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Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 

2021-2023 m. strateginio veiklos plano 

2021 metų strateginių tikslų pasiekimo analizė 

TIKSLAS 1 Sudaryti sąlygas kiekvienam globos netekusiam vaikui augti šeimai artimoje aplinkoje 

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 

 Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Tobulinti Globos 

centro veiklą ir 

teikiamas paslaugas 

1.1 Padidėjęs globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos 

dalyvių skaičius Mažeikių rajone. 

1.2 ir 1.3 Teikta daugiau paslaugų 

globėjams (rūpintojams), budintiems 

globotojams, šeimynos dalyviams, 

įtėviams bei jų globojamiems 

(rūpinamiems), prižiūrimiems, 

įvaikintiems vaikams. 

1.4 Padidėjęs psichologinės pagalbos 

prieinamumas. 

1.5 Padėta globėjams (rūpintojams), 

budintiems globotojams, šeimynos 

1.1 Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, 

šeimynos dalyvių bendras skaičius Mažeikių rajone yra 

išaugęs lyginant su 2020 m. (15 %) 

1.2 ir 1.3 Teikta daugiau paslaugų globėjams (rūpintojams), 

budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, įtėviams bei 

jų globojamiems (rūpinamiems), prižiūrimiems, 

įvaikintiems vaikams lyginant su 2020 m. (65%) 

1.4 Psichologo konsultacijų skaičius išaugęs lyginant su 

2020 m. (100%) 

1.5 Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras 

organizavo daugiau mokymų lyginant su 2020 m. Buvo 

organizuoti 4 Tęstiniai globėjų (rūpintojų), budinčių 

globotojų, įtėvių ir bendruomeninių vaikų globos namų 

- - 
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dalyviams, įtėviams įgyti naujų žinių ir 

įgūdžių, gautas žinias pritaikyti 

globojant (rūpinant) vaikus. 

 

darbuotojų mokymo ir konsultavimo GIMK mokymai (III 

tema „Pozityvaus elgesio skatinimas“, V tema „Reagavimas 

į sunkumas“, IX tema „Globos ir įvaikinimo poveikis 

šeimai“) iš viso 16 dalyvių ir 12 val. 

Uždavinys 2 

Globėjų (rūpintojų), 

įtėvių paieška, 

Globos centro sklaida 

ir viešinimas 

 2.1,  2.2 ir 2.3 Išaugęs globos centro 

teikiamų paslaugų ir veiklos žinomumas, 

informacijos apie vaikų globą (rūpybą), 

įvaikinimą sklaida. 

2.1,  2.2 ir 2.3 Tiek 2020 m., tiek 2021 m. globos centro 

specialistai tiek pat įsitraukė į Mažeikių rajono savivaldybės 

bei bendruomenių organizuojamus renginius. Dalyvavo 

Jurginų šventėje, Sedos miestelyje, Mažeikių rajone. Buvo 

pristatoma Globos centro veikla, dalinama reklaminė 

atributika, buvo galimybė pasigaminti unikalų ženklelį su 

savo nuotrauka ir Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės 

centro logotipu. 

Buvo platinami lankstinukų, viešinama informacija plakatų 

formatu (autobusų stotelių reklama, mobilus stendas „Roll 

up“) bei pagaminta reklaminė atributika – rašikliai, 

atšvaitai, marškinėliai, skėčiai. Tęsiamas informacijos 

talpinimas centro internetinėje svetainėje, socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje „Vaikai yra vaikai. Mažeikiai“. 

Viešinta informacija Mažeikių regioninėje televizijoje 

„Roventa“, bet nebuvo viešinta spaudoje ir Mažeikių 

rajono savivaldybės tinklapyje www.mazeikiai.lt. 

- - 

http://www.mazeikiai.lt/
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Uždavinys 3 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

stiprinimas Mažeikių 

rajone 

 3.1 Dalintasi aktualia informacija, 

organizuota daugiau nei anksčiau 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

susitikimų. 

