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ĮVADAS 
Socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties tyrimas  atliktas 

Lietuvos savivaldybių asociacijos užsakymu ir yra Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimo 

kaimo gyvenamojoje vietovėje projekto vykdomo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ priemonę.  Projekto 

tikslas išsiaiškinti Įstaigų taikomas inovacijas paslaugų organizavimo ir teikimo srityje, padedančias 

gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinti socialinę atskirti bei taupiau naudoti turimus 

finansinius išteklius. Projektas inicijuotas Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) 2012 metų 

veiksmų plano, o jo vykdymui pritarta Tinklo kaimo politikos klausimų komitete bei Lietuvos 

savivaldybių asociacijos valdyboje. Projektas vykdomas pagal Lietuvos kaimo tinklo  2012 metų 

veiksmų plano prioritetą „Gyvenimo kokybės kaime gerinimas“. 

Projekto vykdymo eigoje buvo numatytos veiklos, kurių viena – atlikti apklausą, kurios metu butų 

surinkti statistiniai socialinių paslaugų teikimo  būklės vertinimo duomenys iš Lietuvos kaimiškųjų 

savivaldybių, bei nustatyti ir atrinkti inovatyvūs sprendiniai, kurie vėliau būtų apibendrinti ir 

detaliau aprašyti Socialinių paslaugų kaimo gyvenamosiose vietovėse gerosios patirties teikimo 

studijoje (toliau – Studija). 

 Tyrimo tikslas – ištirti savivaldybių socialines paslaugas teikiančių specialistų ir 

kaimo bendruomeninių organizacijų lyderių nuomonę apie socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėse būklę ir ypatumus, identifikuoti socialinių paslaugų teikimo gerosios praktikos 

pavyzdžius, juos atrinkti ir, pritaikius Socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios 

patirties vertinimo metodikos (toliau – Metodika)  kriterijus,  įvertinti.  

 Atsakant į iškeltus klausimus pagrindinis duomenų šaltinis buvo savivaldybių 

specialistų ir šalyje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų apklausa. Savivaldybių 

specialistų ir kaimo bendruomenių pirmininkų (ar pavaduotojų) apklausa pagal tyrimo ekspertų 

parengtą klausimyną buvo vykdoma internetu. Apie vykdomą tyrimą ir anketos pildymą 

respondentai buvo informuoti per Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenų valdymo sistemą 

„Kontora“, o kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiai per Lietuvos kaimo bendruomenių 

sąjungą ir (ar) seniūnijas elektroniniu paštu. Anketinė apklausa ad-hoc (atskiro tyrimo, kurią vykdo 

tik šiai užduočiai sudaryta ekspertų komanda) būdu atlikta 2012 metų lapkričio 19 – gruodžio 5 d. 

Apklausta 378 savivaldybių specialistų (socialinės paramos skyrių, socialinių paslaugų centrų 

vadovų ir seniūnijose dirbančių socialinio darbo organizatorių) ir 201 kaimo bendruomeninių 

organizacijų pirmininkų ar pavaduotojų. Su dalimi apklausoje dalyvavusių savivaldybių specialistų, 

kurie apklausos metu nurodė galintys pateikti socialinės pagalbos teikimo gerosios patirties 

pavyzdžių, buvo susisiekta papildomai ir atlikti tiesioginiai interviu, pagilinantys informaciją apie 

pristatytus pavyzdžius, eliminuojant netiksliai interpretuotus atvejus. Po patikslinimo interviu būdu, 

atrinktoms savivaldybėms elektroniniu paštu buvo išsiųstos šabloninės socialinių paslaugų kaimo 

vietovėse teikimo gerosios patirties pavyzdžių aprašymo formos, kurias jos užpildę pristatė savo 

geros patirties pavyzdžius, ir kurie buvo aptarti fokus grupėse. 2013 metų sausio mėnesį fokus 

grupėse tyrimas vykdytas organizuojant  pirminio vertinimo metu atrinktų gerosios praktikos 

pavyzdžius pateikusių savivaldybių socialinės paramos skyrių ir socialinių paslaugų centrų vadovų 

susitikimus. Fokus grupėse dalyvavo po 10-15 asmenų – savivaldybių specialistų ir kaimo 
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bendruomeninių organizacijų atstovų. Diskusija truko 3-4 valandas. Grupinei diskusijai pagal 

sudarytą planą vadovavo moderatorius (ekspertas). Po šių susitikimų, vadovaujantis Metodika, buvo 

galutinai patikslintas pristatytų gerosios praktikos pavyzdžių įvertinimas ir sudarytas baigtinis 

rekomenduojamas įtraukti į Studiją tokių pavyzdžių sąrašas. 

 Tyrimo metu nebuvo keltas uždavinys atlikti anketinių apklausų gautų statistinių 

duomenų išsamią priežastinių ryšių analizę, nes tokia analizė numatyta kitame Projekto etape – 

Studijos rengime. Todėl tyrimo duomenų apibendrinimas apsiriboja tik statistinių duomenų 

pirminiu apdorojimu ir nustatytų tendencijų konstatavimu. Tyrimo metu buvo parengtos išvados ir 

rekomendacijos Studijos rengėjams ir atrinkti pagal Metodiką įvertinti (reitinguoti) socialinių 

paslaugų teikimo gerosios patirties pavyzdžiai. 

1.  TYRIMO METODOLOGIJA 
 

Šio tyrimo organizacinė vadyba buvo vykdyta „Scrum“ laksčiojo programavimo projektų 

valdymo metodu. Tyrimo organizavimui laksčiojo programavimo projektų valdymo metodas buvo 

pasirinktas dėl palyginti trumpo užduočiai įvykdyti paskirto termino (numatytas terminas 3-4 

mėnesiai), padidinusio projekto riziką. Lanksčiojo programavimo metodu sumažinama rizika, 

skaidant visą tyrimą į tarpines užduotis  - sprintus – t.y. trumpas interacijas, kuriuose dirba mažos 

komandos. Planavimo sesijose buvo išrenkamos užduotys tolimesniems sprintams ir priskiriamos 

darbo grupės nariams. Kiekvieno tyrimo etapo gale – sprinto pabaigos susitikime -  buvo peržiūrimi 

prioritetai, kurie leido greitai darbo grupei prisitaikyti prie kintančių reikalavimų ir suvaldyti 

atsirandančias rizikas.  

Tyrime buvo naudojami teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai bei sintezė, lyginimo ir loginės 

abstrakcijos metodai. Analitinio mokslinių tyrimų metodai apima sisteminę analizę, dedukciją ir 

lyginamąją analizę, apibendrinimą: sisteminės analizės metodas kartu su lyginamąja analize bei 

apibendrinimu panaudojami nustatant svarbiausius personalo valdymo viešojo administravimo 

institucijose bruožus, išskiriant pagrindinius administracinio ir ekonominio valdymo komponentus, 

klasifikuojant priešakinius personalo vertinimo ir valdymo naudojamus metodus, bei jų taikymą 

įtakojančius kontekstinius veiksnius; dedukcinio metodo pagalba iškeliamos pagrindinės empirinio 

tyrimo hipotezės, apibrėžtos tyrime naudotinos sąvokos ir konkretizuoti jo komponentai.  

Empiriniai mokslinių tyrimų metodai apima apklausos metodą, statistinę analizę, atvejo 

studiją ir ekspertinį vertinimą: apklausos metodu buvo atlikta respondentų grupių apklausa, tam 

naudojama kombinuotosios apklausos (CATI ir CAWI) metodika ir analizė (pirminės ir antrinės 

informacijos rinkimas); statistinės analizės metodu buvo vykdomas statistikos duomenų rinkimas, 

grupavimas ir apdorojimas; atvejo studija buvo atlikta pasitelkiant turinio analizės bei dalyvavimu 

pagrįsto stebėjimo metodus. Jos metu buvo išanalizuotas personalo valdymo viešojo 

administravimo institucijose procesas bei naudojamų metodų adekvatumas; ekspertinio vertinimo 

metodu buvo ištirta kaip šiuolaikiniai personalo valdymo metodai gali būti pritaikyti Lietuvos 

viešojo administravimo institucijose; empirinio tyrimo metu surinktų duomenų analizei bei tyrimo 

išvadų formulavimui buvo naudojami statistinės matematikos, lyginamosios analizės ir 

apibendrinimo metodai.  
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1.1. Tyrimo objektas, subjektai, apimtis 

Tyrimo tikslai: 

1. Socialinės paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose vietovėse būklės įvertinimas; 

2. Savivaldybių socialinių paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose vietovėse gerosios 

patirties pavyzdžių identifikavimas. 

 

Tyrimo objektas - savivaldybių socialinių paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose vietovėse 

geroji patirtis. 

 

Tyrimo subjektai: socialinės paramos skyrių, socialinės paramos skyrių vadovai, 

seniūnijose dirbantys socialinio darbo organizatoriai (toliau - savivaldybių specialistai) ir kaimo 

bendruomeninių organizacijų pirmininkai ar pavaduotojai (toliau - kaimo bendruomeninių 

organizacijų lyderiai). Kadangi socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse įgyvendinamas 

seniūnijų lygmeniu, todėl socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties 

vertinimas, vadovaujantis Metodikos rekomendacijomis, buvo vykdomas apklausiant 52 

savivaldybių ir 478 seniūnijų specialistus. Tyrime dalyvaujančių savivaldybių ir seniūnijų 

sąrašas pridėtas Metodikos 1-ame priede (Metodika - tyrimo ataskaitos 1 priedas). 

Buvo numatyta apklausti iki 560 - 580 respondentų savivaldybių socialinės srities 

specialistų, iš kurių apie 100 savivaldybių skyrių vedėjai (ar pavaduotojai), socialinių paslaugų 

centrų vadovai (ar pavaduotojai) ir 460 - 480 seniūnijų socialinio darbo organizatorių (o ten kur jų 

nėra – seniūnų). Buvo numatyta apklausti visas kaimiškomis laikytinas savivaldybes ir surinkti 

informaciją reprezentuojančią visus Lietuvos kaimo regionus. 

Pirminės idėjos lygiagrečiai vykdyti anketinę tiesiogiai socialinę paramą gaunančių 

klientų apklausą, siekiant išsiaiškinti socialinių paslaugų teikimo poreikį, būklę ir tokių 

paslaugų kokybę, buvo atsisakyta, nes tikėtina, kad socialiai remtinų asmenų respondentų grupė 

neadekvačiai vertina situaciją, gali iškilti socialinio bendravimo problemų (tai - seni asmenys, 

asmenys su proto negalia, rizikos šeimos, vaikai ir pan.). Vietoje anketinės klientų apklausos, 

buvo vykdoma kaimo bendruomeninių organizacijų vadovų (ar pavaduotojų) apklausa , nes 

kaimo bendruomenių vadovai labiau reprezentuoja gyventojų – esamų ar galimų klientų 

nuomonę, susiję su bendruomeninių nariams teikiamomis paslaugomis. Į šią apklausą nebuvo 

įtraukiamos religinės (parapijinės) bendruomenės. Vadovaujantis BGI Consulting 2011 metų 

Bendruomeninių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo tyrimo 

duomenimis, Lietuvos kaimo gyvenamosiose vietovėse yra registruota apie 1685 

bendruomeninių organizacijų (be religinių teritorinių-parapijinių organizacijų). Tyrimo 

uždavinys buvo apklausti bent 5-10 proc. kaimo bendruomeninių organizacijų vadovų, t.y. gauti 

anketinės apklausos duomenis iš 170 – 340 respondentų tam, kad būtų pakankamai 

reprezentatyvūs tyrimo duomenys, kurių paklaida pagal Paniotto formulę neviršytų 7 proc. 

