose; 
11.1.3. atsižvelgiant į vaikų netekusių tėvų globos poreikius plėtoti socialines paslaugas; 
11.1.4. plėtoti socialines  paslaugas šeimoms ir vaikams plečiant prevencinių paslaugų spektrą ir 

apimtis; 
11.1.5. gerinti globėjų veiklos kokybę; 
11.1.6. skatinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į socialinių paslaugų 

teikimą. 
Tikslas – pereiti prie paslaugų asmens šeimoje ir bendruomenėje teikimo, siekiant kuo ilgiau 

užtikrinti asmenų buvimą jų įprastoje gyvenamojoje aplinkoje, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, plėtoti 
paslaugas vaikams netekusiems tėvų globos stiprinant paslaugų teikėjų kompetencijas, integruoti 
paslaugas tarpusavyje; plėsti intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą didinant paslaugų gavėjų ir 
paslaugos teikimo vietų skaičių. 

11.2. Užtikrinti reikiamą pagalbą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir vaikams 
institucijose: 

11.2.1. plėtoti vaikų dienos centrų infrastruktūrą; 
11.2.2. užtikrinti paslaugų, kurios neteikiamos Klaipėdos rajono savivaldybėje, teikimą; 
11.2.3. gerinti socialinių paslaugų prieinamumą. 
Tikslas – užtikrinti kokybišką Klaipėdos rajone veikiančių įstaigų paslaugų teikimą ir 

prieinamumą, išdėstant paslaugas tolygiai Savivaldybės teritorijoje. Dienos socialinės globos paslaugas 
vaikams su negalia, ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas užtikrinti kitose 
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savivaldybėse, jeigu šių paslaugų teikėjų ir ateityje nebus savivaldybėje. 

 
11.3. Toliau tęsti projektų įgyvendinimą socialinių paslaugų plėtrai: 
 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Vykdytojai Finansuojama 
veikla 

Lėšos, tūkst. 
Eur 

1. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 
programos 8 prioritetas „Socialinės įtraukties 
didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 
priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės 
globos pertvarka“ 

KRSA ir 
Gargždų 
SPC 

Globos centro 
veikla (iš 
dalies) 

110,9 

2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 
skurdu“ priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 
„Institucinės globos pertvarka: investicijos į 
infrastruktūrą“ veiklą „Projektų finansavimo 
sąlygų bendruomeninių vaikų globos namų ir 
vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ 

KRSA ir 
Priekulės 
SPC 

Vaikų dienos 
centro 
įrengimas 
kitose 
(didesnėse) 
patalpose ir 
patalpų 
pritaikymas 
neįgaliųjų 
poreikiams 

176,4 

3. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 
programos 8 prioritetas „Socialinės atskirties 
didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 
priemonė 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės 
paslaugos šeimai Klaipėdos rajone“ 

KRSA, VšĮ 
“Dovilų 
socialinių 
iniciatyvų 
centras”, 
Paramos 
šeimai 
centras 

Kompleksinių 
paslaugų 
šeimoms 
teikimas 

682,9 

4. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 
programos priemonė „Kompleksinės paslaugos 
šeimai“ 

KRSA, VšĮ 
“Dovilų 
socialinių 
iniciatyvų 
centras” 

asmeninio 
asistento 
paslauga 
asmenims su 
fizine ir (ar) 
kompleksine 
negalia 

5. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 
„Socialinės atskirties didinimas ir kova su 
skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-
ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ 

KRSA, 
Priekulės 
SPC 

Dienos 
socialinės 
globos 
(integralios 
pagalbos) 
asmens 
namuose 
paslaugos 
teikimas 

331,4 

6. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 
„Socialinės atskirties didinimas ir kova su 
skurdu“ priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 
„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

KRSA, 
Priekulės 
SPC 

Kapitališkai 
suremontuotas 
pastatas ir 
pritaikytas 
neįgaliųjų 
poreikiams 

689,6 

 
11.4. Įgyvendinant socialinių paslaugų plėtros kryptis, 2022 m. planuojama naujų ar jau 

esamų socialinių paslaugų plėtra: 
 

Uždaviniai     Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas 

1 2 4 5 

11.4.1. Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas 

11.4.1.1. Suteikti 

galimybę neįgaliesiems 

gauti paslaugas, 

atitinkančias jų 

11.4.1.1.1. Įkurti grupinio 

gyvenimo namus 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

 

Pradėtos reikiamos 

procedūros grupinio 

gyvenimo namų 

įkūrimui 2022 m. 
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poreikius ir skatinančias 

išlaikyti 

savarankiškumą  

11.4.1.1.2. Teikti asmeninę 

pagalbą 

Paslaugų gavėjų 

skaičius 

11.4.1.2. Plėtoti 

socialines paslaugas 

senyvo amžiaus 

asmenims ir (ar) 

suaugusiems asmenims 

su negalia užtikrinant 

paslaugų teikimą jų 

namuose 

11.4.1.2.1. Skatinti socialines 

paslaugas teikiančių įstaigų 

akreditaciją Klaipėdos rajono 

savivaldybėje 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

 