3.1 Per 2021 m. įvyko 4 tarpinstituciniai susitikimai su 

Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių 

rajone specialistais, Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais ir 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore. 

- - 

Uždavinys 4 

Globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, 

įtėvių, šeimynos 

dalyvių ir Globos 

centro 

bendruomeniškumo 

stiprinimas 

4.1 Suformuota nauja savipagalbos 

grupė. 

4.2 Aktyvinti globėjai (rūpintojai), 

budintys globotojai, įtėviai, šeimynos 

dalyviai, įtraukiant į globos centro 

organizuojamas veiklas. 

4.3 Suteikta gerų emocijų, išaugęs 

bendradarbiavimas bei kurtas 

artimesnis ryšys su globėjais 

(rūpintojais), budinčiais globotojais, 

įtėviais, šeimynų dalyviais. 

4.1 Suformuotos dvi savipagalbos grupės. Iš viso įvyko 13 

savipagalbos susitikimų. 

4.2 2021 m. liepos 3 dieną Globėjai (rūpintojai), budintys 

globotojai, įtėviai, šeimynos dalyviai kviesti į globėjų 

sąskrydį Kaune „Vaikai yra vaikai“. Suburta didelė globėjų ir 

Globos centro darbuotojų komanda, kuri įsitraukė į veiklas 

bei turėjo galimybę susipažinti su visos Lietuvos globėjų 

bendruomene. 

4.3 2021 m. birželio 28 dieną organizuotas budinčių 

globotojų piknikas Mažeikių raj. Tirkšlių pušyne. Renginys 

skirtas Globėjų savaitei paminėti. Pikniko dalyviai teigė 

patyrę gerų emocijų, parodytas dėmesys globotojų 

bendruomenei. 

- - 

Uždavinys 5 

Bendruomeninių 

5.1 Visi Bendruomeninių vaikų globos 

namų (BVGN) darbuotojai privalo būti 

išklausę mokymus pagal GIMK 

5.1 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kuršėnų 

šeimos namais dėl mokymų BVGN darbuotojams vedimo. 

2022 m. pirmame ketvirtyje mokymai turėtų būti pradėti. 

- - 
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vaikų globos namų 

veiklos ir teikiamų 

paslaugų tobulinimas 

programą. 

5.2 Individualaus socialinės globos 

plano peržiūros ir pasiektas kliento 

poreikių atliepimas. 

5.3 Savalaikiai suteikta visa reikiama 

psichologinė pagalba. 

5.4 Visi globotiniai yra užregistruoti į 

eilę socialiniam būstui gauti. Visiems yra 

atidarytos banko sąskaitos. Sulaukus 16 

metų amžiaus vieną kartą į metus 

Socialinės paramos skyriuje 

organizuojami susitikimai su 

specialistais dėl socialinių garantijų 

sulaukus pilnametystės. Įvairių veiklų 

pagalba ugdomi socialiniai įgūdžiai 

5.5 Kiekvienas BVGN darbuotojas 

išklausė ne mažiau nei 16 valandų 

kvalifikacijos tobulinimo mokymų per 

metus. 

5.2 15 paslaugų gavėjų buvo atliktas vaiko savybių, poreikių 

sričių išskyrimas ir įvertinimas sudaryti individualūs 

socialinės globos planai bei kartą metuose organizuotos 

planų peržiūros.  

5.3 2021 m. savalaikiai suteikta visa reikiama psichologinė 

pagalba. Kartą per savaitę (pirmadieniais, popiet) 

bendruomeninių vaikų globos namų klientams buvo 

teikiama individuali ir grupinė psichologinė konsultacija. 

Taip pat, esant poreikiui, buvo teikiamos ir neplanuotos 

konsultacijos vaikams ir su jais dirbantiems darbuotojams. 

