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ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS
Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos (toliau – Vaikų globos namai) namų
veiklos sritis – stacionari trumpalaikė ir ilgalaikė vaikų globa (rūpyba).
Licencijos. 2014 m. lapkričio 24 d. Vaikų globos namams Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikta licencija Nr. L000000412
socialinei globai teikti. Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)
likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams.
2018 m. gegužės 21 d. Vaikų globos namams Socialinių paslaugų priežiūros departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikta licencija Nr. L000000771 socialinei globai
teikti. Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globs (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia,
socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos institucijoje,
išskyrus šeimyną. Veiklos vietos adresas: Melioratorių g. 8A-3, Noriūnai, Kupiškio r. Veiklos rūšis:
ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa. Įstaigos tipas: bendruomeniniai vaikų globos namai. Tikslinė
grupė: vaikas su negalia, likęs be tėvų globos vaikas / socialinės rizikos vaikas.
2018 m. lapkričio 27 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos licencija Nr. L000000771 papildyta: vietos veiklos adresas – K.
Šimonio g. 6-22, Kupiškis, veiklos rūšis – ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa, įstaigos tipas –
bendruomeniniai vaikų globos namai, tikslinė grupė – vaikas su negalia, likęs be tėvų globos
vaikas.
Vaikų globos namų vizija. Vaikų globos namai – tai atvira visuomenei globos įstaiga,
kurios veikla vykdoma taikant šeimynos modelį, ugdant dorą, pasiruošusią savarankiškam
gyvenimui ir integracijai į visuomenę, asmenybę.
Vaikų globos namų misija – tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų
poreikius, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir
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asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką,
kurioje ugdytiniai realizuotų save.
Vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ar laikinai
apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas, sudaryti tinkamas sąlygas
ir aplinką globojamiems vaikams saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti grįžti į šeimą ar
savarankiškam gyvenimui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio
30 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų
normatyvų patvirtinimo“ nauja redakcija, visų darbuotojų išsilavinimas atitinka pareiginius
reikalavimus. 4 socialiniai darbuotojai yra įgiję bakalauro mokslinį laipsnį, 6 – profesinį bakalaurą,
vyr. socialinė darbuotoja – magistro mokslinį laipsnį. Visi Vaikų globos namuose dirbantys
socialinio darbuotojo padėjėjai įgiję profesinį išsilavinimą, turi socialinio darbuotojo padėjėjo
specialybę arba yra išklausę įžanginius socialinio darbuoto padėjėjo kursus. Kitas personalas –
ūkvedys, dietistas, sandėlininkas – taip pat atitiko taikomus profesinius kvalifikacinius
reikalavimus, psichologė turi įgytą magistro mokslinį laipsnį.
Pagalbą globotiniams (rūpintiniams) taip pat teikė ugdymo įstaigų specialistai.
Vaikų globos namuose patvirtinta 11,5 socialinio darbuotojo etato, visi užimti. Iš jų: 6
socialiniai darbuotojai dirba su globojamais (rūpinamais) vaikais globos namų šeimynose
(institucinė globa), 4 darbuotojai dirba bendruomeniniuose vaikų globos namuose (kiekvienuose po
2) ir 2 darbuotojai dirba pagalbos šeimai centre (1,5 etato).
Socialinio darbuotojo padėjėjų patvirtinta 18,25 etato. Iš jų: 11 darbuotojų (10,25
etato) dirba globos namuose su globojamais (rūpinamais) vaikais globos namų šeimynose
(institucinė globa), po 3 darbuotojus dirba bendruomeniniuose vaikų globos namuose, 2 socialinio
darbuotojo padėjėjai dirba pagalbos šeimai centre.
Visiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams buvo suteiktos informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo

ir atstovavimo, transporto, maitinimo, aprūpinimo paslaugos. Taip pat

organizuojamos medicininės, ugdymo(-si) paslaugos.
Vaikų globos namuose trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos
teikiamos vaikams nuo gimimo iki 18 metų, vyresniems kaip 18 metų asmenims, kai išlaikymas
globos namuose pratęsiamas, iki jie baigs bendrojo lavinimo mokyklą ir kitais išimtinais atvejais
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.
Atvykusių ir išvykusių vaikų skaičius. Per 2020 m. į Vaikų globos namus atvyko 1
vaikas, kuris buvo laikinai apgyvendintas 17 parų.
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Į biologinę šeimą per 2020 metus grąžinti 2 vaikai, 1 vaikui buvo pakeistas globėjas –
sulaukęs pilnametystės, apgyvendintas socialinės globos įstaigoje, 2 vaikai, sulaukę pilnametystės,
išvyko iš Vaikų globos namų, apsigyveno mokyklos bendrabutyje.
Vaikų apgyvendinimas. Vaikų globos namuose vaikų apgyvendinimui yra patvirtintos 24
vietos. Vaikų globos namų dviejuose padaliniuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose yra
po 6 vietas.
Metų pradžioje vaikai buvo apgyvendinti trijose šeimynose vaikų globos namuose –
„Atžalyno“, „Rytmečio“ ir „Ąžuoliuko“, bendruomeniniuose vaikų globos namuose buvo
apgyvendinta po 6 vaikus, atsižvelgiant į giminystės ryšius bei amžių. 2020 m. eigoje, sumažėjus
vaikų skaičiui, buvo apgyvendintos „Rytmečio“ ir „Atžalyno“ šeimynos. „Ąžuoliuko“ šeimynos
patalpos buvo paruoštos apgyvendinti vaikams, susirgusiems COVID-19 liga arba turėjusiems
kontaktą.
2020 m. gruodžio 31 d. 7 globojami (rūpinami) vaikai turėjo tik tėvą, 3 vaikai – tik motiną,
17 vaikų – abu tėvus, našlaičių vaikų nebuvo. Vaikai į Vaikų globos namus pateko iš socialinės
rizikos šeimų. Pagrindinė vaikų paėmimo iš šeimų priežastis – tėvų girtavimas, saugios aplinkos
nebuvimas, vaikų nepriežiūra ir smurtas prieš juos.
Per 2020 m. laikinoji globa buvo nustatyta 2 vaikams, nuolatinė globa – 30 vaikų. 2020 m.
gruodžio 31 d. duomenimis iš viso Vaikų globos namuose gyveno 27 vaikai: 16 vaikų teikiama
institucinė globa, 11 vaikų gyvena Vaikų globos namų padaliniuose bendruomeniniuose vaikų
globos namuose.
Vaikų pasiskirstymas pagal amžių
Bendras vaikų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d.
Iš jų vaikai pagal amžiaus grupes (metai)
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Gyvenamasis plotas vienam vaikui. Vaikų globos namuose naudingojo ploto yra 964,69
m². Šeimynų kambarių bendras plotas yra 168,55 m². Vienam vaikui gyvenamojo ploto atiteko 9,08
m². Visi kambariai apstatyti skoningai, estetiškai, yra tvarkingi. Visų šeimynų poilsio kambariuose
yra minkštos dalys, televizoriai, kompiuteriai su internetu.
Noriūnuose esančiame padalinyje bendras plotas yra 82,20 m², vienam vaikui atitenka 13,70
m² gyvenamojo ploto. Kupiškio mieste esančiame padalinyje bendras plotas yra 76,26 m², vienam
vaikui – 12,71 m². Visos patalpos įrengtos atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.
Pagalbos šeimai centre suteiktos paslaugos. Pagalbos šeimai centre paslaugos buvo
suteiktos 5 šeimoms (11 vaikų). Šeimoms buvo suteiktos bendrosios socialinės paslaugos:
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informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto, taip pat specialiosios
socialinės priežiūros paslaugos: apgyvendinimo, psichosocialinė pagalba, intensyvi krizių įveikimo
pagalba. Minėtos paslaugos buvo teikiamos kiekvieną dieną. Psichologo paslaugos organizuojamos
1–2 kartus per savaitę.

