UKMERGĖS GLOBOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
UKMERGĖS GLOBOS CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMAS
1. Vadovo iniciatyvos, profesinis tobulėjimas.
Ukmergės globos centrui (toliau – globos centras) vadovauja direktorius Vygantas
Kaselis, vadybinis stažas – 8 metai.
2020 m. direktorius pagrindinį dėmesį skyrė teikiamų paslaugų kokybės gerinimui,
darbo organizavimui, personalo komplektavimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, globos centro
turtinimui. Inicijavo globos centro 2020 m. veiklos plano sudarymą, 9 naujų tvarkų aprašų parengimą
ir 13 patvirtintų tvarkų aprašų pakeitimus.
Iškilusiems klausimams spręsti, keistis informacija, veiklos rezultatams aptarti
kiekvieną pirmadienį buvo organizuojami pasitarimai su tuo metu dirbančiais darbuotojais, kas antrą
antradienį vyko direkcinės tarybos pasitarimai. Karantino metu pasitarimai vyko nuotoliniu būdu.
Globos centro vaikai dalyvavo VšĮ „Kariniai mokymai“ stovykloje „Geležinis vilkas“,
VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro organizuotoje stovykloje „Mokausi laisvalaikį praleisti turiningai
III“, VšĮ „Saugi pradžia“ vaikų svajonių projekte, stovykloje Trakų raj. „Gamtos draugai“, stovykloje
„Tobulėk, pažink, sportuok“, Ukmergės sporto centro organizuojamoje sporto stovykloje Vepriuose,
baidarių žygyje Šventosios upe.
2020 m. direktorius kėlė profesinę kvalifikaciją seminaruose, mokymuose ir
konferencijose: Europos socialinio fondo agentūros projekto Žingsniai 2020 konferencijoje „Prašyti
ne gėda, duoti nesunku“, konferencijoje „Pasaulis vaiko akimis“, metinėje globos centrų
konferencijoje „Sėkmingos globos link“, metodiniame seminare „Radiacinės saugos ir bendrieji
pasirengimo veiksmai galimai avarijai Baltarusijos Respublikos Astravo AE“, mokymuose „Vaikų
emocijų valdymas“, „Viešieji pirkimai 2020 m: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija“, „Darbo
kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d., Personalo dokumentų valdymo aktualijos“, „Vaiko
ir šeimos gerovė Lietuvoje: kur esame ir kur link einame?“. Aktyviai dalyvavo Lietuvos vaikų globos
įstaigų direktorių asociacijos veikloje, yra asociacijos valdybos narys.
2. Projektinė veikla, bendradarbiavimas.
Globos centras dalyvauja Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai,
globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projekte. 2020 m. darbo
užmokesčiui, teikiamų paslaugų įsigijimui ir darbuotojų mokymų organizavimui gauta 35,6 tūkst.
eurų.
Globos centras partnerio teisėmis dalyvauja projekte Bendruomeninių vaikų globos
namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone.
Vyko aktyvi socialinė bei tarpinstitucinė partnerystė su Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriumi, Ukmergės rajono policijos komisariatu, Ukmergės nestacionarių
socialinių paslaugų centru, Ukmergės visuomenės sveikatos biuru, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Ukmergės skyriumi, Ukmergės r. Siesikų gimnazija, Ukmergės „Ryto“ specialiąja
mokykla, Molėtų savarankiško gyvenimo namais, Kėdainių, Anykščių, Ignalinos, Širvintų globos
centrais, Alytaus vaikų globos namais. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jonavos socialinių
paslaugų centru.
3. Atliktų auditų ir / ar patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas.
2020 m. IV ketvirtyje atliktas globos centro veiklos įsivertinimas. Siekiant tobulinti
globos centro veiklą, įsivertinimo rezultatai panaudoti planuojant 2021 metų veiklą.
4. Numatomi planai ir perspektyvos.
2021 m. planuojama pritaikyti perduotus globos centrui gyvenamuosius pastatus
Lazdynų ir Vėjo gatvėse, juose įsteigti 2 bendruomeninius vaikų globos namus ir juose apgyvendinti
16 tėvų globos netekusių vaikų.
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Planuojama per 2021 metus paruošti 2 budinčių globotojų ir 4 globėjų, nesusijusių
giminystės ryšiais, šeimas.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRISTATYMAI IR RODIKLIAI
5. Trumpas globos centro pristatymas.
Ukmergės globos centras yra Ukmergės rajono savivaldybės socialinių paslaugų
biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti budinčių globotojų ir socialinių globėjų veiklą
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo
ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė
globa (rūpyba), arba laikinai globos centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų
grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.
Rekvizitai: įstaigos kodas Juridinių asmenų registre 190990058, adresas: Vilniaus g.
87, LT-20170 Ukmergė, tel. +370 340 64 377, el. paštas info@ugcentras.lt, interneto puslapis
www.ugcentras.lt. Gyvenamasis korpusas Siesikų miestelyje: Barų g. 1, LT-20316 Ukmergės r. sav.,
tel. +370 646 19 379, Ryto bendruomeniniai vaikų globos namai Bugenių g., LT-20137 Ukmergė,
Vilties bendruomeniniai vaikų globos namai Vaižganto g., LT-20109 Ukmergė.
Globos centre suformuota personalo struktūra, kuri užtikrina vaikų priežiūrą 24
valandas per parą, teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leidžia siekti įstaigos tikslų.
2020 m. gruodžio 31 d. globos centre dirbo 50 darbuotojų, iš jų: socialinių paslaugų
srities darbuotojai ir pagalbos vaikui specialistai – 39 darbuotojai (38,25 pareigybės), administracijos
darbuotojai ir aptarnaujantis personalas – 11 darbuotojų (8,7 pareigybės).
15 socialinių darbuotojų ir 20 socialinio darbuotojo padėjėjų kėlė profesinę
kvalifikaciją ne mažiau kaip 16 val. per metus. Kiti specialistai ir administracijos darbuotojai
dalyvavo mokymuose pagal poreikį.
Socialinių paslaugų srities darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 1500,00
eurų, pagalbos vaikui specialistų 1159,12 euro, administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio
personalo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 1379,68 euro.
Globos centro patikėjimo teise valdomi pastatai.
Pastato
Pastato
Pastatų adresas
Būklė
Pastabos
pavadinimas
plotas m2
Globos namai
Vilniaus g. 87,
1459,39 gera
509,60 m2 panaudos teise valdo
Ukmergė
Ukmergės „Ryto“ specialioji
mokykla
Administracinis
Vilniaus g. 87,
1048,34 gera
338,20 m2 panaudos teise valdo
pastatas
Ukmergė
Nacionalinė žemės tarnyba
Garažas
Vilniaus g. 87B,
74,00 gera
Ukmergė
Garažas
Vilniaus g. 87C,
137,63 gera
Ukmergė
Globos namai
Barų g. 1, Siesikų
483,65 gera
mstl. Ukmergės
raj.
Katilinė
Barų g. 1, Siesikų
61,00 gera
mstl. Ukmergės
raj.
Gyvenamasis
Vaižganto g. 39,
226,35 gera
namas
Ukmergė
Ūkio pastatas
Vaižganto g. 39,
82,00 gera
Ukmergė
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Gyvenamasis
namas
Garažas
Gyvenamasis
namas
Ūkio pastatas
Garažas