5.4 Pateikti 3 nauji prašymai įrašyti į asmenų, 

pageidaujančių nuomos pagrindais aprūpinti šeimas ir 

asmenis būstu, sąrašus. Iki 2021 m. gegužės 1 d. pateiktos 

9 paslaugų gavėjų turto deklaracijos už 2020 m., įrašytų į 

asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. 2 

kartus per metus buvo organizuoti susitikimai socialinės 

paramos skyriuje, visi 16 metų sulaukę ir vyresni vaikai 

turėjo galimybę konsultuotis su specialistais dėl socialinių 

garantijų sulaukus pilnametystės. 

5.5 Kiekvienas BVGN darbuotojas išklausė ne mažiau nei 16 

valandų kvalifikacijos tobulinimo mokymų per metus. 
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Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Apibendrinus informaciją galima teigti, kad Tikslas 1 yra įgyvendintas iš dalies.  

Rekomenduojama: 

 į organizuojamus mokymus, seminarus, paskaitas bei renginius, veiklas įtraukti daugiau neaktyvių globėjų (rūpintojai), 
šeimynų dalyvius, įtėvius, atsižvelgiant į individualius jų aplinkos poreikius; 

 viešinti ne mažiau nei 2 informacinius pranešimus per Mažeikių rajono savivaldybės tinklapį www.mazeikiai.lt ir esant 
poreikiui bei galimybei viešinti informaciją spaudoje. 

 Nustatyti nuolatinį laiką globėjų (rūpintojų) savipagalbos grupei / ėms.  
 

  

http://www.mazeikiai.lt/
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TIKSLAS 2 Užtikrinti bazinį specialiųjų paslaugų paketą šeimoms 

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Didinti šeimos krizių 

centro teikiamų 

paslaugų žinomumą 

Mažeikių rajone 

1.1 Atlikus kiekybinį tyrimą, išsiaiškinti 

šeimos krizių centro žinomumą.  

1.1 2021 m. balandžio mėnesį atliktas kiekybinis tyrimas 

„Šeimos krizių centro socialinių paslaugų kokybės 

vertinimas“, pateiktos išvados, rekomendacijos.  

- - 

Uždavinys 2 

Plėsti paslaugas 

2.1  Pateikti projekto paraišką ir gauti 

finansavimą dvišalio bendradarbiavimo 

veikloms vykdyti. 

2.2 Pateikti paraiškas projektams dėl 

naujų užimtumo veiklų įdiegimo. 

2.4 Pateikti siūlymus savivaldybės 

administracijai, įsteigs dvi naujas 

paslaugas Mažeikių rajone. 

2.1 Domėtasi projektine dvišalio bendradarbiavimo 

užmezgimo galimybėmis. Aktyvių piliečių fonde vertintos 

organizacijos, iš kurių galima pasisemti praktinės patirties.  

2.2 Ieškota fondų projektams, kuriuose būtų galima teikti 

paraiškas ir įdiegti naujas užimtumo veiklas. Krizių centro 

klientai dalyvavo Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės 

centro kitų padalinių projektų veiklose: menai, užimtumas, 

ekologija. 

2.4 Pateiktas siūlymas Mažeikių savivaldybės 

administracijai dėl asmeninės pagalbos paslaugos teikimo, 

siūlymas priimtas, paslauga pradėta teikti 2021 metais. 

- - 
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Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centre pradėtos 

teikti ir mediacijos paslaugos. 

Uždavinys 3 

Stiprinti pagalbos 

šeimai skyriaus 

specialistų 

kompetencijas 

3.1 Keturi pagalbos šeimai skyriaus 

specialistai bus apmokyti naujų 

programų ar metodų, kurias 

vykdys/taikys pagalbos šeimai skyriuje. 

3.1 2021 m. liepos 15-16 d. 3 atvejo vadybininkai, 6 

socialiniai darbuotojai su šeimomis ir socialinio darbo su 

šeimomis vadybininkė dalyvavo savižudybių intervencijos 

įgūdžių mokymuose „ASIST“ ir įgijo naują kompetenciją, 

kurią gali taikyti pagalbos šeimai skyriuje.  