II SKYRIUS
GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS
Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas – fizinė ir psichinė sveikata. Pažymėtina,
kad daug dėmesio skiriama vaikų sveikatos priežiūrai. Kiekvienam globotiniui užtikrinama
sveikatos priežiūros paslauga: teikiama pirmoji medicininė pagalba, atliekamas profilaktinis
sveikatos patikrinimas iki rugsėjo 1 d., labai dažnai vaikai konsultuojami ir gydomi Panevėžio,
Vilniaus, Šiaulių sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose teikiamos vaikų psichiatro, neurologo,
endokrinologo, chirurgo-traumatologo, odontologo, ortodonto ir kitų specialistų paslaugos.
Kiekvienam vaikui vidutiniškai per metus suorganizuota nuo 12 iki 28 kartų medicininių paslaugų.
Vidutinis neįgalumo lygis buvo nustatytas 10 vaikų, vienam vaikui nustatytas sunkus neįgalumo
lygis.
Vaikų globos namuose teikiamos psichologo paslaugos visiems vaikams pagal
poreikį, konsultacijas gavo visi vaikai nuo 1 iki 3 kartų per savaitę.
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo užtikrinimas. Vaikų globos namų globotinių /
rūpintinių kokybiškas ugdymas užtikrinamas parenkant jų ugdymosi poreikius bei vaikų amžių
atitinkančias ugdymo įstaigas.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 1 vaikas lankė priešmokyklinio ugdymo grupę Kupiškio
mokykloje „Varpelis“, 3 vaikai Kupiškio mokyklos „Varpelis“ spec. grupę, 7 – Kupiškio Povilo
Matulionio progimnazijos skyrių Šepetos Almos Adamkienės mokyklą-daugiafunkcį centrą, 4 –
Noriūnų Jono Černiaus pagrindinę mokyklą, 1 – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją,
2 – Kupiškio r. Alizavos pagrindinę mokyklą, 3 – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklą, 4
globotiniai mokėsi Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre, 1 – Panevėžio kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, 1 – Pakruojo r. Linkuvos spec. mokykloje, po 1 vaiką
mokėsi VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre ir Panevėžio M. Rimkevičaitės profesinio ugdymo
centre. Ugdymo įstaigas globotiniai pasiekė įvairiais būdais: į Noriūnus, į Šepetą ir į Alizavą
važiavo mokykliniais autobusais. Į Kupiškio miesto ugdymo įstaigas rytais vaikai buvo nuvežami
Vaikų globos namų transportu, o po pietų parvežami arba grįžta pėsčiomis. Panevėžyje ir Linkuvoje
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besimokantys vaikai pirmadieniais nuvežami, o penktadieniais parvežami Vaikų globos namų
transportu. Nuo pirmadienio iki penktadienio gyveno ugdymo įstaigų bendrabučiuose.
20 vaikų nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, iš jų 4 vaikams nustatyti vidutiniai,
16 vaikų dideli specialieji ugdymosi poreikiai dėl įvairių sutrikimų: kompleksinės negalios dėl
vidutinio intelekto sutrikimo ir lėtinių neurologinių sutrikimų, dėl nežymaus intelekto sutrikimo,
kompleksinio sutrikimo – specifinių mokymosi (rašymo, matematikos) ir elgesio (prieštaraujantis
neklusnumas) sutrikimų ir pan.
Dauguma Vaikų globos namų vaikų, noriai lankančių mokyklą, aktyviai dalyvauja
mokyklose veikiančiuose papildomuose užsiėmimuose po pamokų. Vaikai skatinami rinktis
neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas.
Nuo 2020 m. rugsėjo mėn., prasidėjus naujiems mokslo metams, mokyklose būrelius
lankė: sporto (krepšinio, teniso, kvadrato) – 6 vaikai, muzikos – 3 vaikai, dailės būrelį – 1 vaikas,
jaunųjų turistų būrelį – 1 vaikas, mergaičių grupę „Lytiškumo ir higienos ugdymas“ – 1 vaikas.
Kupiškio kūno kultūros ir sporto centre futbolą lankė 4 vaikai. NVŠ programos: Jaunieji šauliai – 3
vaikai, krepšinis – 2 vaikai, futbolas – 4 vaikai, muzikos būrelis – 4 vaikai. Daugiau pageidavimų
vaikai nepareiškė.
Pažymėtina, kad dėl COVID-19 ligos (koronavisusinės infekcijos) sukeltos
pandemijos nuo 2020 m. balandžio mėnesio visiems vaikams buvo organizuojamas nuotolinis
mokymas.
Vaiko socialiniai ryšiai. Viena iš Vaikų globos namų funkcijų yra skatinti vaikus
palaikyti ryšius su savo biologiniais tėvais, jei bendravimas nepažeidžia vaikų interesų ar nėra
kitokių teisinių apribojimų. Vaikai gali būti lankomi globos namuose. Karantino laikotarpiu vaikų
lankymas buvo ribojamas. Vaikams buvo sudaryta galimybė su tėvais ar kitais giminaičiais
bendrauti telefonu, per socialinius tinklus vaizdo skambučiais.
Maitinimo paslaugų organizavimas. Vaikų globos namuose vaikai maitinami 4
kartus, ugdymo įstaigose – 1 kartą.
Savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas. Vaikų globos namų globotiniams
