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Nr.

(Užpildymo data)

Įstaigos kodas registre
Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Savivaldybės, kurioje teikiamos socialinės paslaugos,
pavadinimas
Įstaigos tipas

Steigėjas

Socialinių paslaugų ir įstaigų aprašymus rasite Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.
Pateikiama iki sausio 29 d.
Pateikia kūdikių namai, valstybės, savivaldybių, visuomeninių organizacijų,
parapijų ir privačių asmenų socialinės globos namai likusiems be tėvų globos
vaikams bei vaikams ir jaunimui su negalia, vaikų socializacijos centrai,
šeimynos, įstaigų padaliniai bei specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo
centrai, kurie vykdo vaikų globą (rūpybą) ar teikia socialines paslaugas su
apgyvendinimu, grupinio gyvenimo namai, bendruomeniniai vaikų globos
namai.
Prašome pažymėti, ar sutinkate, kad Jūsų įstaigos statistiniai
duomenys, pateikti šioje statistinėje ataskaitoje, būtų teikiami
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

TAIP (1)
NE (2)

6 967405 859487

SOC-02 (metinė)

2
Įstaigos kodas registre
Savivaldybės, kurioje
teikiamos socialinės
paslaugos, pavadinimas

Įstaigos
tipas

I SKYRIUS. VAIKŲ ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS
Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai I, II ir III skyriuose teikia statistinius duomenis tik apie įstaigos bendrabutyje gyvenančius vaikus.
Rodiklio pavadinimas

Eil. Nr.

A

B

Vaikų skaičius metų pradžioje

10

Atvyko per metus, iš viso
(12 + 13 + 14 + 18 + 22 + 23 eil. suma)

11

pas tėvus

31

tėvų

12

buvo įvaikinti

32

įvaikintojų

13

paimti laikinajai globai (rūpybai) (34–36 eil. suma)

33

laikinosios globos (rūpybos) (15–17 eil. suma)

14

šeimoje (artimų giminaičių ir kt.)

34

šeimos (artimų giminaičių ir kt.)

15

šeimynoje

35

šeimynos

16

kitoje globos įstaigoje

36

Eil. Nr.

A

B

1

Išvyko per metus, iš viso
(31 + 32 + 33 + 37 + 41 + 42 + 43 + 44 eil. suma)

1

30

iš jų
kitos globos įstaigos
nuolatinės globos (rūpybos) (19–21 eil. suma)

17

paimti nuolatinei globai (rūpybai) (38–40 eil. suma)

37

18

šeimoje (artimų giminaičių ir kt.)

38

šeimos (artimų giminaičių ir kt.)

19

šeimynoje

39

šeimynos

20

kitoje globos įstaigoje

40

kitos globos įstaigos

21

mokytis

41

ligoninės

22

dirbti

42

kitur (nurodykite)

23

kita (sulaukę pilnametystės, emancipuoti ir kt.)

43

mirė

44

4 967405 859564

iš jų
atvyko
iš

Rodiklio pavadinimas

SOC-02 (metinė)

3

Įstaigos kodas registre
Savivaldybės, kurioje
teikiamos socialinės
paslaugos, pavadinimas
Įstaigos tipas

Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai I, II ir III skyriuose teikia statistinius duomenis tik apie įstaigos
bendrabutyje gyvenančius vaikus.

II SKYRIUS. VAIKAI IR VIETOS

Metų pabaigoje
Rodiklio pavadinimas

Eil. Nr.

A

B

Vaikų skaičius, iš viso (10 + 11 – 30 eil.)

50

iš jų
našlaičiai (vaikai, kurių abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs)
(tas pats
vaikas gali
būti
vaikai, laikinai apgyvendinti vaikų globos namuose, kol bus išspręstas vaiko globos (rūpybos) klausimas
pažymėtas
keliose
eilutėse) vaikai, kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai

Vaikų skaičius, iš viso
(iš 50 eil.)

54
56

III SKYRIUS. VAIKAI PAGAL AMŽIAUS GRUPES

Metų pabaigoje

A

51

57

Vietų globos įstaigoje (šeimynoje) skaičius

Rodiklio pavadinimas

1

Eil.
Nr.
B

Amžius, metais
0–3

4–6

7–9

10–14

15–17

18 ir vyresni

Iš viso
(1, 2, 3, 4, 5, 6
skilčių suma)

1

2

3

4

5

6

7

60

mergaitės

61

berniukai

62

Iš viso vaikų skaičiaus:
(nurodykite vieną (pagrindinę) vaiko negalios rūšį)
su fizine (kūno) negalia

63

iš jų

su psichine (dėl psichikos
ligos) negalia

64

su proto (dėl intelekto
sutrikimų) negalia

65

Iš viso vaikų skaičiaus –
vaikų su sunkia negalia 1
skaičius

66

1

Vaikas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, o pagal Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis.

6 967405 859623

SOC-02 (metinė)

4

Įstaigos kodas registre
Savivaldybės, kurioje
teikiamos socialinės
paslaugos, pavadinimas
Įstaigos tipas

IV SKYRIUS. DIRBANTIEJI

Metų pabaigoje

iš jų dirbantys

Rodiklio pavadinimas

Eil.
Nr.

Dirbančiųjų
skaičius,
iš viso

pagrindinėje
darbovietėje

visą darbo dieną

A

B

1

2

3

X

X

1

70

Darbuotojų skaičius (71–81 eil. suma)
administracija (direktorius ir jo pavaduotojai, išskyrus padalinio vedėją,
pavaduotoją socialiniams reikalams)

71

auklėtojai, auklėtojų padėjėjai (įskaitant aukles)

72

psichologai, psichologai psichoterapeutai

73

socialiniai pedagogai, socialinių pedagogų padėjėjai

74

2

iš jų

socialiniai darbuotojai
(įskaitant padalinio vedėją, pavaduotoją socialiniams reikalams)

75

individualios priežiūros personalas 2
(socialinių darbuotojų padėjėjai, asmeniniai asistentai)

76

gydytojai

77

slaugytojai

78

slaugytojų padėjėjai

79

kitas asmens sveikatos priežiūros personalas (dietologas, kineziterapeutas,
masažuotojas ir kt.)