2021 m. rugpjūčio 9-11 d.d. socialinio darbo su šeimomis 

vadybininkė dalyvavo kognityvinėje-elgesio korekcijos 

programoje „EQUIP“ ir įgijo papildomą kompetenciją, kurią 

galės taikyti pagalbos šeimai skyriuje. 

- - 

Uždavinys 4 

Didinti socialines 

priežiūros paslaugas 

gaunančių šeimų 

įsitraukimą 

prevencines, 

švietėjiškas veiklas 

4.1 Šeimoms patiriančioms socialinius 

sunkumus sudaryti galimybes dalyvauti 

savitarpio pagalbos grupėse.  

4.2   Socialinės priežiūros paslaugas 

gaunančioms šeimoms bus sudarytos 

sąlygos dalyvauti pozityvios tėvystės 

mokymuose ar kitose galinčiose padėti 

švietėjiškose veiklose. 

4.1 Šeimoms patiriančioms socialinius sunkumus buvo 

sudarytos galimybės dalyvauti savitarpio pagalbos grupėse. 

Į organizuojamus savitarpio pagalbos grupių užsiėmimus 

2021 metais įsitraukė ir dalyvavo 11 šeimų.  

4.2 Šeimoms, gaunančioms socialinės priežiūros paslaugas, 

jų teikimo metu buvo sudarytos sąlygos dalyvauti 

pozityvios tėvystės mokymuose Mažeikių rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centre bei bendradarbiaujant su kitomis 

įstaigomis. 

- - 

Uždavinys 5 
5.1. Organizuoti laikino atokvėpio 5.1 Suteikta laikino atokvėpio paslauga 2021-06-28 iki 

2021-07-04 ir 2021-08-14 iki 2021-08-22 organizuojant 

- - 
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Suteikti laikino 

atokvėpio paslaugą 

tėvams 

auginantiems vaikus 

su sunkia negalia 

paslaugas. trumpalaikę socialinę globą vaikui su sunkia negalia. 

 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Tikslas pasiektas iš dalies, įvykdyti keli uždaviniai, kitų uždavinių rezultatai bus pasiekti kaip ir numatyta 2022-2023 m. 

Uždavinys 1 – įgyvendintas. Analizuotas komunikacijos poreikis ir komunikuota informacija apie teikiamas paslaugas ne tik mieste, 

bet ir rajone. 

Uždavinys 2 – įgyvendintas. Įsteigtos dvi naujos paslaugos Mažeikių rajone (asmeninės pagalbos ir mediacijos paslaugos), tirti 

projektiniai poreikiai ir galimybės bei įsitraukta į kitų padalinių projektines veiklas. Išlieka poreikis ir artimiausi planai patiems 

inicijuoti projektines veiklas Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimos krizių centro padalinys. 

Uždavinys 3 – įgyvendintas. Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojai dalyvavo savižudybių intervencijos mokymuose „ASIST“. 

Kognityvinėje-elgesio korekcijos programoje „EQUIP“ ir taip įgijo papildomų kompetencijų, toliau tęsiama praktinė veikla ir 

įsitraukimas į naujas programas. 

Uždavinys 4 – įgyvendintas. Šeimoms gaunančioms socialinės priežiūros paslaugas yra sudaromos galimybės dalyvauti savitarpio 

pagalbos grupių užsiėmimuose ir pozityvios tėvystės mokymuose. 

Uždavinys 5 – įgyvendintas. Teiktos numatytos paslaugos. 
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TIKSLAS 3 Plėtoti atvirojo darbo su jaunimu galimybes 

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Didinti Mažeikių 

rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centro 

Atviros jaunimo 

erdvės skyriaus 

paslaugų žinomumą 

ir prieinamumą 

Mažeikių rajone 

1.1 Sudaryti sąlygas Mažeikių miesto ir 

rajono jaunuoliams sužinoti apie 

atvirojo darbo su jaunimu principus ir 

galimybes Mažeikių rajone. Pritraukti 

bent 30 unikalių lankytojų. 