Įstaigų, kurioms 

suteikta teisė teikti 

akredituotas socialinės 

priežiūros paslaugas 

skaičius 

11.4.1.2.2. Nuolat teikti 

informaciją gyventojams apie 

veikiančias socialinių 

paslaugų įstaigas sudarant 

galimybę rinktis paslaugų 

teikėjus 

Įstaigų, teikiančių 

akredituotas socialinės 

priežiūros paslaugas, 

skaičius 

11.4.1.3. Atsižvelgiant į 

vaikų netekusių tėvų 

globos poreikius plėtoti 

socialines paslaugas 

11.4.1.3.1. Reorganizuoti 

Lapių pagrindinės mokyklos 

bendruomeninius vaikų 

globos namus deleguojant 

daugiau giminingų funkcijų 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius, Švietimo ir 

sporto skyrius 

Įsteigta nauja 

socialinių paslaugų 

įstaiga, teikianti 

daugiau socialinių 

paslaugų. 

11.4.1.3.2. Teikti socialines 

paslaugas asmenims 

sulaukusiems pilnametystės 

(iki 24 metų) 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Asmenų gavusių 

apgyvendinimo 

apsaugotame būste 

paslaugą skaičius 

Asmenų gavusių 

palydėjimo paslaugą 

jaunuoliams skaičius 

11.4.1.4. Plėtoti 

socialines  paslaugas 

šeimoms ir vaikams 

plečiant prevencinių 

paslaugų spektrą 

11.4.1.4.1. Didinti  paslaugų 

gavėjų skaičių teikiant 

paslaugas kitose socialinių 

paslaugų įstaigose 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Gavėjų skaičius; 

Paslaugos suteikimo 

operatyvumas 

11.4.1.4.2. Inicijuoti naujų, 

individualių paslaugų 

šeimoms teikimą 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Įsteigta nauja 

pareigybė – socialinio 

darbuotojo padėjėjas, 

kuris teiks paslaugas 

šeimoms, 

auginančioms vaikus 

iki 1 m. ir auginančios 

vaikus su negalia iki 3 

m. 

11.4.1.5. Gerinti globėjų 

veiklos kokybę 

11.4.1.5.1. Organizuoti 

mokymus, gerosios patirties 

pristatymus, supervizijas 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius, Gargždų 

SPC 

Organizuotų 

kvalifikacijos kėlimo 

priemonių skaičius; 

Kvalifikaciją kėlusių 

asmenų skaičius 

11.4.1.5.2. naujų budinčių 

globotojų paieška ir rengimas 

Budinčių globotojų, su 

kuriais pasirašytos 

sutartys, skaičius 

11.4.1.6. Skatinti 

bendruomeninių ir 

nevyriausybinių 

organizacijų įsitraukimą 

į socialinių paslaugų 

teikimą 

11.1.6.1. Reglamentuoti 

socialinių paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimo projektų 

finansavimo reikalavimus, 

prioritetus, remiamas veiklas, 

tikslines asmenų grupes. 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Parengta Klaipėdos 

rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų 

plėtros skatinimo ir 

kokybės gerinimo 

programos 

finansavimo tvarka. 

11.4.2. Užtikrinti reikiamą pagalbą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir vaikams 

institucijose: 

11.4.2.1. Plėtoti vaikų 

dienos centrų 

infrastruktūrą 

11.4.2.1.1. Bendradarbiauti* 

su VVG “Pajūrio kraštas” 

ieškant galimybių steigti 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Vaikų dienos centrų 

skaičius; 

Vaikų, gavusių 
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naujus vaikų dienos centrus paslaugą, skaičius 

11.4.2.2. Užtikrinti 

paslaugų, kurių neteikia 

Klaipėdos rajono 

savivaldybėje, teikimą 

11.4.2.2. Sudaryti paslaugų 

teikimo sutartis/susitarimus 

su kitų savivaldybių 

socialinių paslaugų 

įstaigomis 

Paslaugų ir civilinės 

metrikacijos skyrius 

Pagal poreikį 

11.4.2.3. gerinti 

socialinių paslaugų 

prieinamumą 

11.4.2.3. Didinti socialinių 

darbuotojų skaičių 

Kultūros, sveikatos ir 

socialinės politikos 

skyrius 

Socialinių darbuotojų 

pareigybių skaičius 

*2021-10-28 priimtame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendime Nr. T11-298 „Dėl pritarimo dalyvauti ir 

prisidėjimo prie projektų finansavimo pagal vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas „leader“-19.2-

6.2) išskirti prioritetai: asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (kodas Socialinės paramos šeimai 

informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) – 208), apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (kodas SPIS – 330), 

apgyvendinimas apsaugotame būste (kodas SPIS – 390), vaikų dienos socialinė priežiūra (kodas SPIS – 400), dienos socialinė 

globa (kodai SPIS – 411-415). 