Žinodami populiacijos dydį (1685), reprezentatyvios imties dydį  (185) apskaičiavome pagal 

Paniotto formulę (1). 

(1)  
n=1/(Δ

2
+1/N),  

kur: 

n- imties dydis; 
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Δ- leistina paklaida; 

N- populiacijos dydis. 

 

Šiame tyrime bendruomeninių organizacijų apklausos rezultatų leistinoji paklaida 

neviršija 7 proc. Kaimo bendruomeninių organizacijų lyderiams prieiga prie anketinės apklausos 

klausimyno buvo išplatinta per Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą ir kaimiškąsias seniūnijas 

elektroniniu paštu.  

1.2. Tyrimo etapai 

Tyrimas vykdytas šiais etapais: 

1. 2012 metų lapkričio 19 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdyta anketinė savivaldybių socialinės 

srities specialistų ir kaimo bendruomenių apklausa; 

2. 2012 metų gruodžio 5 d. – gruodžio 15 d. buvo atliktas anketinės apklausos duomenų 

statistinis kiekybinių duomenų apdorojimas ir kokybinių duomenų grupavimas bei analizė; 

3. 2012 metų gruodžio 15 d. – gruodžio 25 d. buvo atlikta pirminė socialinių paslaugų teikimo 

kaimo gyvenamosiose vietovėse gerosios patirties pavyzdžių atranka bei parengta ir 

išplatinta forma jų detaliam aprašymui; 

4. 2013 metų sausio 1d. –  sausio 8 d. buvo surinkti ir  išanalizuoti socialinių paslaugų teikimo 

kaimo gyvenamosiose vietovėse detalūs aprašymai, sudarytos fokus grupės, parengti fokus 

grupėms skirti klausimai; 

5. 2013 metų sausio 8 d. – sausio 31 d. tyrimas tęsiamas fokus grupėse, gerosios patirties 

pavyzdžių aptarimas ir vertinimas pagal Metodikos nustatytus kriterijus; 

6. 2013 metų vasario 1 d. – vasario 7 d. buvo parengtos išvados, pasiūlymai Studijai, parengta 

tyrimo  ataskaita. 

1.3. Anketinė apklausa 

Vykdant anketinę apklausą, anketos „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams 

situacija ir geroji patirtis (savivaldybių apklausa)“ ir „Socialinių paslaugų teikimo kaimo 

gyventojams situacija ir geroji patirtis (kaimo bendruomenių lyderių apklausa)“ buvo patalpinamos 

tinklapiuose: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvbmRCsMVtvvdFZFODNSWFJPV0lBZjd0VldY

VG90SUE#gid=0 ir 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZaN2lQZkFvcUJtOGJfenlVSDY1V1E

6MQ#gid=0.  

Respondentų patogumui prie anketų buvo prisijungiama trumposiomis nuorodomis 

http://www.lsa.lt/anketa ir http://www.lsa.lt/apklausa. 

Anketinė savivaldybių socialinės srities specialistų ir kaimo bendruomeninių 

organizacijų vadovų apklausa buvo vykdyta 2012 metų lapkričio 19 d. – gruodžio 5 d. Klausimynai, 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvbmRCsMVtvvdFZFODNSWFJPV0lBZjd0VldYVG90SUE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvbmRCsMVtvvdFZFODNSWFJPV0lBZjd0VldYVG90SUE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZaN2lQZkFvcUJtOGJfenlVSDY1V1E6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZaN2lQZkFvcUJtOGJfenlVSDY1V1E6MQ#gid=0
http://www.lsa.lt/anketa


Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimas, 2013 

7 

 

pagal kuriuos buvo vykdytos apklausos, pridedami tyrimų ataskaitos prieduose (2 ir 3 priedai).   

Anketinė apklausa nebuvo anoniminė. Respondentai turėjo nurodyti savo kontaktinius 

duomenis. Taip buvo eliminuoti galimi atsitiktiniai prisijungimai ir tų pačių asmenų galimi 

pakartotiniai anketų pateikimai. 

Anketų klausimai buvo sugrupuoti į pogrupius:  

1. Uždari klausimai, kuriais respondentai vertino socialinių paslaugų teikimo kaimo 

gyvenamosiose vietovėse būklę; 

2. Atviri klausimai, į kuriuos atsakydami respondentai identifikavo socialinių 

paslaugų teikimo gerosios patirties pavyzdžius savo savivaldybėje, seniūnijoje ar 

kaime; 

3. Atviri klausimai, į kuriuos atsakydami respondentai teikė siūlymus socialinių 

paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklei gerinti. 

Savivaldybių specialistų  ir kaimo bendruomenių lyderių anketų klausimai buvo tokie 

patys, o kai kurie klausimai suderinti taip, kad analizuojant tyrimo rezultatus galima būtų sulyginti 

šių skirtingų respondentų grupių atsakymus ir vykdyti palyginamąją analizę. 

 

1.4. Gerosios praktikos pavyzdžių atrankos procedūros 

Anketų atsakymuose buvo pasiūlyti gerosios patirties pavyzdžiai, kurių trumpi 

aprašymai leido juos sugrupuoti ir preliminariai įvertinti. Analizuojant anketų duomenis ir 

vadovaujantis Metodikoje apibrėžtais kriterijais buvo atliktas pirminis gerosios patirties pavyzdžių 

vertinimas. Pirminio vertinimo metu atrinkti pavyzdžiai detalizuojami, tikslinami ir galutinis 

vertinimas buvo atliekamas fokus grupėse. 

Gerieji pavyzdžiai buvo sugrupuoti tiek pagal socialines paslaugas gaunančių klientų 

grupes (pagyvenę ir seni žmonės, neįgalieji, probleminės šeimos, rizikos grupės vaikai ir jaunuoliai, 

asmenys piktnaudžiaujantys alkoholiu ir narkotikais, smurtą patyrusios moterys, kitos socialinės 

rizikos grupės), tiek pagal socialinių paslaugų grupes, tiek pagal inovatyvumo kriterijus..  

Atsižvelgus į preliminarius identifikuotus savivaldybių gerosios patirties pavyzdžių 

aprašymus buvo parengta forma skirta jų detalizavimui (4 priedas). Formoje buvo suformuluoti 

klausimai leidžiantys giliau atskleisti gerųjų patirčių esmę, veiklos inovatyvumą, efektyvumą, 

pritaikomumą kitose savivaldybėse. Forma su prašymu ją užpildyti buvo išsiųsta savivaldybėms, 

pateikusioms gerosios patirties pavyzdžius ir atrinktoms po pirminio gerosios patirties vertinimo 

etapo. 

Užpildę minėtą formą savivaldybių specialistai buvo kviečiami į tolimesnį gerosios 

patirties atvejų aptarimą fokus grupėse. Fokus grupių tikslas – detaliau atskleisti ir išanalizuoti 

gerosios patirties pavyzdžius.  

Fokus grupėse aptarti  gerosios patirties pavyzdžiai grupių dalyvių buvo reitinguojami 

užpildant vertinimo anketą (5 priedas) ir pagal pagal Metodikos (1 priedas) kriterijus įvertinami. 

Apibendrinti vertinimo rezultatai pateikiami Studijos rengėjams su tyrimo ataskaitos  priedu (6 

priedas). 
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2.  TYRIMO REZULTATAI 

2.1. Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams 

situacijos vertinimas - savivaldybių anketinės apklausos 

rezultatai 
 

1 pav. Savivaldybių specialistų dalyvavimo apklausoje aktyvumo kreivė. 

 

 
 

1 lentelė. Savivaldybių specialistų aktyvumas dalyvaujant apklausoje (2012 m. lapkričio-gruodžio 

mėn.) pagal savivaldybes.  

 

  

Gauta 

atsakymų 

Planuota gauti 

atsakymų 

Gauta atsakymų 

nuo planuoto, 

proc. 

IŠ VISO 378 574 66 

Akmenės rajono 3 7 43 

Alytaus rajono 10 13 77 

Anykščių rajono 7 11 64 

Birštono 4 3 133 

Biržų rajono 2 9 22 

Druskininkų 3 4 75 

Elektrėnų rajono 5 9 56 

Ignalinos rajono 8 14 57 

Jonavos rajono 4 10 40 

Joniškio rajono 7 11 64 

Jurbarko rajono 8 13 62 

Kaišiadorių rajono 2 10 20 

Kalvarijos 1 6 17 

Kauno rajono 17 24 71 

Kazlų Rūdos 3 5 60 

Kėdainių rajono 12 12 100 

Kelmės rajono 11 12 92 

Klaipėdos rajono 9 12 75 

Kretingos rajono 3 9 33 

Kupiškio rajono 3 7 43 

Lazdijų rajono 8 16 50 

Marijampolės 5 8 63 

Mažeikių rajono 10 10 100 

Molėtų rajono 7 13 54 
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Pagėgių 6 7 86 

Pakruojo rajono 12 10 120 

Panevėžio rajono 7 14 50 

Pasvalio rajono 7 12 58 

Plungės rajono 11 12 92 

Prienų rajono 3 10 30 

Radviliškio rajono 11 13 85 

Raseinių rajono 10 13 77 

Rietavo 7 7 100 

Rokiškio rajono 5 11 45 

Skuodo rajono 8 10 80 

Šakių rajono 5 15 33 

Šalčininkų rajono 10 14 71 

Šiaulių rajono 9 12 75 

Šilalės rajono 12 16 75 

Šilutės rajono 10 12 83 

Širvintų rajono 7 9 78 

Švenčionių rajono 13 16 81 

Tauragės rajono 4 9 44 

Telšių rajono 9 12 75 

Trakų rajono 5 9 56 

Ukmergės rajono 14 13 108 

Utenos rajono 4 11 36 

Varėnos rajono 6 9 67 

Vilkaviškio rajono 10 13 77 

Vilniaus rajono 16 24 67 

Neringos 2 2 100 

Zarasų rajono 3 11 27 

 

2 pav. Savivaldybių specialistų aktyvumas dalyvaujant apklausoje (2012 m. lapkričio-gruodžio 

mėn.) pagal savivaldybes. 
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            Gauta 378 užpildytų anketų,  iš kurių 297 pateikė seniūnijų specialistai (socialinio darbo 

organizatoriai, ar seniūnai), 42 - savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovai (ar pavaduotojai), 

39 - socialinių paslaugų centrų vadovai (ar pavaduotojai).  

            Respondentų darbo socialinių paslaugų srityje stažas pateiktas žemiau esančioje lentelėje. 

 

2 lentelė. Respondentų darbo socialinių paslaugų srityje stažas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

Vidutinis darbo 

stažas socialinių 

paslaugų srityje, m 

Skaičius virš 5 

metų stažo, 

vnt. 

Skaičius 

iki 5 metų 

stažo, vnt. 

Skaičius virš 

5 metų 

stažo, proc. 