1.2 Susisteminta, aiški, patraukli ir 

lengvai prieinama informacija apie 

atvirą darbą su jaunimu, atskleidžianti 

geruosius pavyzdžius, įgyvendintus 

projektus ir veiklas. Dinamiškai 

didėjantis erdvės Facebook sekėjų 

skaičius. 

1.3 Susisiekti su atsakingais asmenimis 

siekiant koreguoti klaidinančią 

informaciją apie Mažeikių atvira 

jaunimo erdvę Jaunimo reikalų 

departamento puslapyje ir Mažeikių 

rajono savivaldybės internetiniame 

1.1 Dėl Covid-19 rekomendacijų ir įvairių ribojimų 

(mokyklos atsisakė įsileisti) - užduotis nukelta. Nepaisant 

to, su mokyklomis susisiekta: užmegztas kontaktas, 

išsakytas lūkestis bendradarbiauti, pasidalinta aktualia 

atvirojo darbo su jaunimu informacija.  

(susisiekta su Merkelio Račkausko ir Gabijos 
gimnazijomis) 

- Atviros jaunimo erdvės veikla pristatyta 
Šiaulių apygardos probacijos tarnybos, Mažeikių r. 
skyriuje. 
- Kurti pasikalbėjimai jaunimui aktualiomis 
temomis pasirinkus tinklalaidės formatą. Visa 
medžiaga viešinta jaunimo erdvės facebook kanale. 
- Dalyvauta ir dalintasi informacija apie 
jaunimo erdvės veiklas renginyje „Jaunimo piknikas 
2021“. 

1.2 Lapkričio mėnesį, Atviros jaunimo erdvės Facebook 

platformoje pasidalinta 3 metų veiklos su jaunimu 

apžvalga: trumpas tekstas, nuotraukos iš buvusių veiklų. 

- - 
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puslapyje (atnaujinti informaciją). 

1.4 Dalomosios medžiagos (fizinės ir 

virtualios pvz.: plakatai, lankstinukai, 

bukletai, straipsniai) rengimas ir 

platinimas. 

Facebook platformoje sekėjų skaičius dinamiškai didėjo.  

 1.3 Informacija atnaujinta. 

 1.4 Dalomoji medžiaga:  

- Informacinis lankstinukas; 
- Sukurtas 8 min. trukmės filmukas: statistika, 

veiklos, atvirojo darbo su jaunimu pobūdis, 
vykdomi projektai ir pan.; 

- Dalintasi straipsniais apie Atviros jaunimo erdvės 
vykdomus projektus laikraštyje „Santarvė“. 

 

Uždavinys 2 

Suteikti savanorystės 

galimybę Mažeikių 

rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centro 

Atviros jaunimo 

erdvės skyriuje 

 2.2 Į Atviros jaunimo erdvės veiklas 

įtraukti bent po vieną savanorį prie 

projekto. 

 2.2 2021 metais Atvira jaunimo erdvė rašė, vykdė, 

prisidėjo prie 5 projektų:  

1. Sporto rėmimo fondo projektas: „Mažeikių 
jaunimo sporto piknikas“ (pritraukti 2 savanoriai); 

2. Jaunimo reikalų departamento projektas „Veikiam“ 
(pritraukti 4 savanoriai); 

3. Mažeikių raj. savivaldybės projektas „Siena“ (3 
savanoriai) ; 

4. Mažeikių raj. savivaldybės projektas „Mažeikių 
puodas“(-); 

5. Europos solidarumo korpuso projektas „Mažeikių 
senamiesčio bendruomenės sodas“ (pritraukti 5 
savanoriai). 
 

- - 
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Visų projektų metu suteikta galimybė savanoriauti 14 

savanorių. 