Bugenių
Ukmergė
Bugenių
Ukmergė
Lazdynų
Ukmergė
Lazdynų
Ukmergė
Lazdynų
Ukmergė

g. 39B,

320,14

gera

g. 39B,

100,00

gera

g.

5,

257,80

gera

g.

5,

26,0

gera

g.

5,

22,0

gera

Ilgalaikis turtas.
Ilgalaikis nematerialus ir materialus
turtas
Programinės įrangos ir jos licencijų
įsigijimo savikaina
Žemė
Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo
savikaina
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo
savikaina
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo
savikaina
Transporto priemonių įsigijimo savikaina
Baldų įsigijimo savikaina
Kompiuterinės įrangos įsigijimo
savikaina
Biuro įrangos įsigijimo savikaina
Kito ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina
Nebaigta statyta
Iš viso

Įsigijimo vertė Nusidėvėjimas
Eur
Eur
2381,46
2005,49

Likutinė vertė
Eur
375,97

16859,00
727682,23
228697,85

0,00
111041,54
72917,42

16859,00
616640,69
155780,43

23703,43

17472,73

6230,70

97437,78

11124,24

86313,54

128182,48
17343,33
16078,43

103691,61
12792,11
13849,95

24490,87
4551,22
2228,48

1347,36
14773,52

1021,83
12845,00

325,53
1928,52

12677,90
1287164,77

0,00
358761,92

12677,90
928402,85

Kitas trumpalaikis turtas.
Trumpalaikis turtas
Atsargos sandėlyje:
iš jų: mokymo priemonės
medikamentai
kanceliarinės, ūkinės ir higienos prekės
automobilių kuras ir atsarginės dalys
Ūkinis inventorius sandėlyje:
Iš viso:
Ūkinis inventorius (naudojamas ir apskaitomas užbalansyje)