80

3

kiti (įskaitant šeimynos dalyvius )

81

Savanorių (asmenų, kurie be jokio piniginio atlygio dirba visuomenei
naudingą darbą, teikia socialines paslaugas) skaičius, per metus

82
4

Nurodykite, kiek mėnesių iš viso per metus dirbo visi 82 eil. nurodyti savanoriai

1
2

3
4

83

Fizinių asmenų skaičius.
Pagal Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
Pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą.
Rodiklis apskaičiuojamas sumuojant visus kiekvieno savanorio per ataskaitinius metus dirbtus mėnesius (pvz., jei 2 savanoriai dirbo 4 mėnesius
ir 3 savanoriai – 12 mėnesių, įrašyta reikšmė bus lygi 2 x 4 + 3 x 12 = 44). Jei savanoris dirbo vieną savaitę ar pusę mėnesio, rašykite
atitinkamai 0,25 ar 0,5 mėnesio.

2 967405 859665

SOC-02 (metinė)
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Įstaigos kodas registre
Savivaldybės, kurioje
teikiamos socialinės
paslaugos, pavadinimas
Įstaigos tipas

V SKYRIUS. FINANSINĖ ŪKINĖ VEIKLA

Per metus
Rodiklio pavadinimas

Eil.
Nr.

EUR,
sveikaisiais skaičiais

A

B

1

90

Pajamos (lėšos), iš viso (91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 101 + 102 + 103 + 104 eil.)
iš valstybės biudžeto (įskaitant lėšas globos (rūpybos) išmokai ir globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui, lėšas
gautas vykdant valstybės institucijų organizuojamus projektus ir kt.)

91

specialiosios tikslinės dotacijos socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti

92

Europos Sąjungos fondų lėšos

93

iš savivaldybės biudžeto (įskaitant lėšas, gautas vykdant projektus, finansuojamus savivaldybės lėšomis bei lėšas,
gautas iš kitų savivaldybių)

94

iš valstybės pinigų fondo
(Privatizavimo, Ignalinos
atominės elektrinės (AE)
eksploatavimo nutraukimo ir
kt.) (nurodykite)
iš savivaldybės pinigų fondo
(Savivaldybės privatizavimo,
Sveikatos ir kt.) (nurodykite)
iš steigėjo lėšos (nurodo tik visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, privatūs steigėjai)
jų
gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje (mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“)
parama
iš jos iš užsienio

95

96

97

98

99
100

fizinių asmenų savanoriškos įmokos (dovanos, aukos, paramai skirti 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio)

101

pajamos už prekes ir paslaugas (patalpų nuoma ir kt.)

102

turto pajamos (palūkanos, dividendai)

103

kita (įskaitant darbo
biržą) (nurodykite)

104

7 967405 859707

Įstaigos kodas registre
Savivaldybės, kurioje
teikiamos socialinės
paslaugos, pavadinimas
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Įstaigos tipas
Pastaba. Šeimynos savo išlaidų prekėms ir paslaugoms (eil. 114) turi neskaidyti į eil. 115–129 ir nurodyti tik prie kitų paslaugų (129 eil.).
Per metus
Rodiklio pavadinimas

Eil.
Nr.

EUR,
sveikaisiais skaičiais

A

B

1

Išlaidos, iš viso (111 + 140 eil.)

110

einamiesiems tikslams (112 + 113 + 114 + 130 + 131 + 132 eil.)
(išlaidos, susijusios su įstaigos funkcionavimu, nedidinant šios įstaigos ilgalaikio turto vertės)

111

darbo užmokestis (įskaitant šeimynos dalyvių išlaikymo išlaidas)
(per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota pinigų suma, įskaitant privalomuosius atskaitymus (gyventojų pajamų
mokestį ir darbuotojų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas); taip pat autorinis atlyginimas asmenims,
sudariusiems autorines sutartis. Darbdavio socialinio draudimo įmokos nurodomos 113 eil.)

iš
jų

112

socialinio draudimo įmokos

113

prekių ir paslaugų naudojimas (115–129 eil. suma)

114

mityba

115

medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

116

ryšių paslaugos

119

transporto išlaikymas

120

apranga ir patalynė

121

spaudiniai

122

kitos prekės

123

komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)

124

ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

126

kvalifikacijos kėlimas

127

komunalinės paslaugos

128

kitos paslaugos

129

darbdavių socialinė parama (ligos, nelaimingo atsitikimo atveju ir pan.)

130

palūkanos

131

turto mokesčiai (žemės, nekilnojamojo, paveldimo, dovanojamo turto)

132

kapitalui formuoti (išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti bei sukurti)
iš jų ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti

140
141

8 967405 859751

SOC-02 (metinė)
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Įstaigos kodas registre
Savivaldybės, kurioje
teikiamos socialinės
paslaugos, pavadinimas
Įstaigos tipas

Pastabos:

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)
Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1463, faks. (8 5) 236 1424, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, V. Krėvės pr. 116, 50313
Kaunas. Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 488, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121
Klaipėda. Pasiteirauti: tel. (8 46) 340 849, faks. (8 46) 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys. Pasiteirauti: tel. (8 45) 464 851, faks. (8 45) 460 246, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 029, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4754, faks. (8 5) 236 4845, el. p. soc@stat.gov.lt.

2 967405 859801