Uždavinys 3 

Plėsti ir užtikrinti 

patrauklias  atvirojo 

darbo su jaunimu 

paslaugas 

3.1  Skatinti dalintis aktualia 

informacija. Bendradarbiauti ir padėti 

jaunimo darbuotojams geriau suprasti 

besikeičiančius jaunimo interesus, 

įsitraukimo galimybes, bendrą jaunimo 

politikos kontekstą. Susipažinti su 

esmine atvirojo darbo Žemaitijos 

regione informacija, kryptimis bei 

nuorodomis, kontaktais, kur prireikus 

galima sužinoti papildomos 

informacijos. Į bendrą komunikacijos 

tinklą įtraukti bent 4 atvirąsias erdves / 

centrus. 

3.2. Atviroje jaunimo erdvėje per tris 

metus ( nuo 2021 – 2023 m.) bus 

vykdomos bent 5 naujos projektinės 

užimtumo veiklos. 

3.1 2021 m. dalyvauta Žemaitijos regiono jaunimo 

darbuotojų nuotoliniuose atvejo vadybos susitikimuose 

(12 susitikimų, į mėnesį – kartą). Susitikimų metu 

atstovautas Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės 

centro Atviros jaunimo erdvės skyrius: atvejo analizė, 

veiklų aptarimas, bendradarbiavimas ir pan. 

3.2 Per 2021 m. sėkmingai vykdytos 5 projektinės veiklos: 

„Mažeikių jaunimo sporto piknikas“, „Veikiam“, „Siena“, 

„Mažeikių puodas“, „Mažeikių senamiesčio bendruomenės 

sodas“. 

- - 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Uždavinys 1 

1.1. Užduotis įgyvendinta iš dalies dėl covid-19 ribojimų; 
1.2. Užduotis įgyvendinta; 
1.3. Informacija atnaujinta; 
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1.4. Parengta ir įgyvendinta informacinė sklaida. 

Uždavinys 2 

2.1. Užduotis įgyvendinta puikiai - visų projektų metu suteikta galimybė savanoriauti keturiolikai savanorių. 

Uždavinys 3 

3.1. Bendradarbiauta su Žemaitijos regiono jaunimo darbuotojais; 

3.2. 2021 m. sėkmingai vykdytos 5 projektinės veiklos.  

 

TIKSLAS 4 Gerinti turimą vidaus ir išorės infrastruktūrą 

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Gerinti ryšių 

infrastruktūrą 

1.1 Parengta darbų sąmata ir įrengta 

papildoma įstaigos automobilių 

stovėjimo aikštelė Laisvės g. 83, 

Mažeikiai. 

1.2 Ištirti įstaigos vidinės komunikacijos 

iššūkiai ir pritaikyti techniniai 

sprendimai. 

1.1 Įstaigoje numatyta vieta dar vienai automobilių 

stovėjimo aikštelei, parengta galima sąmata, tačiau 

negavus finansavimo aikštelės įrengimo darbai 2021 m. 

vykdomi nebuvo. Nuo 2020 metų prašomi asignavimai 

aikštelės įrengimui nebuvo gauti iš Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos, todėl laukiama naujų 

savivaldybės biudžeto persvarstymų.  

1.2 Įstaigoje įdiegtas bendras serveris įstaigos 

1.1 

20 900 EUR 

1.3 

Kompiuterių 

priežiūra 

1452 EUR 

1.3 

Kompiuterių 

priežiūra 

1452 EUR 
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1.3 Vykdoma nuolatinė techninė 

priežiūra, remontas ir atnaujinimas 

kompiuteriams, telefonams, 

spausdintuvams ir kitiems įrenginiams, 

kad būtų galima kokybiškai atlikti visas 

darbines funkcijas. 