Skaičius iki 

5 metų 

stažo, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ 

(n=378) 10,6 264 114 69,8 30,2 

Iš jų ne probleminių 

savivaldybių (n=275) 10,2 185 88 67,8 32,2 

Iš jų probleminių 

savivaldybių (n=103) 11,7 79 24 76,7 23,3 

Socialinės paramos skyrių 

vadovų (n=42) 13,7 37 5 88,1 11,9 

Socialinių paslaugų centrų 

vadovų (n=39) 11,2 30 9 76,9 23,1 

Socialinės paramos skyrių ir 

paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 12,5 67 14 82,7 17,3 

Seniūnijų specialistų 

(n=297) 10,0 197 100 66,3 33,7 

 

3 pav. Respondentų darbo socialinių paslaugų srityje stažas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.1. Trūksta (nėra) kaimo žmonėms reikalingų socialinių paslaugų įstaigų 

 

3 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta (nėra) kaimo 

žmonėms reikalingų socialinių paslaugų įstaigų“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 259 61 56 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 187 39 47 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 72 22 9 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 28 11 3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 16 13 10 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 44 24 13 

Seniūnijų specialistų (n=297) 215 37 43 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 68,9 16,2 14,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 68,5 14,3 17,2 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 69,9 21,4 8,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 66,7 26,2 7,1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 41,0 33,3 25,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 54,3 29,6 16,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 72,9 12,5 14,6 

 

4 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta (nėra) kaimo 

žmonėms reikalingų socialinių paslaugų įstaigų“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.2. Trūksta (nėra) kaimo žmonėms reikalingų socialinių paslaugų rūšių 

 

 

4 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta (nėra) kaimo 

žmonėms reikalingų socialinių paslaugų rūšių“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 249 83 44 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 179 60 34 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 70 23 10 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 22 13 7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 21 18 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 43 31 7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 206 52 37 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 66,2 22,1 11,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 65,6 22,0 12,5 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 68,0 22,3 9,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 52,4 31,0 16,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 53,8 46,2 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 53,1 38,3 8,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 69,8 17,6 12,5 

 

5 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta (nėra) kaimo 

žmonėms reikalingų socialinių paslaugų rūšių“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.3. Neprieinamos socialinės paslaugos dėl didelio atstumo ar transporto problemų 

 

5 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad neprieinamos socialinės 

paslaugos dėl didelio atstumo ar transporto problemų“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 298 43 35 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 210 39 24 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 88 4 11 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 35 5 2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 30 6 3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 65 11 5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 233 32 30 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 79,3 11,4 9,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 76,9 14,3 8,8 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 85,4 3,9 10,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 83,3 11,9 4,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 76,9 15,4 7,7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 80,2 13,6 6,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 79,0 10,8 10,2 

 

6 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad neprieinamos socialinės 

paslaugos dėl didelio atstumo ar transporto problemų“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.4. Per mažai paslaugų teikime dalyvauja NVO 

 

5 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad per mažai paslaugų 

teikime dalyvauja NVO“ pasiskirstymas 

 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 240 32 104 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 176 25 72 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 64 7 32 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 32 7 3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 26 5 8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 58 12 11 

Seniūnijų specialistų (n=297) 182 20 93 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 63,8 8,5 27,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 64,5 9,2 26,4 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 62,1 6,8 31,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 76,2 16,7 7,1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 66,7 12,8 20,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 71,6 14,8 13,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 61,7 6,8 31,5 

 

6 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad per mažai paslaugų teikime 

dalyvauja NVO“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.5. Nežinomi ir neanalizuojami klientų poreikiai 

 

 

6 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nežinomi ir 

neanalizuojami klientų poreikiai“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 47 255 74 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 33 184 56 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 14 71 18 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 6 32 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 4 26 9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 10 58 13 

Seniūnijų specialistų (n=297) 37 197 61 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 12,5 67,8 19,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 12,1 67,4 20,5 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 13,6 68,9 17,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 14,3 76,2 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 10,3 66,7 23,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 12,3 71,6 16,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 12,5 66,8 20,7 

 

7 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nežinomi ir neanalizuojami 

klientų poreikiai“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.6. Neapibrėžta ir neaiški atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės, 

paslaugų centro, seniūnijų 

 

 

7 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės, paslaugų centro, seniūnijų“ 

pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 84 206 86 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 65 150 58 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 19 56 28 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 5 35 2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 7 27 5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 12 62 7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 72 144 79 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 22,3 54,8 22,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 23,8 54,9 21,2 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 18,4 54,4 27,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 11,9 83,3 4,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 17,9 69,2 12,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 14,8 76,5 8,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 24,4 48,8 26,8 

 

8 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės, paslaugų centro, seniūnijų“ 

pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.7. Neapibrėžta ir neaiški atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės ir NVO 

 

8 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės ir NVO“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 111 87 178 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 86 66 121 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 25 21 57 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 14 23 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 12 14 13 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 26 37 18 

Seniūnijų specialistų (n=297) 85 50 160 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 29,5 23,1 47,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 31,5 24,2 44,3 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 24,3 20,4 55,3 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 33,3 54,8 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 30,8 35,9 33,3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 32,1 45,7 22,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 28,8 16,9 54,2 

 

9 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės ir NVO“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.8. Nepakankamas teisinis reglamentavimas 

 

 

9 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankamas teisinis 

reglamentavimas“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU PASAKYTI, 

vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 93 115 168 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 72 76 125 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 21 39 43 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 13 19 10 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 11 13 15 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 24 32 25 

Seniūnijų specialistų (n=297) 69 83 143 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 24,7 30,6 44,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 26,4 27,8 45,8 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 20,4 37,9 41,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 31,0 45,2 23,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 28,2 33,3 38,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 29,6 39,5 30,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 23,4 28,1 48,5 

 

 

   10  pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankamas teisinis 

reglamentavimas“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.9. Netinkama socialinių paslaugų apmokėjimo tvarka 

 

 

10 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad netinkama socialinių 

paslaugų apmokėjimo tvarka“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 80 141 155 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 61 99 113 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 19 42 42 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 9 21 12 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 8 22 9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 17 43 21 

Seniūnijų specialistų (n=297) 63 98 134 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 21,3 37,5 41,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 22,3 36,3 41,4 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 18,4 40,8 40,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 21,4 50,0 28,6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 20,5 56,4 23,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 21,0 53,1 25,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 21,4 33,2 45,4 

 

11 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad netinkama socialinių 

paslaugų apmokėjimo tvarka“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.10. Netobula paslaugų pirkimo (kompensavimo) tvarka iš valstybinių globos įstaigų ir kitų 

savivaldybių 

 

 

11 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad netobula paslaugų 

pirkimo (kompensavimo) tvarka iš valstybinių globos įstaigų ir kitų savivaldybių“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 80 71 225 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 63 48 162 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 17 23 63 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 17 16 9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 7 9 23 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 24 25 32 

Seniūnijų specialistų (n=297) 56 46 193 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 21,3 18,9 59,8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 23,1 17,6 59,3 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 16,5 22,3 61,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 40,5 38,1 21,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 17,9 23,1 59,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 29,6 30,9 39,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 19,0 15,6 65,4 

 

12 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad netobula paslaugų pirkimo 

(kompensavimo) tvarka iš valstybinių globos įstaigų ir kitų savivaldybių“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.11. Trūksta kompleksiškumo ir atskirų paslaugų derinimo 

 

 

12 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta 

kompleksiškumo ir atskirų paslaugų derinimo“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 205 68 103 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 151 51 71 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 54 17 32 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 23 7 12 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 18 14 7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 41 21 19 

Seniūnijų specialistų (n=297) 164 47 84 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 54,5 18,1 27,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 55,3 18,7 26,0 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 52,4 16,5 31,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 54,8 16,7 28,6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 46,2 35,9 17,9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 50,6 25,9 23,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 55,6 15,9 28,5 

 

13 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta kompleksiškumo ir 

atskirų paslaugų derinimo“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.12. Nepakankamas socialinių paslaugų kokybės vertinimas 

 

 

13 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankamas 

socialinių paslaugų kokybės vertinimas“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 124 115 137 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 90 87 96 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 34 28 41 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 25 10 7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 7 21 11 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 32 31 18 

Seniūnijų specialistų (n=297) 92 84 119 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 33,0 30,6 36,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 33,0 31,9 35,2 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 33,0 27,2 39,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 59,5 23,8 16,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 17,9 53,8 28,2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 39,5 38,3 22,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 31,2 28,5 40,3 

 

14 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankamas socialinių 

paslaugų kokybės vertinimas“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.13. Nepakankamai vertinama klientų nuomonė apie suteiktas paslaugas 

 

 

14 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankamai 

vertinama klientų nuomonė apie suteiktas paslaugas“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 99 164 113 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 71 124 78 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 28 40 35 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 19 19 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 2 24 13 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 21 43 17 

Seniūnijų specialistų (n=297) 78 121 96 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 26,3 43,6 30,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 26,0 45,4 28,6 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 27,2 38,8 34,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 45,2 45,2 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 5,1 61,5 33,3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 25,9 53,1 21,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 26,4 41,0 32,5 

 

15 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankamai vertinama 

klientų nuomonė apie suteiktas paslaugas“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.14. Trūksta socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų 

 

15 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta socialinių 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 223 109 44 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 166 76 31 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 57 33 13 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 17 22 3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 21 13 5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 38 35 8 

Seniūnijų specialistų (n=297) 185 74 36 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 59,3 29,0 11,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 60,8 27,8 11,4 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 55,3 32,0 12,6 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 40,5 52,4 7,1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 53,8 33,3 12,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 46,9 43,2 9,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 62,7 25,1 12,2 
 

 

 

16 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta socialinių 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.15. Trūksta metodinių rekomendacijų 

 

 

16 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta metodinių 

rekomendacijų“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 239 84 53 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 175 61 37 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 64 23 16 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 32 7 3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 27 6 6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 59 13 9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 180 71 44 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 63,6 22,3 14,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 64,1 22,3 13,6 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 62,1 22,3 15,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 76,2 16,7 7,1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 69,2 15,4 15,4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 72,8 16,0 11,1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 61,0 24,1 14,9 

 

17 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad trūksta metodinių 

rekomendacijų“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.16. Nepakankama sklaida apie gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį kitose savivaldybėse 

 

 

17 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankama sklaida 

apie gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį kitose savivaldybėse“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 250 57 69 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 184 38 51 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 66 19 18 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 28 7 7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 30 5 4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 58 12 11 

Seniūnijų specialistų (n=297) 192 45 58 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 66,5 15,2 18,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 67,4 13,9 18,7 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 64,1 18,4 17,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 66,7 16,7 16,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 76,9 12,8 10,3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 71,6 14,8 13,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 65,1 15,3 19,7 

 

18 pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankama sklaida apie 

gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį kitose savivaldybėse“ pasiskirstymas 
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1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas  

1.17. Nepakankama sklaida apie socialinių paslaugų naujoves ES šalyse 

 

 

18 lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankama sklaida 

apie socialinių paslaugų naujoves ES šalyse“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 269 38 69 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 196 25 52 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 73 13 17 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 34 3 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 30 2 7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 64 5 12 

Seniūnijų specialistų (n=297) 205 33 57 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 71,5 10,1 18,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 71,8 9,2 19,0 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 70,9 12,6 16,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 81,0 7,1 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 76,9 5,1 17,9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 79,0 6,2 14,8 

Seniūnijų specialistų (n=297) 69,5 11,2 19,3 

 

19  pav. Respondentų atsakymų į klausimą „Ar sutinkate su teiginiu, kad nepakankama sklaida apie 

socialinių paslaugų naujoves ES šalyse“ pasiskirstymas 
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS.  
2.1. Konsultavimas, informavimas (visos klientų grupės) 

 

19 lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Konsultavimas, informavimas (visos klientų grupės)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 6 20 62 286 2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 3 18 42 209 1 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 3 2 20 77 1 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 1 1 6 34 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0 3 7 29 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1 4 13 63 0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 5 16 49 223 2 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 1,6 5,3 16,5 76,1 0,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 1,1 6,6 15,4 76,6 0,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 2,9 1,9 19,4 74,8 1,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2,4 2,4 14,3 81,0 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0,0 7,7 17,9 74,4 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1,2 4,9 16,0 77,8 0,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 1,7 5,4 16,6 75,6 0,7 

 

20 pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Konsultavimas, informavimas (visos klientų grupės)“ pasiskirstymas 
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS. 
2.2.  Tarpininkavimas, atstovavimas (visos klientų grupės) 

 

20  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Tarpininkavimas, atstovavimas (visos klientų grupės)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 0-25 proc. 

