
 

PATVIRTINTA 

Mažeikių rajono nakvynės namų direktoriaus 

2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-21 

 
 
 

MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI 
 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2017-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS    

1. Mažeikių rajono nakvynės namai savo veikoje vadovaujasi nuostatais, kurie patvirtinti,   

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario mėnesio 24 d. sprendimu Nr. T1-43.  

2.Mažeikių rajono nakvynės namų 2017-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, 

priemonių įgyvendinimo planą, atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui 

įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.   

3. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais ir kitais namų veiklą bei socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės 

aktais, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 

ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 

patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu,  2015 m. 

gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų 

metų strateginiu veiklos planu ir 2017 m. kovo 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-383 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinių 

veiklos planų rengimo grafiko 2017 m. patvirtinimo“. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI     

 

 

    2.Tikslai: 

 

2.1. nuoseklios ir kompleksiškos pagalbos teikimas socialinės rizikos ir kitiems asmenims, 

atsidūrusiems socialinėje atskirtyje ir jų integracijos į visuomenę skatinimas, suteikiant 

kokybiškas socialines paslaugas; 

2.2. tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo 

sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti; 

2.3.ugdyti asmenybę mąstančią atsakingą už savo veiksmus, įsiliejančia į bendruomenę. 

 



 

 

 

   3.Pagrindiniai uždaviniai:  

 

3.1. teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims išėjusiems iš laisvės 

atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei pasichologinės realibitacijos įstaigos, 

praradusiems būstą, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų 

priežasčių negalintiems ja naudotis; 

3.2. teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą; 

3.3. teikti apgyvendinimą, laikiną nakvynę bei „saugią nakvynę“ 

3.4. teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą, konsultacijas ir socialinę psichologinę paramą      

nakvynės namų gyventojams;   

 

3.5.bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir institucijomis formuoti suaugusių socialinės 

rizikos asmenų socialinės ir profesinės integracijos politiką; 

 

3.6.sudaryti saugias darbo sąlygas nakvynės namų darbuotojams, stiprinti bendradarbiavimą ir 

socialinę atsakomybę organizacijos viduje;  

 

3.7.sutelkti dėmesį į darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, kaip socialinių paslaugų 

teikimo kokybės prielaidą: 

  

3.8.tinkamai administruoti nakvynės namų išteklius ir bendradarbiauti su partneriais; 

 

3.9.užtikrinti projekto „ Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo Mažeikių rajone  

2016-2019 metų programos vykdymą ir tęstinumą;  

 

3.10.aktyviai bendradarbiauti vykdant projektą 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu 

įgyvendinimo.  
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 
asignavimai, 

Eur pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

06 programa. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

06-02-01-02 

Laikino 

apnakvindinimo 

ir 

apnakvindinimo 

paslaugų 

teikimas 

Nakvynės 

namuose 

Nakvynės namų veiklos užtikrinimas 
Direktorius 

Vyr. buhalteris 

Užtikrinama veikla, etatų skaičius 13 

 

127100,00 

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 112400,00 

Teikiamos bendrosios ir socialinės 

priežiūros paslaugos 

Direktorius, soc. 

darbuotojas 

Gyventojų, pasinaudojusių paslaugomis, 

skaičius, vnt.  
210 

Teikiamų paslaugų rūšių skaičius, vnt. 11 

Informavimo, konsultavimo ir 

tarpininkavimo paslaugų teikimas 

Direktorius, soc. 

darbuotojas  
Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. 8460 

Asmeninės higienos paslaugų 

teikimas asmenims 

Soc. darbuotojas ir soc. 