12. Klaipėdos rajono savivaldybės socialinių paslaugų priemonių 2022-2024 m. planas: 
Klaipėdos rajono savivaldybės socialinių paslaugų priemonių 2022-2024 m. planas ir planuojamos lėšos 
pateikti 3 priede.  

13. Socialinių paslaugų finansavimas: 

13.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių vertinimas. 2021 m. socialinės paslaugoms 

buvo skirta 8 089,4 tūkst. Eur (19 % daugiau nei 2020 m.), išmokoms – 18 024,4 tūkst. Eur (3,4% 

daugiau nei 2020 m.).  

 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

Eur/tūkst. 

Savivaldybės 

biudžetas, 

Eur/tūkst. 

ES lėšos, 

Eur/tūkst. 

Surenkamos 

lėšos, 

Eur/tūkst. 

Kitos lėšos, 

Eur/tūkst. 

Viso 

Eur/tūkst. 

2020 m. 1 505,8 3 039,0 150,4 1 140,9 1 013,4 6 849,5 

procentai* 22 44,4 2,2 16,7 14,8 100 

2021 m. 1 807,4 3 391,8 313,9 1 114,5 1 461,8 8 089,4 

procentai* 22,3 41,9 3,9 13,8 18,1 100 

2022 m. 2 050,9 4 855,3 555,1 1 211,6 1 637,0 10 309,9 

procentai* 19,9 47,1 5,4 11,8 15,9 100 

* dalis nuo visų lėšų, skirtų socialinių paslaugų finansavimui, procentais 

 

13.2. Lėšų pasiskirstymas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 

Socialinės apsaugos ir NVO politikos programos (5 programa) tikslus (3 priedas). 

13.3. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto: 
 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo būdai 

Lėšos (tūkst.. Eur) 

2019 m.  2020 m.  2021m. 2022 m. 

1. Tiesioginis socialinių paslaugų 

įstaigų finansavimas 
2 397,0 2 300,2 2 947,5 4 095,4 

 iš jo:     

1.1 savivaldybės pavaldumo įstaigoms 2 305,2 2 213,3 2 832,3 3 913,4 

1.2 Kitų savivaldybių pavaldumo 

įstaigoms 
22,3 13,5 11,6 12,0 

1.3 Valstybės  socialinių paslaugų 

įstaigoms pagal ilgalaikės 
14,3 3,6 21,3 22,0 
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(trumpalaikės) lėšų kompensavimo 

sutartis 

1.4 Nevyriausybinių organizacijų 

įstaigoms pagal ilgalaikės 

(trumpalaikės) lėšų kompensavimo 

sutartis  

14,2 14,8 27,3 28,0 

1.5 Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos 

nevyriausybinėms organizacijoms 

41,0 55,0 55,0 60,0 

 Iš jo:     

1.5.1 Paslaugų teikimas Endriejavo dienos 

centre 

25,0 30,0 30,0 35,0 

1.5.2 Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos „Gargždų viltis“ teikiamų 

transporto paslaugos neįgaliesiems  

16,0 25,0 25,0 25,0 

2. Socialinių paslaugų pirkimas, iš 

viso: 

- - - 76,1 

2.1. Transporto organizavimas - - - 76,11 

3. Finansavimas vykdant socialinių 

paslaugų programas 

85,0 127,0 130,0 247,0 

 Iš jo:     

3.1 Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektai 

70,0 65,0 65,0 60,0 

3.2 Smurto, savižudybių, 

priklausomybių, prekybos žmonėmis 

prevencijos projektai 

2,9 10,0 10,0 10,0 

3.3 Asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugoms teikit projektai 

-  - 10,0 - 

3.4 Būsto pritaikymas neįgaliesiems 7,1 37,6 40,0 20,0 

3.5 Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims fondo 

projektas Klaipėdos rajone  

5,0 5,0 5,0 7,0 

3.6 Socialinio būsto rėmimo programos 

įgyvendinimas 

- 50,0 37,9 150,0 

 Iš viso: 2482,0 2427,2 3 077,5 4 418,5 
 

IV. SKYRIUS 
PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 
14. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai 
 

Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą 
vykdo Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už socialinės politikos įgyvendinimą. Atskirų 
plano etapų įgyvendinimą prižiūri socialines paslaugas teikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų 
vadovai. Pasiekti rezultatai, socialinių paslaugų efektyvumas vertinami kartą metuose, rengiant kitų 
metų socialinių paslaugų  planą. Atsižvelgiant į 2022 m. socialinių paslaugų plano vertinimo rezultatus, 
paslaugų gavėjų apklausos duomenis bei gautas pastabas iš nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių 
paslaugų gavėjų grupes, bus rengiamas 2023 m. socialinių paslaugų planas. 

 
______________ 