26-

50 

proc. 

51-

75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 6 36 106 225 3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 3 28 74 166 2 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 3 8 32 59 1 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 1 4 14 23 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 1 4 11 23 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 2 8 25 46 0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 4 28 81 179 3 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 0-25 proc. 

26-

50 

proc. 

51-

75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 1,6 9,6 28,2 59,8 0,8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 1,1 10,3 27,1 60,8 0,7 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 2,9 7,8 31,1 57,3 1,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 2,4 9,5 33,3 54,8 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 2,6 10,3 28,2 59,0 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 2,5 9,9 30,9 56,8 0,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 1,4 9,5 27,5 60,7 1,0 

 

21 pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Tarpininkavimas, atstovavimas (visos klientų grupės)“ pasiskirstymas 
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS.  
2.3. Maitinimo organizavimas, aprūpinimas maisto paketais (visos klientų grupės) 

 

21  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Maitinimo organizavimas, aprūpinimas maisto paketais (visos klientų grupės)“ 

pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 35 45 80 173 43 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 27 34 55 131 26 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8 11 25 42 17 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4 10 12 15 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 4 9 12 11 3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 8 19 24 26 4 

Seniūnijų specialistų (n=297) 27 26 56 147 39 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 9,3 12,0 21,3 46,0 11,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 9,9 12,5 20,1 48,0 9,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 7,8 10,7 24,3 40,8 16,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9,5 23,8 28,6 35,7 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10,3 23,1 30,8 28,2 7,7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 9,9 23,5 29,6 32,1 4,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 9,2 8,8 19,0 49,8 13,2 
 

22  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Maitinimo organizavimas, aprūpinimas maisto paketais (visos klientų grupės)“ 

pasiskirstymas 
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS.  
2.4. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne (visos klientų grupės) 

 

22  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne (visos klientų grupės)“ 

pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 89 66 86 59 76 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 67 49 63 45 49 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 22 17 23 14 27 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 12 12 10 7 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 3 9 11 9 7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 15 21 21 16 8 

Seniūnijų specialistų (n=297) 74 45 65 43 68 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 23,7 17,6 22,9 15,7 20,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 24,5 17,9 23,1 16,5 17,9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 21,4 16,5 22,3 13,6 26,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 28,6 28,6 23,8 16,7 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7,7 23,1 28,2 23,1 17,9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18,5 25,9 25,9 19,8 9,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 25,1 15,3 22,0 14,6 23,1 

 

23  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne (visos klientų grupės)“ 

pasiskirstymas 
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS. 
2.5. Aprūpinimas kompensacine technika (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

23  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Aprūpinimas kompensacine technika (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 16 35 115 191 19 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 12 28 86 134 13 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 4 7 29 57 6 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0 5 14 23 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 1 3 13 21 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1 8 27 44 1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 15 27 88 147 18 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 4,3 9,3 30,6 50,8 5,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 4,4 10,3 31,5 49,1 4,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 3,9 6,8 28,2 55,3 5,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0,0 11,9 33,3 54,8 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2,6 7,7 33,3 53,8 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1,2 9,9 33,3 54,3 1,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 5,1 9,2 29,8 49,8 6,1 

 

24  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Aprūpinimas kompensacine technika (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas 
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS.  
2.6. Aplinkos ir būsto pritaikymas (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

24  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Aplinkos ir būsto pritaikymas (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 93 68 92 72 51 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 71 52 69 48 33 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 22 16 23 24 18 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 3 9 13 17 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 4 6 13 11 5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 7 15 26 28 5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 86 53 66 44 46 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 24,7 18,1 24,5 19,1 13,6 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 26,0 19,0 25,3 17,6 12,1 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 21,4 15,5 22,3 23,3 17,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7,1 21,4 31,0 40,5 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10,3 15,4 33,3 28,2 12,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 8,6 18,5 32,1 34,6 6,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 29,2 18,0 22,4 14,9 15,6 

 
25  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Aplinkos ir būsto pritaikymas (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas 
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS.  
2.7. Pagalbos pinigai (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

25  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Pagalbos pinigai (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 71 48 54 104 99 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 56 43 36 74 64 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 15 5 18 30 35 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 12 4 9 9 8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7 1 7 14 10 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 19 5 16 23 18 

Seniūnijų specialistų (n=297) 52 43 38 81 81 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 18,9 12,8 14,4 27,7 26,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 20,5 15,8 13,2 27,1 23,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 14,6 4,9 17,5 29,1 34,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 28,6 9,5 21,4 21,4 19,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 17,9 2,6 17,9 35,9 25,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 23,5 6,2 19,8 28,4 22,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 17,6 14,6 12,9 27,5 27,5 

 

26  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms 

ir socialinių paslaugų rūšims „Pagalbos pinigai (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas    
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2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS 

PASLAUGOS.  
2.8. Transporto organizavimas (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

26  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Transporto organizavimas (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 52 70 93 139 22 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 44 46 61 108 14 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8 24 32 31 8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2 7 15 18 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 3 6 11 18 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 5 13 26 36 1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 47 57 67 103 21 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 13,8 18,6 24,7 37,0 5,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 16,1 16,8 22,3 39,6 5,1 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 7,8 23,3 31,1 30,1 7,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4,8 16,7 35,7 42,9 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7,7 15,4 28,2 46,2 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 6,2 16,0 32,1 44,4 1,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 15,9 19,3 22,7 34,9 7,1 
 

27  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Transporto organizavimas (neįgalieji ir seni žmonės)“ pasiskirstymas 
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3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA.  
3.1. Pagalba į namus (senyvo amžiaus asmenys) 

 

27  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Pagalba į namus (senyvo amžiaus asmenys)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 39 52 88 185 12 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 32 43 67 122 9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 7 9 21 63 3 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 1 4 15 22 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2 4 5 28 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3 8 20 50 0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 36 44 68 135 12 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 10,4 13,8 23,4 49,2 3,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 11,7 15,8 24,5 44,7 3,3 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 6,8 8,7 20,4 61,2 2,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2,4 9,5 35,7 52,4 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 5,1 10,3 12,8 71,8 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3,7 9,9 24,7 61,7 0,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 12,2 14,9 23,1 45,8 4,1 

 

28  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Pagalba į namus (senyvo amžiaus asmenys)“ pasiskirstymas 
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3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA.  
3.2. Pagalba į namus (suaugusieji asmenys su negalia) 

 

28  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Pagalba į namus (suaugusieji asmenys su negalia)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 53 57 80 148 38 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 41 46 62 100 24 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 12 11 18 48 14 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 3 4 16 19 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 3 3 9 24 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 6 7 25 43 0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 47 50 55 105 38 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 14,1 15,2 21,3 39,4 10,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 15,0 16,8 22,7 36,6 8,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 11,7 10,7 17,5 46,6 13,6 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7,1 9,5 38,1 45,2 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7,7 7,7 23,1 61,5 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 7,4 8,6 30,9 53,1 0,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 15,9 16,9 18,6 35,6 12,9 

 

29  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Pagalba į namus (suaugusieji asmenys su negalia)“ pasiskirstymas 
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3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA. 
3.3.  Pagalba į namus (vaikai su negalia) 

 

29  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Pagalba į namus (vaikai su negalia)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 82 34 35 36 189 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 64 24 27 24 134 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 18 10 8 12 55 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 13 6 6 3 14 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 4 8 3 7 17 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 17 14 9 10 31 

Seniūnijų specialistų (n=297) 65 20 26 26 158 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 21,8 9,0 9,3 9,6 50,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 23,4 8,8 9,9 8,8 49,1 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 17,5 9,7 7,8 11,7 53,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 31,0 14,3 14,3 7,1 33,3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10,3 20,5 7,7 17,9 43,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 21,0 17,3 11,1 12,3 38,3 

Seniūnijų specialistų (n=297) 22,0 6,8 8,8 8,8 53,6 

 

30  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Pagalba į namus (vaikai su negalia)“ pasiskirstymas 
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3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA.  
3.4. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus asmenys) 

 

30  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus asmenys)“ 

pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 82 34 51 104 105 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 61 26 40 75 71 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 21 8 11 29 34 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 16 2 2 10 12 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7 2 4 8 18 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 23 4 6 18 30 

Seniūnijų specialistų (n=297) 59 30 45 86 75 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 21,8 9,0 13,6 27,7 27,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 22,3 9,5 14,7 27,5 26,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 20,4 7,8 10,7 28,2 33,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 38,1 4,8 4,8 23,8 28,6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 17,9 5,1 10,3 20,5 46,2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 28,4 4,9 7,4 22,2 37,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 20,0 10,2 15,3 29,2 25,4 

 

31  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus asmenys)“ 

pasiskirstymas 
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3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA.  
3.5. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (suaugusieji asmenys su negalia) 

 

31  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (suaugusieji asmenys su 

negalia)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 94 29 54 82 117 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 71 24 40 59 79 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 23 5 14 23 38 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 19 2 4 5 12 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 9 1 6 6 17 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 28 3 10 11 29 

Seniūnijų specialistų (n=297) 66 26 44 71 88 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 25,0 7,7 14,4 21,8 31,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 26,0 8,8 14,7 21,6 28,9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 22,3 4,9 13,6 22,3 36,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 45,2 4,8 9,5 11,9 28,6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 23,1 2,6 15,4 15,4 43,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 34,6 3,7 12,3 13,6 35,8 

Seniūnijų specialistų (n=297) 22,4 8,8 14,9 24,1 29,8 

 

32  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (suaugusieji asmenys su 

negalia)“ pasiskirstymas 
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3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA.  
3.6. Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose (socialinės rizikos suaugę 

asmenys) 

 

32  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose 

(socialinės rizikos suaugę asmenys)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 121 20 39 59 137 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 96 16 29 44 88 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 25 4 10 15 49 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 15 2 6 14 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 6 4 8 9 12 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 21 6 14 23 17 

Seniūnijų specialistų (n=297) 100 14 25 36 120 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 32,2 5,3 10,4 15,7 36,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 35,2 5,9 10,6 16,1 32,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 24,3 3,9 9,7 14,6 47,6 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 35,7 4,8 14,3 33,3 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 15,4 10,3 20,5 23,1 30,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 25,9 7,4 17,3 28,4 21,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 33,9 4,7 8,5 12,2 40,7 

 

33  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose 

(socialinės rizikos suaugę asmenys)“ pasiskirstymas 
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3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA.  
3.7. Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose (senyvo amžiaus asmenys) 

 

33  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose (senyvo 

amžiaus asmenys)“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 115 14 27 48 172 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 91 12 21 34 115 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 24 2 6 14 57 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 14 3 2 9 14 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7 3 2 8 19 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 21 6 4 17 33 

Seniūnijų specialistų (n=297) 94 8 23 31 139 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 30,6 3,7 7,2 12,8 45,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 33,3 4,4 7,7 12,5 42,1 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 23,3 1,9 5,8 13,6 55,3 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 33,3 7,1 4,8 21,4 33,3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 17,9 7,7 5,1 20,5 48,7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 25,9 7,4 4,9 21,0 40,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 31,9 2,7 7,8 10,5 47,1 

 

34  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose (senyvo 

amžiaus asmenys)“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.1. Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre vaikams su negalia 

 

34  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre vaikams su 

negalia“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 106 13 32 92 133 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 84 7 23 66 93 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 22 6 9 26 40 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9 2 5 19 7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 5 1 5 14 14 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 14 3 10 33 21 