(rūpintiniams) skiriami kišenpinigiai – 7–18 m. amžiaus vaikams po 15,20 Eur. Skatinamas jų
tikslingas panaudojimas, taupymas, ugdomi apsipirkimo įgūdžiai. Dirbant su vaikais vadovaujamasi
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
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Vaikų užimtumas. Sausio mėnuo prasidėjo Naujųjų metų švente, vyko šventinė
diskoteka. Darbuotojai ir vaikai dalyvavo Trijų karalių šventėje Kupiškio parapijos namuose. Buvo
minima Laisvės gynėjų diena: dalyvauta akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
Vasario mėn. šeimynose vaikai susipažino su šv. Agotos duonos kilme bei
tradicijomis, kepė duoną. Buvo suorganizuotas renginys „Dovanokime meilę“, vasario 18 d. buvo
organizuota išvyka į „Vichy“ vandens pramogų parką Vilniuje. 23 d. dalyvavo šventėje „Užgavėnių
zbitkai“ prie Kupiškio kultūros centro.
Kovo mėn. Kupiškio kultūros centre globotiniai žiūrėjo spektaklį „Stebuklinga
knyga“. Buvo paminėta Kovo 11-oji, dalyvaujant renginiuose „30 laisvės pavasarių“. Dėl kontaktų
ribojimo atskirai šeimynose ir padaliniuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose paminėta
Žemės diena, dalyvauta respublikinėje akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.
Balandžio mėn. šeimynos ir padaliniai ruošėsi šv. Velykų šventei, susipažino su
papročiais, margino kiaušinius, rinko gražiausią margutį, vyko margučių ridenimo varžytuvės.
Gegužės mėn. dėl karantino metu galiojusių apribojimų vaikų užimtumas buvo
organizuojamas atskirai šeimynose bei padaliniuose, siekiant išvengti vaikų ir darbuotojų kontaktų.
Buvo organizuojamos filmų peržiūros, piešinių konkursai.
Birželio mėn. Kupiškyje esančio padalinio vaikai dalyvavo Kupiškio vaikų l.-d.
„Obelėlė“ organizuoto projekto „Sportiniai šeimų vakarai“ veiklose du kartus per savaitę. Įvairios
veiklos buvo organizuojamos iki rugsėjo mėnesio. 25 d. visai Vaikų globos namų bendruomenei
buvo organizuota tradicinė mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika vasara“.
Liepos 5 d. dauguma globotinių dalyvavo Kupiškio miesto aikštėje vykusiame
koncerte „Ačiū, kad esi“, skirtame Globėjų dienai paminėti. 6 d. bendruomeninių vaikų globos
namų vaikai dalyvavo šventėje ant Kupiškio piliakalnio, skirtoje Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. 29 d. organizuota ekskursija į Šiaulius. Esant palankiam
orui organizuotos aktyvios popietės prie Kupiškio marių – maudynės, sportinė veikla, poilsis.
Rugpjūčio 13 d. visi globotiniai (rūpintiniai) pramogavo prie Kupiškio marių, ant
vandens batutų. 18 d. Vaikų globos namuose įvyko susitikimas su Panevėžio apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus Kupiškio rajone specialistėmis ir priklausomybės ligų konsultantu V. Auga,
kurio metu buvo kalbama apie vaiko teises ir pareigas, vyko prevencinė paskaita „Pasakyti NE
tabakui, alkoholiui, narkotikams – tai teisė ar pareiga?“. 21 d. buvo suorganizuota pažintinė išvyka į
Kupiškio aeroklubą. 24 d. Vaikų globos namuose svečiavosi kineziterapeutas S. Paštukas. Vyko
aktyvi sportinė popietė.
Rugsėjo mėn. šeimynose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose buvo
organizuota Rugsėjo 1-osios šventė.
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Spalio mėn. vyko jau tradicine tapusi piešinių ir puokščių paroda „Rudens taku“. Taip
pat organizuota moliūgų paroda Vaikų globos namų kieme „Šviečiančio moliūgo šventė“.
Lapkričio mėn. šeimynose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose paminėta
Tolerancijos diena, organizuotos filmo „Gerumo stebuklas“ peržiūros, 6 d. paminėta Pyragų diena.
Gruodžio mėn. vaikai ruošėsi šv. Kalėdų šventėms. Puošė savo kambarius, Vaikų
globos namų kiemą. Ruošė šventinius patiekalus.
Vaikų užimtumas organizuojamas įvairiais būdais, kviečiami įvairių sričių specialistai,
bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, į visus renginius, šventes, išvykas, sportines varžybas
įtraukiami ir Vaikų globos namų padalinių bendruomeninių vaikų globos namų vaikai ir
darbuotojos. Tačiau 2020 m. dėl COVID-19 ligos paskelbto karantino vaikų užimtumo
organizavimas apsiribojo šeimynose ir padaliniuose.
III SKYRIUS
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS
Buvo vykdomos šios programos: Socialinės ir sveikatos apsaugos programa, Savivaldybės
valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.
Socialinės apsaugos ir sveikatos programa. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės
biudžetas.
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis
Išlaidų rūšys