1.4 Vykdoma nuolatinė techninė 

priežiūra, remontas ir atnaujinimas 

įstaigos autoparkui, kad būtų galima 

kokybiškai atlikti darbines funkcijas. 

dokumentacijai bei darbuotojų komunikacijai, sukurti bei 

atnaujinti elektroniniai paštai. Organizuojami 2 kartus per 

mėnesį įstaigos skyrių darbuotojų susirinkimai su 

administracija. 

1.3 Įstaigoje kompiuterizuotos visos darbo vietos, nupirkta 

naujų kompiuterių, spausdintuvų. Specialistams vykstant į 

šeimas suteikta galimybė vežtis nešiojamus kompiuterius 

spartesniam darbui. Visi specialistai aprūpinti mobiliojo 

ryšio telefonais.  

1.4 Techninė priežiūra automobiliams vykdoma du kartus 

metuose. Nupirktos naujos vasarinės ir žieminės padangos 

(2 komplektai). Nupirkti 3 elektriniai paspirtukai, kuriais 

gali naudotis darbo metu įstaigos darbuotojai. 

Uždavinys 2 

Gerinti pastatų 

infrastruktūrą 

2.1 Parengti visi reikiami dokumentai ir 

pritrauktos lėšos įstaigos pastato 

renovacijai adresu Laisvės g. 83, 

Mažeikiai. 

2.2 Atlikta pastato rekonstrukcija, kuri 

leidžia vykdyti įstaigos veiklą bei 

apsigyventi jos klientams Melioratorių 

g. 4, Mažeikiai. 

2.3 Įrengtos naujos ir papildomos 

2.1 2021-11 atliktas vertinimas dėl pastato išorinių sienų 

įtrūkimų su UAB „Elotus“. Nors ir turimas energetinis 

auditas atliktas 2020-09, bet 2021 metais nebuvo šaukimo 

savivaldybės pastatams renovuoti. Rasta informacija, kad 

toks šaukimas (APVA) bus pirmoje 2022 metų pusėje. 

2.2 Pastato rekonstrukcija Mažeikių rajono savivaldybės 

sprendimu nukeliama į 2023 metus. Per 2021 metus buvo 

nupirktos statinio projektavimo paslaugos, užsakyta topo 

nuotrauka, nupirkta projekto ekspertizės paslauga. 4 

kartus projektas ekspertų buvo atmestas dėl netinkamai 

2.4  

11 699 EUR 

2.4  

11 699 EUR 
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saulės elektrinės ant Mažeikių mieste 

įstaigos valdomų pastatų: Laisvės g. 

83, Melioratorių g. 4 ir J. Basanavičiaus 

g. 4. 

2.4 Įstaigos teritorijoje (Laisvės g. 83) 

įrengti papildomus traukos objektus: 

bendruomenės sodas ir kita. 

ar visai nepakoreguotų pastabų. Dėl neįvykdytų 

įsipareigojimų nutraukta sutartis su statinio projektavimo 

paslaugas laimėjusia įmone. Tris kartus teiktas kvietimas 

per CPO.LT objekto rekonstrukcijos projektavimo 

paslaugos pirkimui, tačiau nebuvo pateiktas nei vienas 

pasiūlymas net ir padidinus pradines pirkimo kainas. 

Tolimesnį projektavimo procesą vykdys Mažeikių rajono 

savivaldybės administracija. 

2.3 Dėl neturėtų tikslingų projektinių pasiūlymų rėmimo 

finansavimo 2021 metais neteiktos paraiškos įsirengti 

saulės elektrines turimuose objektuose. 

2.4 Įstaigos teritorijoje įrengta nauja traukos erdvė 

„Mažeikių senamiesčio bendruomenės sodas“, kurioje gali 

lankytis ne tik įstaigos darbuotojai ar klientai, bet ir 

miesto gyventojai, svečiai. Apie šia naują vieta 

komunikuota socialiniuose tinkluose, vietos žiniasklaidoje 

ir Google žemėlapyje. 