Seniūnijų specialistų (n=297) 92 10 22 59 112 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 28,2 3,5 8,5 24,5 35,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 30,8 2,6 8,4 24,2 34,1 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 21,4 5,8 8,7 25,2 38,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 21,4 4,8 11,9 45,2 16,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 12,8 2,6 12,8 35,9 35,9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 17,3 3,7 12,3 40,7 25,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 31,2 3,4 7,5 20,0 38,0 

 

35  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre vaikams su 

negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.2. Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia 

 

35  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre senyvo 

amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 129 18 30 52 147 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 95 13 24 47 94 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 34 5 6 5 53 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 16 4 8 7 7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 8 3 6 9 13 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 24 7 14 16 20 

Seniūnijų specialistų (n=297) 105 11 16 36 127 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 34,3 4,8 8,0 13,8 39,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 34,8 4,8 8,8 17,2 34,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 33,0 4,9 5,8 4,9 51,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 38,1 9,5 19,0 16,7 16,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 20,5 7,7 15,4 23,1 33,3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 29,6 8,6 17,3 19,8 24,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 35,6 3,7 5,4 12,2 43,1 
 

 
36  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus 

asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.3. Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su sunkia negalia 

 

36  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus 

asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 0-25 proc. 26-50 proc. 51-75 proc. 76-100 proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 133 12 27 37 167 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 98 11 19 34 111 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 35 1 8 3 56 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 17 1 7 7 10 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 9 2 5 11 12 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 26 3 12 18 22 

Seniūnijų specialistų (n=297) 107 9 15 19 145 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 0-25 proc. 26-50 proc. 51-75 proc. 76-100 proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 35,4 3,2 7,2 9,8 44,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 35,9 4,0 7,0 12,5 40,7 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 34,0 1,0 7,8 2,9 54,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 40,5 2,4 16,7 16,7 23,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 23,1 5,1 12,8 28,2 30,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 32,1 3,7 14,8 22,2 27,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 36,3 3,1 5,1 6,4 49,2 

 

37  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama dienos socialinės globos centre senyvo 

amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.4. Dienos socialinė globa, teikiama namuose vaikams su negalia 

 

37  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama namuose vaikams su negalia“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 125 13 16 28 194 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 94 11 8 22 138 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 31 2 8 6 56 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 16 1 1 7 17 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10 1 2 6 20 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 26 2 3 13 37 

Seniūnijų specialistų (n=297) 99 11 13 15 157 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 33,2 3,5 4,3 7,4 51,6 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 34,4 4,0 2,9 8,1 50,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 30,1 1,9 7,8 5,8 54,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 38,1 2,4 2,4 16,7 40,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 25,6 2,6 5,1 15,4 51,3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 32,1 2,5 3,7 16,0 45,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 33,6 3,7 4,4 5,1 53,2 
 

 
38  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama namuose vaikams su negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.5. Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

negalia 

 

38  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 117 17 39 66 137 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 87 13 29 50 94 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 30 4 10 16 43 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 15 1 6 11 9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 6 4 6 13 10 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 21 5 12 24 19 

Seniūnijų specialistų (n=297) 96 12 27 42 118 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 31,1 4,5 10,4 17,6 36,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 31,9 4,8 10,6 18,3 34,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 29,1 3,9 9,7 15,5 41,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 35,7 2,4 14,3 26,2 21,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 15,4 10,3 15,4 33,3 25,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 25,9 6,2 14,8 29,6 23,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 32,5 4,1 9,2 14,2 40,0 

 

39  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.6. Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

sunkia negalia 

 

39  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 109 19 40 70 138 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 84 13 27 53 96 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 25 6 13 17 42 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 10 1 8 19 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 3 4 8 15 9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 13 5 16 34 13 

Seniūnijų specialistų (n=297) 96 14 24 36 125 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 29,0 5,1 10,6 18,6 36,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 30,8 4,8 9,9 19,4 35,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 24,3 5,8 12,6 16,5 40,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 23,8 2,4 19,0 45,2 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7,7 10,3 20,5 38,5 23,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 16,0 6,2 19,8 42,0 16,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 32,5 4,7 8,1 12,2 42,4 

 

40  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms 

ir socialinių paslaugų rūšims „Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pasiskirstymas    
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.7. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose be tėvų globos likusiems 

vaikams 

 

40  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose be 

tėvų globos likusiems vaikams“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 52 14 29 160 121 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 42 11 24 109 87 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 10 3 5 51 34 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 1 2 3 32 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 1 2 3 18 15 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 2 4 6 50 19 

Seniūnijų specialistų (n=297) 50 10 23 110 102 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 13,8 3,7 7,7 42,6 32,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 15,4 4,0 8,8 39,9 31,9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9,7 2,9 4,9 49,5 33,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2,4 4,8 7,1 76,2 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2,6 5,1 7,7 46,2 38,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 2,5 4,9 7,4 61,7 23,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 16,9 3,4 7,8 37,3 34,6 
 

41  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose be 

tėvų globos likusiems vaikams“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.8. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose socialinės rizikos vaikams 

 

41  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

socialinės rizikos vaikams“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti (tokių 

paslaugų poreikio 

nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 62 18 45 155 96 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 50 15 34 102 72 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 12 3 11 53 24 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4 4 4 25 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 1 3 4 19 12 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 5 7 8 44 17 

Seniūnijų specialistų (n=297) 57 11 37 111 79 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti (tokių 

paslaugų poreikio 

nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 16,5 4,8 12,0 41,2 25,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 18,3 5,5 12,5 37,4 26,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 11,7 2,9 10,7 51,5 23,3 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9,5 9,5 9,5 59,5 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2,6 7,7 10,3 48,7 30,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 6,2 8,6 9,9 54,3 21,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 19,3 3,7 12,5 37,6 26,8 

 

42  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

socialinės rizikos vaikams“ pasiskirstymas 

 



Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimas, 2013 

51 

 

 

4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.9. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose vaikams su negalia 

 

42  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

vaikams su negalia“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 66 15 25 83 187 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 52 15 19 56 131 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 14 0 6 27 56 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 6 4 3 21 8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 3 0 5 11 20 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 9 4 8 32 28 

Seniūnijų specialistų (n=297) 57 11 17 51 159 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 17,6 4,0 6,6 22,1 49,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 19,0 5,5 7,0 20,5 48,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 13,6 0,0 5,8 26,2 54,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 14,3 9,5 7,1 50,0 19,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7,7 0,0 12,8 28,2 51,3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 11,1 4,9 9,9 39,5 34,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 19,3 3,7 5,8 17,3 53,9 

 

43  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

vaikams su negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.10. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose vaikams su sunkia negalia 

 

43  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

vaikams su sunkia negalia“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 71 17 20 66 202 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 58 17 13 46 139 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 13 0 7 20 63 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4 4 3 20 11 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 4 3 3 7 22 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 8 7 6 27 33 

Seniūnijų specialistų (n=297) 63 10 14 39 169 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 18,9 4,5 5,3 17,6 53,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 21,2 6,2 4,8 16,8 50,9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 12,6 0,0 6,8 19,4 61,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9,5 9,5 7,1 47,6 26,2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10,3 7,7 7,7 17,9 56,4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 9,9 8,6 7,4 33,3 40,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 21,4 3,4 4,7 13,2 57,3 

 

44  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

vaikams su sunkia negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA. 

4.11.  Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus 

asmenims ir suaugusiems su negalia 

 
44  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos 

namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su negalia“ pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 66 21 43 170 76 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 57 15 32 115 54 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9 6 11 55 22 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 1 1 5 33 2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2 2 6 20 9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3 3 11 53 11 

Seniūnijų specialistų (n=297) 63 18 32 117 65 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 17,6 5,6 11,4 45,2 20,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 20,9 5,5 11,7 42,1 19,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8,7 5,8 10,7 53,4 21,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2,4 2,4 11,9 78,6 4,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 5,1 5,1 15,4 51,3 23,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3,7 3,7 13,6 65,4 13,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 21,4 6,1 10,8 39,7 22,0 

 

45  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.12. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus ir 

suaugusiems su sunkia negalia 

 

45  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

senyvo amžiaus ir suaugusiems su sunkia negalia“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 60 23 47 155 91 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 50 17 34 107 65 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 10 6 13 48 26 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2 1 8 29 2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 3 1 6 20 9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 5 2 14 49 11 

Seniūnijų specialistų (n=297) 55 21 33 106 80 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 16,0 6,1 12,5 41,2 24,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 18,3 6,2 12,5 39,2 23,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9,7 5,8 12,6 46,6 25,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4,8 2,4 19,0 69,0 4,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7,7 2,6 15,4 51,3 23,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 6,2 2,5 17,3 60,5 13,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 18,6 7,1 11,2 35,9 27,1 

 

46  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose 

senyvo amžiaus ir suaugusiems su sunkia negalia“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.13. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama šeimynose vaikams likusiems be tėvų globos 

 

46  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama šeimynose vaikams likusiems 

be tėvų globos“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 94 15 18 52 197 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 68 12 16 37 140 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 26 3 2 15 57 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 11 1 3 12 15 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7 3 3 4 22 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18 4 6 16 37 

Seniūnijų specialistų (n=297) 76 11 12 36 160 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 25,0 4,0 4,8 13,8 52,4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 24,9 4,4 5,9 13,6 51,3 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 25,2 2,9 1,9 14,6 55,3 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 26,2 2,4 7,1 28,6 35,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 17,9 7,7 7,7 10,3 56,4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 22,2 4,9 7,4 19,8 45,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 25,8 3,7 4,1 12,2 54,2 

 

47  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama šeimynose vaikams likusiems 

be tėvų globos“ pasiskirstymas 
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4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų 

rūšims Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ 

GLOBA.  
4.14. Trumpalaikė socialinė globa, teikiama laikino gyvenimo namuose socialinės rizikos suaugusiems ar 

senyvo amžiaus asmenims 

 

47  lentelė. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Trumpalaikė socialinė globa, teikiama laikino gyvenimo namuose socialinės 

rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims“ pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 124 18 21 57 156 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 93 16 15 44 105 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 31 2 6 13 51 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 17 2 2 10 11 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 8 2 3 9 17 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 25 4 5 19 28 

Seniūnijų specialistų (n=297) 99 14 16 38 128 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. 

0-25 

proc. 

26-50 

proc. 

51-75 

proc. 

76-100 

proc. 

Negaliu atsakyti 

(tokių paslaugų 

poreikio nėra) 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 33,0 4,8 5,6 15,2 41,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 34,1 5,9 5,5 16,1 38,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 30,1 1,9 5,8 12,6 49,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 40,5 4,8 4,8 23,8 26,2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 20,5 5,1 7,7 23,1 43,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 30,9 4,9 6,2 23,5 34,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 33,6 4,7 5,4 12,9 43,4 

 

48  pav. Respondentų atsakymų į prašymą įvertinti  kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims „Trumpalaikė socialinė globa, teikiama laikino gyvenimo namuose socialinės 

rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims“ pasiskirstymas 
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5. Čia galite įvertinti Jūsų nuomone aukščiau nepaminėtų svarbių socialinių paslaugų 

poreikių savivaldybėje (seniūnijoje) tenkinimą.  

 

Savivaldybės, atsakydamos į šį papildomą klausimą, pateikė 33 reikšminių įrašų ir paminėjo tokių 

socialinių paslaugų poreikį: 

 
1. pagalba į namuos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su negalia 100 proc.; dienos socialinė globa 

namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su sunkia negalia - 100 proc. 

2. Nakvynės namai riz. gr. suaugusiems  - 0 

3. Laikinas apgyvendinimas krizę išgyvenančių, smurtą patyrusių moterų ir vaikų - 75 proc. 

4. Kauno rajono socialinių paslaugų centro Dienos socialinės priežiūros skyrius vykdo vyresnio amžiaus 

asmenų ir asmenų su negalia sportinė veikla - 100% 

5. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socianės rizikos šeimoms ir asmenis namuose  51-75 

6. visi reikalingi klientų poreikiai yra tenkinami 100 proc. 

