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Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-236

(Įstaigos pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

SAVIVALDYBĖS SUTEIKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

M. STATISTINĖ ATASKAITA

SOC-01 (METINĖ)
Y Y Y Y

– M M – D D

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.)

Pateikiama iki sausio 29 d.

Pateikia savivaldybių administracijų skyriai, atsakingi už socialinių
paslaugų organizavimą.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą
Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

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

Socialinės paslaugos klasifikuojamos pagal Socialinių paslaugų katalogą (toliau – katalogas), patvirtintą Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.
Kataloge socialinėms paslaugoms suteikti kodai, kurie naudojami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

7 491532 174018

2

Įstaigos kodas registre

SOC-01 (metinė)

I SKYRIUS
PAGALBOS PINIGŲ GAVĖJAI
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Vyrai

Moterys

Iš viso

A

B

1

2

3

X

X

1
Pagalbos pinigų (kodas SPIS-e – 300) gavėjų skaičius:
senyvo (pensinio) amžiaus asmenys

1

pensinio amžiaus asmenys su negalia

2

darbingo amžiaus asmenys su negalia

3

vaikai su negalia

4

šeimos, globojančios (rūpinančios) likusius be tėvų globos vaikus

5

1

Pagalbos pinigai – piniginė išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti
pinigine forma, bei atskirais, savivaldybės institucijos nustatytais atvejais skiriami vaikus globojančioms (jais besirūpinančioms) šeimoms.

II SKYRIUS
BENDROSIOS SOCIALINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS
Rodiklio pavadinimas (skliaustuose nurodytas kodas SPIS-e)

Eil. nr.

A

B

Maitinimo (karšto maisto valgykloje ar į namus, sausų maisto davinių) organizavimas (204)

10

Aprūpinimas būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kt.) (205)

11

Transporto organizavimas (206)

12

Asmens higienos ir priežiūros paslaugų (pirties, skalbimo paslaugos) organizavimas (208)

13

Gestų kalbos vertimas (503)

14

Asmenų mokėjimai už transporto organizavimo paslaugas, EUR, sveikaisiais skaičiais

20

1

Paslaugų gavėjų skaičius 1
1

Paslaugų gavėjų skaičius – žmonių, kuriems per metus buvo suteikta tam tikra paslauga, skaičius.

III SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS SOCIALINĖMS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOMS
(asmenų mokėjimai neįtraukiami)
Rodiklio pavadinimas (skliaustuose nurodytas kodas SPIS-e)

Eil. nr.

A

B

1

Pagalbai į namus (310)

EUR, sveikaisiais skaičiais
1

30
1

Socialinei globai namuose (be valstybės biudžeto tikslinių dotacijų) (411, 414, 415, 421, 424, 425)
2

Socialiniams įgūdžiams ugdyti ir palaikyti namuose (be valstybės biudžeto tikslinių dotacijų) (320)

31
32

Pagalbos pinigų išmokoms (300):
senyvo (pensinio) amžiaus asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia

33

šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) likusius be tėvų globos vaikus

34

iš jų

1

Maitinimui organizuoti (204)

35

1 Savivaldybės

biudžeto išlaidos apskaičiuojamos: paslaugos įkainis x paslaugų skaičius arba paslaugos kaina (1 gavėjui per mėnesį) x gavėjų skaičius
ir atėmus asmenų mokėjimų sumą.

2

Šias paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokestis. Jei tas pats darbuotojas teikia ne vienos rūšies socialines paslaugas, jo darbo užmokestis
paskirstomas proporcingai pagal paslaugų gavėjų skaičių arba teikiamas paslaugas.

2 491532 174051

SOC-01 (metinė)

3

Įstaigos kodas registre

Rodiklio pavadinimas (skliaustuose nurodytas kodas SPIS-e)

Eil. nr.

EUR, sveikaisiais skaičiais

A

B

1

1

Aprūpinti būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kt.) (205)

36

1

Transportui organizuoti (206)

37
1

Asmens higienos ir priežiūros paslaugoms (pirties, skalbimo paslaugoms) organizuoti (208)

38

Aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis (be valstybės biudžeto) (501)

39

Būstui ir aplinkai pritaikyti (be valstybės biudžeto) (502)

40

1 Savivaldybės

biudžeto išlaidos apskaičiuojamos: paslaugos įkainį padauginus iš paslaugų skaičiaus arba paslaugos kainą (1 gavėjui per mėnesį) padauginus
iš gavėjų skaičius ir atėmus asmenų mokėjimų sumą.

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 4827, faks. (8 5) 236 1401, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 411 453, 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, 340 812, 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.
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