Uždavinys 3 

Gerinti socialinę 

infrastruktūrą 

3.1 Paruošti „EQUIP“ programos 

treneriai. 

3.2 Išaugęs įstaigos darbuotojų skaičius, 

kurie yra baigę mokymų programas 

darbui su nuo smurto nukentėjusiais 

3.1 2021 m. rugpjūčio 9-11 d. suorganizuoti mokymai 

,,Kognityvinė – elgesio korekcijos programa „EQUIP“. 

Parengta 12 „EQUIP“ programos vykdytojų - trenerių. 

3.2 Orientacija į darbuotojų profesinį ir asmeninį 

tobulėjimą organizuojant mokymus šiomis temomis: 

3.1 

10 000 EUR 

3.2  

4200 EUR 

3.1  

10 000 EUR 

3.2  

4200 EUR 
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asmenimis. 

3.3 Surengti įstaigos personalui 

mokymai kompiuterinio raštingumo, 

užsienio kalbos tobulinimo ir kitomis 

aktualiomis temomis. 

 

1. Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo 

smurto; 

2. Prekybos vaikais aukų atpažinimas bei pagalbos 

teikimas; 

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų atpažinimas 

bei pagalbos teikimas. 

3.3 6 darbuotojams suteikta antra kvalifikacinė kategorija 

(vyriausiasis socialinis darbuotojas). 3 darbuotojams 

suteikta Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinė 

kategorija (suteikta teisė vykdyti asmenų pasirengimą 

globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo 

veiklai ar įvaikinti vaiką,  pasirengimo įvertinimą ir 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą). 

Sudarytos galimybės darbuotojams įsitraukti į 40 

kompetencijų kėlimo užsiėmimus (seminarai, 

konferencijos ir pan.), kurie padės geriau susidoroti su 

profesijoje kylančiais iššūkiais. 

 

Uždavinys 4 

Gerinti finansų 

infrastruktūrą 

4.1 Pritrauktos reikiamos lėšos 

efektyviam įstaigos funkcionavimui. 

4.2 Pritrauktos reikiamos lėšos įstaigos 

projektinėms veikloms. 

4.3 Pritrauktos papildomos lėšos 

4.1 Viso 1 086 034,61 EUR, iš kurių 330 100 EUR iš Lietuvos 

valstybės biudžeto ir 755 934,61 EUR iš Mažeikių rajono 

savivaldybės biudžeto. 

4.2 Tęstos 2 projektinės veiklos iš 2020 metų, kurių 

biudžetas 33 822,78 EUR. Pritrauktos lėšos 4 projektams 

(bendras biudžetas 22 032,77 EUR). Laukiama atsakymo 1 

4.1 iš 

savivaldybės 

1 231 400 

EUR  

4.2 

138 183,15 

4.1 iš 

savivaldybės 

755  934,61 

EUR 

4.2 55 855,55 
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įstaigos papildomoms veikloms. projektinei paraiškai 2022 metų veikloms už 11 000 EUR. 

Nepatvirtinta 1 paraiška ilgalaikiam projektui už 82 327,6 

EUR. 

4.3 Viso gauta paramos už 7 797,88 EUR iš fizinių bei 

juridinių asmenų ir gyventojų pajamų mokesčio paramos. 

EUR 

 

EUR 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

 2021 metais buvo dirbama tikslingai su strateginio tikslo uždaviniais – gerinama vidaus ir išorės infrastruktūra. Pritrauktos ir 

investuotos lėšos į darbuotojų atlyginimus, profesines kompetencijas, darbo aplinkos gerinimą ir miesto traukos erdvių, gerbūvio 

kūrimą. Dalis veiklų nebuvo įgyvendinta (mašinų stovėjimo aikštelė, renovacijos, papildomų saulės elektrinių) dėl reikiamų projektinių 

kvietimų nebuvimo arba lėšų trūkumo, todėl šias veiklas numatyta tęsti ir tolimesniais 2022 – 2023 metais. 

 

 