7. odontologų paslaugų visoms amžiaus grupėms 0 proc. pirties paslaugų 0 proc. 

8. Pagalba į namus senyvo amžiaus žmonėms 0 proc. 

9. bendruomeninės paslaugos-0, 

10. pas mus nėra paslaugų centro 

11. Ilgalaikės socialinės globos įstaigose nėra vietų 

12. poreikis patenkinamas 

13. paslaugų centras  randasi  už 25 kilometrų, sudėtingas  susisiekimas 

14. dienos centras vaikams 0-25 

15. Lankomosios priežiūros. 

16. Laikinas apnakvindinimas socialinės rizikos suaugusiems asmenims. 

17. Laikinas apnakvindinimas suaugusiems socialinės rizikos asmenims 

18. Dienos socialinė globa namuose 0, Savarankiško gyvenimo namai 100 

19. vaikų dienos centras, klientų grupė-vaikai, įvertinimas-0 proc. 

20. socialinė priežiūra pagalba į namus(senyvo amžiaus asmenims) 76-100 % 

21. trumpalaikė globa motinoms su vaikais  iki 50 proc. 

22. pagalba į namus senyvo amžiaus žmonių 51-75 

23. Pagalba namuose 51-75 

24. Seniūnijoje nėra dienos užimtumo centro, kuriame būtų teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos 

vaikams ir suaugusiems 

25. nežinomi ir neanalizuojami klientų poreikiai, visoms klientų grupėms, 0-25% 

26. Socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems asmenims su negalia socialinių paslaugų įstaigose - 100 

proc. Socialinės priežiūros paslaugos socialinė rizikos šeimoms jų namuose - 80 proc. 

Socialinės priežiūros paslaugos, socialinės rizikos šeimoms - 76/100 % 

27. Pirminės medicinos įstaigų pageidavimas 60% 

28. laikino apgyvendinimo paslauga socialinės rizikos asmenims 0 proc. dienos užimtumo paslaugos 

centruose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims 0 proc. 

29. 100 proc. netenkinamas neįgaliųjų vaikų specialiųjų poreikių tenkinimas, t.y. neteikiamos socialinės 

paslaugos 

30. pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims 

31. Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia ir sunkia negalia, dienos socialinė globa teikiama namuose vaikams su 

negalia-0 proc. 

32. Laikinas apnakvindinimas , teikiamas laikino apnakvindinimo namuose 

33. Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, kuriems nenustatyta nuolatinė slauga-0 proc. 
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6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
6.1. Mažesnės galimybės gauti socialines paslaugas 

 

48  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

mažesnės galimybės gauti socialines paslaugas, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 290 64 23 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 209 48 17 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 81 16 6 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 30 7 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 24 12 3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 54 19 8 

Seniūnijų specialistų (n=297) 236 45 15 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 76,9 17,0 6,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 76,3 17,5 6,2 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 78,6 15,5 5,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 71,4 16,7 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 61,5 30,8 7,7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 66,7 23,5 9,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 79,7 15,2 5,1 

 

49  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

mažesnės galimybės gauti socialines paslaugas, pasiskirstymas 

 

 



Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimas, 2013 

59 

 

6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
6.2. Sunkiau sutelkti įvairių specialistų komandas 

 

49  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

sunkiau sutelkti įvairių specialistų komandas, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 309 50 18 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 219 42 13 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 90 8 5 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 36 5 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 28 9 2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 64 14 3 

Seniūnijų specialistų (n=297) 245 36 15 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, proc. NESUTINKU, proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 82,0 13,3 4,8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 79,9 15,3 4,7 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 87,4 7,8 4,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 85,7 11,9 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 71,8 23,1 5,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 79,0 17,3 3,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 82,8 12,2 5,1 

 

50  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

sunkiau sutelkti įvairių specialistų komandas, pasiskirstymas 

 

 

 

 

 

 



Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimas, 2013 

60 

 

6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  

6.3. Mažesnis informacijos apie gerąją kitų savivaldybių patirtį prieinamumas 

 
50  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

mažesnis informacijos apie gerąją kitų savivaldybių patirtį prieinamumas, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 231 71 75 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 170 50 54 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 61 21 21 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 24 11 7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 22 11 6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 46 22 13 

Seniūnijų specialistų (n=297) 185 49 62 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 61,3 18,8 19,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 62,0 18,2 19,7 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 59,2 20,4 20,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 57,1 26,2 16,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 56,4 28,2 15,4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 56,8 27,2 16,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 62,5 16,6 20,9 

 

51  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

mažesnis informacijos apie gerąją kitų savivaldybių patirtį prieinamumas, pasiskirstymas 
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6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  

6.4. Lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo procesą 

 
51  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo procesą, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 154 96 127 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 113 67 94 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 41 29 33 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 18 14 10 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 17 10 12 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 35 24 22 

Seniūnijų specialistų (n=297) 119 72 105 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 40,8 25,5 33,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 41,2 24,5 34,3 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 39,8 28,2 32,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 42,9 33,3 23,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 43,6 25,6 30,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 43,2 29,6 27,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 40,2 24,3 35,5 

 

52  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo procesą, pasiskirstymas 
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6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
6.5. Geresnė paslaugų kokybė 

 

51  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo procesą, pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 73 155 149 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 57 114 103 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 16 41 46 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 1 25 16 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 6 21 12 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 7 46 28 

Seniūnijų specialistų (n=297) 66 109 121 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 19,4 41,1 39,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 20,8 41,6 37,6 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 15,5 39,8 44,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 2,4 59,5 38,1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 15,4 53,8 30,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 8,6 56,8 34,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 22,3 36,8 40,9 
 

 

52  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo procesą, pasiskirstymas 
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6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
6.6. Didesni socialinių darbuotojų darbo krūviai  

 

52  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

didesni socialinių darbuotojų darbo krūviai, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 229 68 80 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 172 49 53 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 57 19 27 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 17 20 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 21 12 6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 38 32 11 

Seniūnijų specialistų (n=297) 191 36 69 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 60,7 18,0 21,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 62,8 17,9 19,3 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 55,3 18,4 26,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 40,5 47,6 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 53,8 30,8 15,4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 46,9 39,5 13,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 64,5 12,2 23,3 

 

53  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

didesni socialinių darbuotojų darbo krūviai, pasiskirstymas 
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6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
6.7. Plačiau išvystyta neformali pagalba 

 

53  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

plačiau išvystyta neformali pagalba, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 215 62 100 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 158 48 68 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 57 14 32 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 29 7 6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 24 8 7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 53 15 13 

Seniūnijų specialistų (n=297) 162 47 87 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 57,0 16,4 26,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 57,7 17,5 24,8 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 55,3 13,6 31,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 69,0 16,7 14,3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 61,5 20,5 17,9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 65,4 18,5 16,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 54,7 15,9 29,4 
 

 

54  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje plačiau 

išvystyta neformali pagalba, pasiskirstymas 
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6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  

6.8. Geresnės sąlygos padėti žmogui 

 
54  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

geresnės sąlygos padėti žmogui, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 114 168 95 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 88 116 70 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 26 52 25 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 6 23 13 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 10 21 8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų (n=81) 16 44 21 

Seniūnijų specialistų (n=297) 98 124 74 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 30,2 44,6 25,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 32,1 42,3 25,5 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 25,2 50,5 24,3 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 14,3 54,8 31,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 25,6 53,8 20,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų (n=81) 19,8 54,3 25,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 33,1 41,9 25,0 

 

55  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

geresnės sąlygos padėti žmogui, pasiskirstymas 
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6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
6.9. Dažniau kyla pavojus socialinio darbuotojo saugumui 

 

55  lentelė. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

dažniau kyla pavojus socialinio darbuotojo saugumui, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 227 52 98 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 173 33 68 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 54 19 30 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 21 11 10 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 23 9 7 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 44 20 17 

Seniūnijų specialistų (n=297) 183 32 81 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS 

SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 60,2 13,8 26,0 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 63,1 12,0 24,8 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 52,4 18,4 29,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 50,0 26,2 23,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 59,0 23,1 17,9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų vadovų 

(n=81) 54,3 24,7 21,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 61,8 10,8 27,4 

 

56  pav. Respondentų atsakymų į klausimą, ar sutinka su teiginiu, kad kaimo gyvenamojoje vietovėje 

dažniau kyla pavojus socialinio darbuotojo saugumui, pasiskirstymas 
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7. Čia galite papildyti ankstesnį anketos klausimą savo pačių nuomone dėl socialinio darbo 

specifikos ir ypatumų kaimuose, lyginant su miestais.  

 

Savivaldybės šį papildomą lauką aktyviai pildė (68 reikšminiai įrašai) įrašydamos nuomone dėl 

socialinio darbo specifikos ir ypatumų kaimuose. Dominuoja įrašai apie transporto problemą, 

kaimynų pagalbą. Savivaldybių specialistų įrašai: 

 
1. Kaime yra dideli atstumai reikalingas transportas 

2. iš pagalbos namuose paslaugų krepšelįo paklausiausia paslauga: malkų ir vandens prinešimas, krosnies 

iškūrenimas 

3. Namai be patogumų - dideli atstumai tarp gyventojų , nėra privažiavimų iki sodybų. Aktualiausia - 

transporto teikimo paslaugos bet jos tampa tokios brangios ir neprieinamos , nes teikiamos iš rajono centro. 

4. Mieste yra daugiau galimybių gauti socialines paslaugas. 

5. Dideli atstumai, vienkiemiai, 

6. Trūksta transporto nuvykti į atokesnes vietoves.  

7. Iš dalies skiriasi kaimo ir miesto žmonių mentalitetas, gyvenimo būdas ir supratimas, tam tikri įgūdžiai. 

8. kaimo gyventojai daugiau paslaugų nori savo namuose. Visada nori tvarkingai gyventi, kad kieme žolę 

nupjautų, daržovių užsiauginti (nes viską nupirkti iš mažos pensijos - brangu), kad kas malkų priruoštų 

9. trūksta socialinių paslaugų teikėjų, psichologų, viskas koncentruota mieste. 

10. kaimo vietovėse dirbti su klientais lengviau, kadangi pažysti žmones, daugmaž yra žinomos jų situacijos. 

11. Kaimuose gėriau pažįstami žmonės. Dažniau sulaukiama pagalbos ir informacijos iš kaimynų. 

12. Sunkiau prieinamos socialinės paslaugos, dėl atstumo nuo rajono centro (50 km.) 

13. kaime yra lengviau. 

14. reikalinga transporto priemonė  darbuotojui, nes dideli atstumai ir nėra viešojo transporto 

15. Sunku nuvykti pas soc. paslaugų gavėjus į kaimus, nėra transporto. 

16. Soc. darbo organizatorė seniūnijoje turi dideli krūvi, dirba pagrinde su išmokom ir vykdo kitus seniūno 

pavedimus. 

17. Mieste didesnė paslaugų įvairovė. 

18. Paslaugų gavėjai išsidėstę toli vienas nuo kito, paslaugoms teikti reikalinga mobili pagalba 

19. Kas gali įvertinti socialinio darbuotojo teikiamų socialinių paslaugų kokybę, kai kiekvienas atvejis 

individualus. 

20. Dideli atstumai tarp gyvenamųjų vietovių, prasta vietinių kelių būklė 

21. Kaimuose socialinį darbą turi dirbti daugiau darbuotojų 

22. žmonės vieni kitus gerai pažysta 

23. Seniūnijose labai didelis socialinių darbuotojų darbo krūvis, kadangi dirbama su visomis žmonių 

grupėmis, dėl ko nukenčia darbo kokybė. 