Vertė Eur
12477,21
333,25
466,77
11305,32
371,87
24775,59
37252,80
122455,88

6. Tikslų įgyvendinimas, pagrindiniai pasiekimai.
Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų
veiksmų plane, patvirtintame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-22 sprendimu Nr. 7290 (2019 m. gruodžio 19 d. Nr. 7-208 redakcija), 2020 metams buvo numatyta globos centre įsteigti
krizių centrą ir dvejus bendruomeninius vaikų globos namus.
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Globos centre Vilniaus g. 87, Ukmergė, 4 aukšto patalpose įrengtos patalpos krizių
centrui. 2020 metais jame buvo suteiktos vaiko laikinosios priežiūros paslaugos dviems šeimoms.
Globos centras partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Bendruomeninių vaikų globos
namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“. 2020 m. IV ketvirtyje globos centrui
perduotas gyvenamasis namas Lazdynų g. 5 , Ukmergė, pradėtas remontuoti, nupirkti baldai. 2021
m. I pusmetyje planuojama gauti licenciją bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti.
Bendruomeniniuose vaikų globos namuose dirbantys darbuotojai yra baigę mokymus
pagal GIMK programas.
Paruoštos 4 budinčių globotojų šeimos, kuriose bet kuriuo paros metu gali būti
apgyvendinti 7 vaikai.
Atnaujintos darbuotojų darbo vietos Vilniaus g. 87, Ukmergė – suremontuoti 9
kabinetai.
7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis.
2020 m. gruodžio 31 d. globos centre gyveno 33 vaikai: laikino apgyvendinimo
šeimynoje Vilniaus g. 87, Ukmergė – 6, Siesikų gyvenamajame korpuse – 13 (2 šeimynos), Vilties
bendruomeniniuose vaikų globos namuose Vaižganto g. – 8, Ryto bendruomeniniuose vaikų globos
namuose Bugenių g. – 6 (du vaikai 2020 m. gruodžio 31 d. įvaikinti).
32 vaikai nukreipti Ukmergės rajono savivaldybės, 1 – Širvintų rajono savivaldybės.
6 vaikų išlaikymas buvo finansuojamas iš valstybės biudžeto. 23 vaikams nustatyta nuolatinė
institucinė globa, 6 – laikinoji institucinė globa. Globos centro krizių centre 2 vaikams, kuriems
nustatyta laikinoji priežiūra institucijoje, su jų įstatyminiu atstovu buvo organizuotos apgyvendinimo
Krizių centre paslaugos.
Per 2020 metus globos centre buvo laikinai apgyvendinti 17 vaikų.
2020 metais globos centre vyko mokymai pagal Pagrindinę GIMK mokymų
programą, juose dalyvavo 4 asmenys, pagal Specializuotą GIMK mokymų programą, juose dalyvavo
12 asmenų, ir pagal Tęstinę GIMK mokymų programą, juose dalyvavo 10 asmenų. Globos centro
specialistai 2020 m. organizavo 6 savipagalbos grupių užsiėmimus budintiems globotojams,
globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams. Buvo organizuoti supervizijos
mokymai budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams).
2020 m. globos centre paruošti (baigė GIMK mokymus) 3 budintys globotojai ir 1
globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais. globos centras 2020 m. buvo pasirašęs sutartis su 6 budinčiais
globotojais, kurie savo šeimos aplinkoje prižiūrėjo 9 vaikus. Siekdami užtikrinti geriausius vaikų
interesus, 2 budintys globotojai 2020 m. rugsėjo mėnesį tapo nuolatiniais globėjais, su kuriais globos
centras sudarė Vaiko priežiūros, globos (rūpybos) globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje
sutartis. Iš viso 2020 metais globos centras buvo sudaręs sutartis su 6 globėjais, nesusijusiais
giminystės ryšiais, kurių šeimose buvo globojama 13 vaikų.
2020 metais Globos centro GIMK specialistai parengė 3 išvadas dėl pasirengimo
budinčio globotojo veiklai, 4 išvadas dėl pasirengimo globoti (rūpinti), tikslino 5 išvadas dėl
pasirengimo globoti (rūpinti), 3 išvadas dėl pasirengimo budinčio globotojo veiklai, 1 išvadą dėl
pasirengimo įvaikinti, parengė 5 Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens
tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijas.
2020 metais globos centro specialistai teikė informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo ir k.t. paslaugas. Paslaugos buvo suteiktos: 32 asmenims, norintiems globoti,
įvaikinti ar prižiūrėti vaiką (199 paslaugos), 43 globėjams giminaičiams (602 paslaugos), 21 globėjui,
nesusijusiam giminystės ryšiais (609 paslaugos), 6 budintiems globotojams (360 paslaugų), 9
budinčių globotojų šeimose prižiūrimiems vaikams (220 paslaugų), 37 vaikams, gyvenantiems
globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimose (345 paslaugos), 63 vaikams, gyvenantiems globėjų
giminaičių šeimose (674 paslaugos).
2020 m. birželio 29–liepos 5 dienomis organizuoti globėjų savaitės renginiai:
psichologo Evaldo Karmazos paskaita „Vaikų globa (rūpyba) ir įvaikinimas: patirtys ir iššūkiai“,
kino filmo „Čia buvo Saša“ peržiūra, globėjos, nesusijusios giminystės ryšiais, Vilmos Šidlauskienės
knygos „Berniukas smėlyje“ pristatymas, žygis pėsčiomis „Laimės keliu“, atvirų durų diena
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Ukmergės globos centre ir nemokamas batutas vaikams, globojamų (rūpinamų) ir prižiūrimų vaikų
piešinių paroda. Globėjų dienos proga buvo užsakytos Šv. Mišios už budinčius globotojus, globėjus
(rūpintojus), įtėvius ir jų prižiūrimus, globojamus (rūpinamus) vaikus. Kalėdinių švenčių proga
globos centras visiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams
įteikė padėkos raštus, atminimo dovanėles, o jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams
– simbolines kalėdines dovanėles. Organizuoti renginiai globojamiems vaikams: ,,Nepilnamečių
teisinė atsakomybė“, ,,Šalta žiema šalin eina...“ .
7.1. Vaikų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.
Vaikų amžius
0–3
4–6
7–14
Vaikų skaičius
1
1
16