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Medikamentų ir medicininių
prekių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Ryšių įrangos ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymo ir
transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Aprangos ir patalynės įsigijimo
bei priežiūros išlaidos
Materialiojo turto paprastojo
remonto prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

Išlaidų
Ataskaitinio
ekonominės laikotarpio
klasifikacijos
išlaidų
kodas
planas
2.1.1.1.1.1
408000
2.1.2.1.1.1
6280
2.2.1.1.1.02
600

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

399246,56
5882,83
332,12

399246,56
5882,83
332,12

2.2.1.1.1.05

1 600

1600,00

1 600,00

2.2.1.1.1.06

8870

4287,14

4287,14

2.2.1.1.1.07

200

0

0

2.2.1.1.1.15

500

296,09

296,09

2.2.1.1.1.16

800

797,30

797,30
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Komunalinių paslaugų
įsigijimo išlaidos
IT prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Darbdavių socialinė parama
pinigais

2.2.1.1.1.20

18300

16592,16

16592,16

2.2.1.1.1.21

1 750

1 596,59

1 596,59

2.2.1.1.1.30

5200

4951,22

4951,22

2.7.3.1.1.1

1200

1 014,71

1014,71

Transporto priemonių įsigijimo
išlaidos
Iš viso

3.1.1.3.1.1

5700

5700,00

5700,00

459 000

442296,72

442296,72

Socialinės apsaugos ir sveikatos programa. Finansavimo šaltinis – U (Lėšos, skirtos
socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams, lėšos skirtos valdyti COVID-19 ligos padarinius).
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis
Išlaidų rūšys