darbuotojo padėjėjas 

Suteiktų asmeninės higienos paslaugų skaičius, 

vnt. 
730 

Projektų ir programų vykdymas ir 

įgyvendinimas, dalyvavimas labdaros 

ir paramos akcijose 

Direktorius 
Dalyvauta įgyvendinant 

projektus ir programas, procentai 
100 

Higienos normų, teisės aktų 

reikalavimus ir norminius aktus 

atitinkančios darbo aplinkos kūrimas 

ir atnaujinimas 

Direktorius 

Ryšių paslaugos užtikrinimas, Eur 900.00 

Kitų prekių (kanceliarinių) įsigijimas, Eur 600.00 

Įsigytos kitos paslaugos, Eur 2200,00 

Socialinių paslaugų, gyvenimo 

sąlygų palaikymas 
Direktorius 

 Lėšos už patalpų nuomą, Eur 1700.00 

Užtikrinamas komunalinių (šildymo, elektros 

energijos, vandentiekio ir kanalizacijos, šiukšlių 

išvežimo ir kt.) paslaugų teikimas, išlaidos Eur 

9300,00 

Gyventojų gyvenimo sąlygų 

palaikymas 

Direktorius, buhalterė, 

raštvedė-ūkvedė 

Surinkta lėšų už suteiktas paslaugas, Eur 10200,00 

10200,00 

Užtikrintas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, 

Eur 
400.00 

Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius, vnt. 10 

Higienos ir kitų prekių bei paslaugų įsigijimas, 

Eur 
9800,00 
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IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 
 

Skirti asignavimai 2017-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso 

Iš jų darbo 
užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas, 
iš jo: 

 
  

 

5 (SFA) 127100.00 127100.00 112400.00 0.00 

5 (SP) 10200.00 10200.00 0.00 0,00 

Iš viso 137300.00 137300.00 112400.00 0,00 

Kiti šaltiniai, iš jo     

5 (SP-APL) 14290.00 14290.00 9460.00 0.00 

Iš viso 14290.00 14290.00 9460.00 0.00 

Iš viso planui 151590.00 151590.00 121860.00 0,00 

  

V. PLANUOJAMI REZULTATAI 

1.Mažeikių rajono nakvynės namų 2017-ųjų metų veiklos planas padės įgyvendinti 

Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti 

įstaigos nustatytus tikslus ir uždavinius. Suteiktos bendrosios ir socialinės priežiūros 

(laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose) paslaugos Mažeikių rajono 

gyventojams, išėjusiems iš įkalinimo, socialinės ir reabilitacijos įstaigų, pataisos namų, ir 

kitiems, kurie prarado būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai pasitraukė iš 

gyvenamosios vietos arba jos niekada neturėjo, sudarys sąlygas nuosekliai ir 

kompleksiškai socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinei 

adaptacijai, reabilitacijai ir integracijai į visuomenę. 

2.2017-ųjų metais bus vykdoma narkomanijos prevencijos programa, dalyvaujama „Maisto 

banko“ akcijose.  

3.Kiekvieną darbo dieną organizuoti ir aptarti įstaigos einamuosius reikalus. Administruoti 

ir kontroliuoti įstaigos darbuotojų vykdomas funkcijas. 

4.Organizuoti ir pravesti kalendorines šventes gyventojams. 

              5.Organizuoti šv. Mišias ir dvasingumo popietes kartą per mėnesį. 

              6.Organizuoti popietės kartą per mėnesį su AA klubo nariais. 

              7.Organizuoti pokalbius su medikais.  

              8.Organizuoti nakvynės darbuotojų ir gyventojų gimtadienio sveikinimus. 

              9.Nakvynės namų darbuotojams, socialinių darbuotojų dienos proga suorganizuoti šventę. 

              10.Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

              11.Savanorių pritraukimo nakvynės namų veiklai įgyvendinti. 

              12.Darbuotojų sveikatos medicininio patikrinimo kontrolė 

              13.Darbuotojų instruktavimas darbo saugos, priešgaisrinės saugos klausimais. 

 

Mažeikių rajono nakvynės namų kolektyvas sieks, kad nakvynės namai gyventojams būtų 

laikina stotelė, mažytis prieglobstis bėdon patekusiam žmogui ir kad jie jau kitomis akimis 

pažvelgtų į gyvenimą. 

 



 

 

Direktorius                                                    Antanas Krivickas 

                      

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

Jolanta Kekytė 

2017-04-12 
                     

 

_______________________ 