24. dėl transporto trūkumo sunku susisiekti su paslaugas gaunančiais asmenimis ir šeimomis 

sunkus  susisiekimas, klientai  gyvena dideliu atstumu vienas  nuo kito 

25. Darbą apsunkina dideli atstumai tarp aptarnaujamų klientų, transporto stoka. 

26. Kaimo vietovėse nėra reikalinga tokia paslaugų gausa kaip miestuose, tačiau reikia tikslingai nustatyti 

kokių paslaugų reikia ir kokios bus naudingos pačiam žmogui.  

27. Kaimo žmonės dažniausiai nėra tokie reiklūs specialistams. 

28. Mieste socialinio darbo nedirbau, bet manau, kad kaime truputi lengviau dirbti socialinį darbą, kadangi 

žmonės vieni kitus pažįsta. 

29. Kaimo vietovėse blogesnės darbo sąlygos, prastesnė materialinė bazė, komandinio darbo stoka 

30. Kaimuose paslaugas gauti neįgaliems žmonėms sunkiau, nes specialistų vietoje nėra, o norint vežioti į 

miestą reikalingos papildomos išlaidos, ir žmonės dažniausiai atsisako paslaugų. 

31. kaimuose stipresnė bendruomenės pagalba, nes vieni kitus labiau pažįsta. 

32. kaimo vietovėje dažnai padeda kaimynai 

33. Teikiant pagalbos namuose paslaugas, kaimuose palyginus su miestu yra labai dideli atstumai nuo vieno 

paslaugos gavėjo iki kito. 

34. sunku susikalbėti su senyvo amžiaus žmogumi 

35. Dėl atstumų ir gyventojų nemokumo, kai kurios paslaugos kaip masažo, ar kitos stacionarios procedūros 

gali būti teikiamos tik paguldžius ligonį į skyrių ar slaugos ligoninę. 

36. Bendruomenės kol kas šioje srityje dirbti nenori. 
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37. socialinio darbo specifika ir ypatumai labai skiriasi lyginant miestą su kaimu trumpalaikio ir  ilgalaikio 

pagalbos  namuose , senyvo amžiaus  asmenims ir asmenims su negalią 

38. Mažesnė teikiamų paslaugų išvystymo tinklas, trūksta transporto organizavimo paslaugų. 

39. Sunku dėl transporto stygiaus kaimo vietovėse 

40. Kaimo gyventojus sunkiau motyvuoti, kad naudotųsi socialinėmis paslaugomis 

41. seniūnijos teritorijoje gyvenantys asmenys labiau vienas kitą pažįsta, artimesnis bendravimas, lengviau 

ir greičiau išryškėja socialinės problemos. 

42. Lyginant su miestu yra mažesnė rizikos grupių įvairovė (narkomanija, prostitucija). 

43. Atokios, sunkiai pasiekiamos klientų gyvenamosios vietovės. Blogas aprūpinimas darbo priemonėmis 

(transportu), siauras socialinių paslaugų tinklas. 

44. Sunkiai pasiekiama psichologo pagalba 

45. Socialinių paslaugų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje skiriasi nuo miesto. Socialinių paslaugų 

srities specialistai turi būti, ne savivaldybės centre, o kiekvienoje seniūnijoje. 

46. Dideli soc. darbuotojų darbo krūviai kaime 

47. Kaimuose dideli atstumai tarp gyventojų, transporto problemos, medicinos prieinamumas 

didelis socialinio darbuotojo krūvis, neturime socialiniams darbuotojams individualaus transporto 

48. Didelė problema teikiant paslaugas kaimo vietovėse - transporto stoka 

49. Gyventojai gyvena atokiai nuo miestelio (vienkiemiuose), ne visada turima transporto nuvykimui pas 

klientą iškilus poreikiui.  

50. Turi įtakos ir meteorologinės sąlygos. 

51. Transporto trūkumas , žemas kaimo žmonių išsilavinimas , sunkumai bendraujant ir sprendžiant jų 

poreikius. 

52. Labai dideli atstumai tarp klientų, trūksta gero komandinio darbo. 

53. Sunkiai pasiekiami atstumai tarp gyvenviečių 

54. Socialinis darbuotojas turėtų dirbti seniūnijoje ir būti pavaldus seniūnui 

55. mažesnė apimtis, glaudesnis bendravimas 

56. Didesnės galimybės geriau pažinti žmones ir įvertinti jų poreikius. 

57. Teikiant paslaugas kaimo vietovėse, iškyla transporto problema 

58. transporto priemonių, ryšio priemonių trūkumas siekiant vykdyti kokybišką paslaugų teikimą, 

59. Dėl didesnių atstumų nuo įstaigos iki paslaugų gavėjo didėja išlaidos paslaugai, ilgėja skubios pagalbos 

suteikimo laikas. 

60. kaimo vietovėse-pagrindine problema - transporto stygius ir lėšų trūkumas biudžete, todėl kokybiškai 

negalime teikti paslaugų. 

61. Kaimo vietovėse didžiausia problema transporto stygius arba kitaip tariant sudėtinga susisiekimo 

galimybė su paslaugų gavėjais, ypač žiemą. 

62. Ne visos paslaugos yra prieinamos dėl atstumo, daug laiko sugaištama nuvykimui iki paslaugų gavėjo, 

didesnė rizika. 

63. Mažoje kaimo bendruomenėje dėl paslaugų kreipiasi mažiau, nes pasirūpina artimieji, kaimynai. 64. 

Kaimo vietovėje didesni kaštai  paslaugai atlikti, nes kaimai  skirtingoje geografinėje padėtyje. 

65. kaime soc. darbuotojui sunkesnis susisiekimas 

66. Trūksta specialistų, klientai yra nutolę nuo pagalbos centrų, sudėtingas susisiekimas, prieinamumas, 

vienam socialiniam darbuotojui tenka per didelis klientų skaičius (socialinės rizikos šeimų). 

67. Dėl didelių atstumų, įvairių specialistų trūkumo ir prasto susisiekimo sunku teikti kokybiškas  paslaugas 

kaime. 

68. Dideli atstumai tarp gyvenviečių, didelis darbo krūvis. 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  

8.1. Geros socialinių paslaugų patirties ir inovacijų diegimas 

 
56  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

geros socialinių paslaugų patirties ir inovacijų diegimas, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 13 58 163 94 49 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 9 40 124 68 33 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 4 18 39 26 16 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0 8 20 13 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0 2 22 14 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 0 10 42 27 2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 13 48 121 67 47 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 3,4 15,4 43,2 24,9 13,0 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 3,3 14,6 45,3 24,8 12,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 3,9 17,5 37,9 25,2 15,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0,0 19,0 47,6 31,0 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0,0 5,1 56,4 35,9 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 0,0 12,3 51,9 33,3 2,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 4,4 16,2 40,9 22,6 15,9 

 

57  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja geros 

socialinių paslaugų patirties ir inovacijų diegimas, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.2. Socialinio darbo metodinių centrų veikla 

 

57  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

socialinio darbo metodinių centrų veikla, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 56 53 108 66 94 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 42 38 92 50 52 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 14 15 16 16 42 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9 5 15 7 6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 6 5 10 10 8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 15 10 25 17 14 

Seniūnijų specialistų (n=297) 41 43 83 49 80 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 14,9 14,1 28,6 17,5 24,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 15,3 13,9 33,6 18,2 19,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 13,6 14,6 15,5 15,5 40,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 21,4 11,9 35,7 16,7 14,3 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 15,4 12,8 25,6 25,6 20,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18,5 12,3 30,9 21,0 17,3 

Seniūnijų specialistų (n=297) 13,9 14,5 28,0 16,6 27,0 

 
58  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

socialinio darbo metodinių centrų veikla, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.3. Socialinių paslaugų teikimo įstatyminė bazė 

 

58  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

socialinių paslaugų teikimo įstatyminė bazė, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 7 41 138 160 31 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 4 32 99 117 22 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 3 9 39 43 9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0 5 20 17 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 1 4 15 18 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1 9 35 35 1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 6 32 103 125 30 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 1,9 10,9 36,6 42,4 8,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 1,5 11,7 36,1 42,7 8,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 2,9 8,7 37,9 41,7 8,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0,0 11,9 47,6 40,5 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2,6 10,3 38,5 46,2 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1,2 11,1 43,2 43,2 1,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 2,0 10,8 34,8 42,2 10,1 

 

59  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

socialinių paslaugų teikimo įstatyminė bazė, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.4. Savivaldybės vadovų požiūris į socialinių paslaugų sritį 

 

  

59  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

savivaldybės vadovų požiūris į socialinių paslaugų sritį, pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 5 33 94 223 22 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 3 23 70 161 17 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 2 10 24 62 5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0 2 9 30 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 1 3 5 30 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1 5 14 60 1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 4 28 80 163 21 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 1,3 8,8 24,9 59,2 5,8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 1,1 8,4 25,5 58,8 6,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 1,9 9,7 23,3 60,2 4,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 0,0 4,8 21,4 71,4 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2,6 7,7 12,8 76,9 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 1,2 6,2 17,3 74,1 1,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 1,4 9,5 27,0 55,1 7,1 

 

60  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

savivaldybės vadovų požiūris į socialinių paslaugų sritį, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.5. Socialinių darbuotojų profesionalumas ir iniciatyva 

 

60  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

socialinių darbuotojų profesionalumas ir iniciatyva, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 4 12 95 261 5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 2 8 68 194 2 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 2 4 27 67 3 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 1 1 7 33 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 0 1 8 29 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 

1 2 15 62 1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 3 10 80 199 4 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 1,1 3,2 25,2 69,2 1,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių (n=275) 0,7 2,9 24,8 70,8 0,7 

Iš jų probleminių savivaldybių (n=103) 1,9 3,9 26,2 65,0 2,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų (n=42) 2,4 2,4 16,7 78,6 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų (n=39) 0,0 2,6 20,5 74,4 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų centrų 

vadovų (n=81) 

1,2 2,5 18,5 76,5 1,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 1,0 3,4 27,0 67,2 1,4 
 

 

61  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

socialinių darbuotojų profesionalumas ir iniciatyva, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.6. Savanoriško darbo ir bendruomenės narių iniciatyvos 

 

61  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

savanoriško darbo ir bendruomenės narių iniciatyvos, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 36 82 108 133 18 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 27 64 73 99 11 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9 18 35 34 7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7 6 9 19 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2 7 8 20 2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 9 13 17 39 3 

Seniūnijų specialistų (n=297) 27 69 91 94 15 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 9,5 21,8 28,6 35,3 4,8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 9,9 23,4 26,6 36,1 4,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8,7 17,5 34,0 33,0 6,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 16,7 14,3 21,4 45,2 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 5,1 17,9 20,5 51,3 5,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 11,1 16,0 21,0 48,1 3,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 9,1 23,3 30,7 31,8 5,1 

 

62  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

savanoriško darbo ir bendruomenės narių iniciatyvos, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.7. Darbuotojų skaičius 

 

62  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

darbuotojų skaičius, pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 13 43 98 206 17 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 10 31 71 153 9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 3 12 27 53 8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 3 2 11 26 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 1 4 3 29 2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 4 6 14 55 2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 9 37 84 151 15 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 3,4 11,4 26,0 54,6 4,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 3,6 11,3 25,9 55,8 3,3 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 2,9 11,7 26,2 51,5 7,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7,1 4,8 26,2 61,9 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2,6 10,3 7,7 74,4 5,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 4,9 7,4 17,3 67,9 2,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 3,0 12,5 28,4 51,0 5,1 
 

 

63  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

darbuotojų skaičius, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.8. NVO spaudimas ir aktyvi veikla 

 