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Aprangos ir patalynės įsigijimo
bei priežiūros išlaidos
Materialiojo turto paprastojo
remonto prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
IT prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo
išlaidos
Iš viso

Išlaidų
Ataskaitinio Finansavimas
ekonominės laikotarpio
klasifikacijos
išlaidų
kodas
planas
2.1.1.1.1.1
14490
14490
2.1.2.1.1.1
210
210
2.2.1.1.1.07
1322
1322

Kasinės
išlaidos

14490
210
1322

2.2.1.1.1.15

1154

1154

1154

2.2.1.1.1.21

1092

1092

1092

2.2.1.1.1.30

3516

3516

3516

3.1.1.3.1.2

1755

1755

1755

23539

23539

23539

Socialinės apsaugos ir sveikatos programa Finansavimo šaltinis – U (Socialinių
paslaugų įstaigų darbuotojams vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino metu).
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Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
pinigais
Socialinio draudimo
įmokos
Iš viso

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Kasinės
išlaidos

Finansavimas

2.1.1.1.1.1

11400

11400

11400

2.1.2.1.1.1

200
11600

200
11600

200
11600

Iš Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus per 2020
m. vaikų globos (rūpybos) išmokai gauta 43934,65 Eur. Vaikų išlaikymui per 2020 m. iš tėvų
(alimentai) ir našlaičių pensijų buvo gauta 2884,29 Eur.
Vaikų globos (rūpybos) išmokos piniginių lėšų panaudojimas pateikiamas lentelėje:
Socialinės ir sveikatos apsaugos programa.
Valstybės funkcija: vaikų globos ir rūpybos įstaigos
Išlaidų pavadinimas

Eil.
Nr.
1.

Suma, Eur

Maistas

38116,41

2.

Medikamentai

1760,61

3.

Apranga, patalynė

2367,40

4.

Sauskelnės, priemonės mažiausiems

346,40

5.

Kanceliarinės prekės

387,90

6.

Kitos prekės

3869,61

7.

Kišenpinigiai

5073,94

Iš viso

51922,27

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. TS-203
„Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ nustatyta ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namuose kaina vienam paslaugos gavėjui yra 1152
Eur. Per 2020 m. vidutinės vieno vaiko išlaikymo išlaidos (patirtos sąnaudos) Vaikų globos
namuose, eurais per mėnesį, sudarė 1419,11 Eur, padaliniuose bendruomeniniuose vaikų globos
namuose – 1339,81 Eur vieno vaiko išlaikymui per mėnesį. Vidutinės vieno vaiko išlaikymo
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išlaidos padidėjo

dėl COVID-19 ligos padarinių, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

padidėjimo, komunalinių išlaidų ir prekių kainų pokyčio.
Vaikų globos namų padalinyje Pagalbos šeimai centre socialinių paslaugų teikimo
asmeniui kaina sudarė 570 Eur kainą per mėnesį (18,70 Eur per parą).
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis

Išlaidų rūšys
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Iš viso

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

2.2.1.1.1.30

2760
2760

Finansavimas
2759,56
2759,56

Kasinės
išlaidos
2759,56
2759,56

Parama. Per 2020 m. Vaikų globos namai gavo 1419,96 Eur paramos: iš AB „Žemaitijos
pienas“ – 250,96 Eur, UAB Norfa – 200 Eur, Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal LR labdaros
ir paramos įstatymą – 319 Eur., UAB „Slavita“ – 150 Eur, „Ferder Rotary klubb“ – 500 Eur. Iš
labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ maisto gauta už 32,53 Eur, UAB „Meidox LT“ 129,60
Eur. Likutis iš 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 1163 Eur.

Direktorius

Vytautas Koženiauskas