15–17
11

18 ir vyresni
4

7.2. Vaikų lankytos ugdymo įstaigos.
Kauno technikos
profesinio mokymo
cenras; 1

Kauno statybos ir
paslaugų mokymo
centras; 1

Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo
centras; 10

Ukmergės Dukstynos
pagrindinė mokykla; 4

Ukmergės r. Siesikų
gimnazija; 9

Ukmergės
Senamiesčio
progimnazija; 5

Ukmergės Užupio
pagrindinė mokykla; 3

Ukmergės Jono
Basanavičiaus
gimnazija; 2
Ukmergės „Šilo“
Ukmergs technologijų
progimnazija; 2
ir verslo mokykla; 1

Ukmergės „Ryto„
specialioji mokykla; 5

7.3. Neformalusis švietimas.
Vaikams sudarytos sąlygos jų saviraiškos, savirealizacijos, užimtumo poreikių
tenkinimui. Vaikai lankė neformaliojo švietimo užsiėmimus.
Veiklos rūšis
Šachmatų būrelis
Futbolas
Sporto būrelis
Kikboksas
Šokiai
Dainavimo būrelis
Tinklinio būrelis
Keramikos būrelis

Vaikų skaičius
1
2
6
1
4
1
1
1

6

Šokių mokykla

1

Technologijų būrelis
Iš viso:

1
19

7.4. Vaikų skaičiaus pokytis globos centre per 2019 ir 2020 metus
70
64
60

50
50

40
33

33 33

32 32

30
24
20

17 17

23

17
15
13
9

10

9

9

6
1 1
0

2019 metai

2020 metai

8. Vidaus ir išorės problemos.
Globos centro darbuotojai dažnai susiduria su sunkumais sprendžiant vaiko
psichologines, elgesio-emocijų problemas. Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu šios
problemos dar paaštrėjo.
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Daug vaikų į globos centrą patenka su įvairiomis negalėmis, ryškiais elgesio ar
emocijų sutrikimais, turinčių priklausomybių, neturinčių mokymosi motyvacijos. Vaikas, patekęs į
globos centrą jaučiasi išduotas artimųjų, nereikalingas. Kai kurie vaikai į globos centrą patenka
pakartotinai. Su šiais vaikais dirbti pakankamai sudėtinga. Ekstremalios situacijos ir karantino
laikotarpiu buvo ribotos galimybės gauti vaikams papildomą išorinę pagalbą, todėl didžioji pagalbos
proceso dalis teko globos centro darbuotojams.
Dėl susiformavusio neigiamo visuomenės požiūrio į vaikų globą sunku rasti šeimų,
norinčių globoti ar prižiūrėti vaikus.
Planuojant institucinės globos reformas daug streso patiria tiek darbuotojai, tiek
vaikai.
III SKYRIUS
FINANSINĖ VEIKLA
9. Valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos.
9.1. Valstybės biudžeto lėšos.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms
įstaigoms:
Darbo užmokestis
65000,00
65000,00
Socialinio draudimo įmokos
1000,00
1000,00
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
33000,00
33000,00
Iš viso valstybės biudžeto lėšų:
99000,00
99000,00
9.2. Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms COVID-19 premijoms ir prekėms.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Valstybės biudžeto lėšos dėl COVID-19:
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Iš viso valstybės biudžeto lėšų:

13500,00
200,00
6377,00
20077,00

9.3. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Eur
Ukmergės globos centro veiklos
užtikrinimas:
Darbo užmokestis
550300,00
Socialinio draudimo įmokos
8000,00
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
126700,00
Iš viso:
685000,00
Bendruomeninių vaikų globos namų ir
vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Ukmergės rajone:
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
25000,00
Nebaigta statyba

13500,00
200,00
6377,00
20077,00

Panaudota lėšų Eur

550300,00
8000,00
120700,00
679000,00

25000,00
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Iš viso savivaldybės biudžeto lėšų
priemonei:

710000,00

704000,00

9.4. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos priemonei „Globėjų ir įtėvių
rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas".
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Darbo užmokestis
48700,00
48700,00
Socialinio draudimo įmokos
700,00
700,00
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
4000,00
4000,00
Iš viso savivaldybės biudžeto lėšų
priemonei:

53400,00

53400,00

9.5. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos priemonei „Socialinės rūpybos
sistemoje dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo programa".
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Darbdavių socialinė parama
3000,00
2800,00
Iš viso savivaldybės biudžeto lėšų
priemonei:

3000,00

2800,00

9.6. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos budinčių globotojų ir
globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, finansavimui.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Atlygis budintiems globotojams ir
globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais
130194,22
130194,22
Globos (rūpybos) išmoka budintiems
globotojams
10185,83
1085,83
Pagalbos pinigai budintiems globotojams
10944,86
10944,86
Vaiko apgyvendinimo vietos įkūrimo
išlaidos
1940,00
1940,00
Globos rūpybos tikslinis priedas budintiems
globotojams
16845,95
7346,52
Iš viso priemonei:
170110,86
160611,43
10. Projektų lėšos.
10.1. Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams
(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-40502-0001 (ESFA lėšos).
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Darbo užmokestis
21399,02
21399,02
Socialinio draudimo įmokos
309,58
309,58
Prekių ir paslaugų naudojimas
4478,17
4478,17
Psichologo paslaugų pirkimas
9412,50
9412,50
Iš viso:
35599,27
35599,27
10.2. Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams
(ESFA lėšos).
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Sąmatos straipsnio pavadinimas
Prekių ir paslaugų naudojimas
Iš viso:

Patvirtinta sąmata
Eur
5833,65
5833,65

Panaudota lėšų Eur
5618,12
5618,12

11. Lėšos už mokamas paslaugas ir jų panaudojimas.
11.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (spec. lėšos) lėšos.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos
(kompiuterinė įranga)
1000,00
1000,00
Iš viso pajamų įmokų :
1000,00
1000,00
11.2. Širvintų rajono savivaldybės lėšos vaikų išlaikymui
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Prekių ir paslaugų naudojimas
16728,00
13940,00
Iš viso:
16728,00
13940,00
11.3. Globos (rūpybos) išmoka vaikams.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Eur
Prekių ir paslaugų naudojimas (gauta iš
Ukmergės raj. savivaldybės)
47138,81
Prekių ir paslaugų naudojimas (gauta iš
Širvintų raj. savivaldybės)
1868,00
Iš viso:
11.4. Kitos biudžetinės įstaigos lėšos.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Eur
Alimentai ir kitos lėšos vaikų išlaikymui :
Prekėms ir paslaugoms (gauta iš antstolių)
43,16
Prekėms ir paslaugoms (iš vaikų sąskaitų jų
išlaikymui)
3329,88
Viso:
3373,04
Širvintų rajono savivaldybė (už laikinai
apgyvendintus vaikus)
2236,08
Ukmergės rajono savivaldybė (už laikinai
apgyvendintus vaikus)
1957,22
Komunalinių sąnaudų kompensavimas
5692,41
Iš viso:
27123,41
Direktorius

Panaudota lėšų Eur
47138,81
1868,00

Panaudota lėšų Eur

Vygantas Kaselis

43,16
3329,88
3373,04
2236,08
1957,22
5692,41
27123,41