63  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

NVO spaudimas ir aktyvi veikla, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 54 72 105 67 79 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 40 55 73 55 51 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 14 17 32 12 28 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 6 5 19 8 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 6 9 9 5 10 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 12 14 28 13 14 

Seniūnijų specialistų (n=297) 42 58 77 54 65 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 14,3 19,1 27,9 17,8 21,0 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 14,6 20,1 26,6 20,1 18,6 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 13,6 16,5 31,1 11,7 27,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 14,3 11,9 45,2 19,0 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 15,4 23,1 23,1 12,8 25,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 14,8 17,3 34,6 16,0 17,3 

Seniūnijų specialistų (n=297) 14,2 19,6 26,0 18,2 22,0 

 

64  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja NVO 

spaudimas ir aktyvi veikla, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.9. Valstybinių socialinių programų vykdymas 

 

64  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

valstybinių socialinių programų vykdymas, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 11 41 127 131 67 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 3 32 94 105 40 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8 9 33 26 27 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4 2 19 17 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 1 1 15 16 6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 5 3 34 33 6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 6 38 93 98 61 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 2,9 10,9 33,7 34,7 17,8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 1,1 11,7 34,3 38,3 14,6 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 7,8 8,7 32,0 25,2 26,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9,5 4,8 45,2 40,5 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2,6 2,6 38,5 41,0 15,4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 6,2 3,7 42,0 40,7 7,4 

Seniūnijų specialistų (n=297) 2,0 12,8 31,4 33,1 20,6 

 

65  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja 

valstybinių socialinių programų vykdymas, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.10. ES struktūrinių fondų lėšos 

 

65  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja ES 

struktūrinių fondų lėšos, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 25 33 70 162 87 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 17 27 55 121 54 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8 6 15 41 33 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2 1 12 23 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0 0 8 29 2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 2 1 20 52 6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 23 32 50 110 81 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 6,6 8,8 18,6 43,0 23,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 6,2 9,9 20,1 44,2 19,7 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 7,8 5,8 14,6 39,8 32,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4,8 2,4 28,6 54,8 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0,0 0,0 20,5 74,4 5,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 2,5 1,2 24,7 64,2 7,4 

Seniūnijų specialistų (n=297) 7,8 10,8 16,9 37,2 27,4 

 
66  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja ES 

struktūrinių fondų lėšos, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.11. Savivaldybės finansinės galimybės 

 

66  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja ES 

savivaldybės finansinės galimybės, pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 11 45 61 216 44 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 6 35 42 162 29 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 5 10 19 54 15 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 3 1 5 32 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0 3 7 28 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3 4 12 60 2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 8 41 49 156 42 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 2,9 11,9 16,2 57,3 11,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 2,2 12,8 15,3 59,1 10,6 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 4,9 9,7 18,4 52,4 14,6 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7,1 2,4 11,9 76,2 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0,0 7,7 17,9 71,8 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3,7 4,9 14,8 74,1 2,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 2,7 13,9 16,6 52,7 14,2 
 

 

 
67  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja ES 

savivaldybės finansinės galimybės, pasiskirstymas 
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8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams  
8.12. Kitų savivaldybių pavyzdžiai 

 

67  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja ES 

kitų savivaldybių pavyzdžiai, pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 23 72 107 67 108 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 17 58 79 49 71 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 6 14 28 18 37 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 3 10 17 7 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0 11 13 9 6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3 21 30 16 11 

Seniūnijų specialistų (n=297) 20 51 77 51 97 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Neįtakoja 

Silpnai 

įtakoja 

Vidutiniškai 

įtakoja 

Stipriai 

įtakoja 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 6,1 19,1 28,4 17,8 28,6 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 6,2 21,2 28,8 17,9 25,9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 5,8 13,6 27,2 17,5 35,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7,1 23,8 40,5 16,7 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 0,0 28,2 33,3 23,1 15,4 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 3,7 25,9 37,0 19,8 13,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 6,8 17,2 26,0 17,2 32,8 

 

68  pav. Respondentų atsakymų, vertinant kaip socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja ES 

kitų savivaldybių pavyzdžiai, pasiskirstymas 
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9. Čia galite papildyti ankstesnį anketos klausimą (kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių 

paslaugų plėtrą kaimo gyventojams) savo pačių nuomone įrašydami į tuščią lauką.  

 

Savivaldybių specialistai pateikė 22 reikšminius įrašus, kuriuose išsiskiria transporto priemonių  

užtikrinimo klausimas, NVO dalyvavimas, socialinių darbuotojų profesionalumas. Įrašai: 

 
1. Kartais iniciatyvų turima daug, bet susiduriama su lėšų trūkumu. 

2. Socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja: atstumai nuo seniūnijos centro iki gyventojų, 

transportas. Žmonės gyvena vienkiemiuose rudenį, žiemą yra sunku privažiuoti. 

3. Nesuteikiamas transportas. Trūksta bendradarbiavimo su bendruomene. 

4. Naudojant valstybinių socialinių programų ir ES struktūrinių fondų lėšas galima būtų įrengti  centrus, 

teikiančius kompleksines socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims. 

5. Savivaldybės vadovų požiūris į socialinių paslaugų sritį. Darbuotojų profesionalumas. 

6. Kaime socialinių paslaugų plėtrai neskiriamas pakankamas finansavimas. 

7. transporto problema 

8. Socialinių paslaugų plėtra kaimo vietovėse priklauso nuo turimų lėšų, sąlygojančių etatų skaičių 

socialinių paslaugų centruose bei transporto įsigijimo galimybes. 

9. Labiausiai įtakojantis faktorius yra ES struktūrinių fondų lėšos. 

10. Savivaldybės biudžeto lėšos, praktinio socialinio darbo metodikos stoka 

11. Trūksta socialinių darbuotojų, nes norint visiems padėti, tai neužtenka 8val.darbo dienos. 

12. pritrūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo, elementaraus supratimo, nėra programų alkoholizmo ir 

užkrečiamų ligų prevencijai ir problemoms spręsti. 

13. socialinių darbuotojų komunikabilumas 

trūksta kaimuose socialinių darbuotojų padėjėju lankant namuose senyvo amžiaus žmones 

14. finansinių  galimybių stoka 

15. NVO bendradarbiavimas su kaimo bendruomenėm 

16. Turi keistis savivaldybės vadovų požiūris į socialinių paslaugų sritį. 

17. Socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinių darbuotojų skaičius. Pakankamas finansavimas.  

18. Socialinių paslaugų įstaigų steigimas. 

19. Socialinių paslaugų plėtra kaime beveik nevyksta. 

20. turi būti įtakingesnė NVO veikla kaimo vietovėse 

21. kaime reikia daugiau bendravimo  paslaugų ( žmones labiau užsidarė savo aplinkoje) 

22. Socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams įtakoja savivaldybės politikų požiūris į socialines 

paslaugas. Socialinėms paslaugoms skiriamas minimalus finansavimas. 
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10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.1. Konsultavimas, informavimas (visos klientų grupės) 

 

 

68  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Konsultavimas, informavimas (visos 

klientų grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 241 129 0 7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 184 86 0 4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 57 43 0 3 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 28 14 0 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 32 7 0 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 60 21 0 0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 181 108 0 7 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 63,9 34,2 0,0 1,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 67,2 31,4 0,0 1,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 55,3 41,7 0,0 2,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 66,7 33,3 0,0 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 82,1 17,9 0,0 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 74,1 25,9 0,0 0,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 61,1 36,5 0,0 2,4 

 

69  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Konsultavimas, informavimas (visos klientų 

grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 
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10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.2. Tarpininkavimas, atstovavimas (visos klientų grupės) 

 

69  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Tarpininkavimas, atstovavimas (visos 

klientų grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 215 152 2 8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 164 104 1 5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 51 48 1 3 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 25 17 0 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 32 7 0 0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 57 24 0 0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 158 128 2 8 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 57,0 40,3 0,5 2,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 59,9 38,0 0,4 1,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 49,5 46,6 1,0 2,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 59,5 40,5 0,0 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 82,1 17,9 0,0 0,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 70,4 29,6 0,0 0,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 53,4 43,2 0,7 2,7 
 

70  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Tarpininkavimas, atstovavimas (visos klientų 

grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 

 



Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimas, 2013 

84 

 

10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.3. Maitinimo organizavimas, aprūpinimas maisto paketais (visos klientų grupės) 

 

70  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Maitinimo organizavimas, aprūpinimas 

maisto paketais (visos klientų grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 127 187 9 54 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 85 147 7 35 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 42 40 2 19 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 12 25 1 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 14 18 2 5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 26 43 3 9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 101 144 6 45 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 33,7 49,6 2,4 14,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 31,0 53,6 2,6 12,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 40,8 38,8 1,9 18,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 28,6 59,5 2,4 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 35,9 46,2 5,1 12,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 32,1 53,1 3,7 11,1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 34,1 48,6 2,0 15,2 

 

71  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Maitinimo organizavimas, aprūpinimas 

maisto paketais (visos klientų grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 
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10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.4. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne (visos klientų grupės) 

 

71  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, 

avalyne (visos klientų grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 67 197 14 99 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 51 143 11 69 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 16 54 3 30 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7 30 1 4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 11 19 1 8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18 49 2 12 

Seniūnijų specialistų (n=297) 49 148 12 87 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 17,8 52,3 3,7 26,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 18,6 52,2 4,0 25,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 15,5 52,4 2,9 29,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 16,7 71,4 2,4 9,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 28,2 48,7 2,6 20,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 22,2 60,5 2,5 14,8 

Seniūnijų specialistų (n=297) 16,6 50,0 4,1 29,4 

 

72  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, 

avalyne (visos klientų grupės)“ pokyčius pasiskirstymas 
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10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.5. Aprūpinimas kompensacine technika (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

72  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Aprūpinimas kompensacine technika 

(neįgalieji ir seni žmonės)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 166 162 15 34 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 113 121 13 27 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 53 41 2 7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 24 14 4 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 22 14 1 2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 46 28 5 2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 120 134 10 32 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 44,0 43,0 4,0 9,0 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 41,2 44,2 4,7 9,9 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 51,5 39,8 1,9 6,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 57,1 33,3 9,5 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 56,4 35,9 2,6 5,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 56,8 34,6 6,2 2,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 40,5 45,3 3,4 10,8 

 

73  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Aprūpinimas kompensacine technika 

(neįgalieji ir seni žmonės)“ pokyčius pasiskirstymas 
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10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.6. Aplinkos ir būsto pritaikymas (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

73  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Aplinkos ir būsto pritaikymas (neįgalieji ir 

seni žmonės)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 96 184 17 80 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 63 137 13 61 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 33 47 4 19 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 21 17 4 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 9 20 1 9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 30 37 5 9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 66 147 12 71 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 25,5 48,8 4,5 21,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 23,0 50,0 4,7 22,3 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 32,0 45,6 3,9 18,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 50,0 40,5 9,5 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 23,1 51,3 2,6 23,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 37,0 45,7 6,2 11,1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 22,3 49,7 4,1 24,0 

 

74  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Aplinkos ir būsto pritaikymas (neįgalieji ir 

seni žmonės)“ pokyčius pasiskirstymas 
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10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.7. Pagalbos pinigai (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

74  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalbos pinigai (neįgalieji ir seni 

žmonės)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 45 177 31 124 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 26 132 27 89 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 19 45 4 35 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 1 25 4 12 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7 14 2 16 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 8 39 6 28 

Seniūnijų specialistų (n=297) 37 138 25 96 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 11,9 46,9 8,2 32,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 9,5 48,2 9,9 32,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 18,4 43,7 3,9 34,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2,4 59,5 9,5 28,6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 17,9 35,9 5,1 41,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 9,9 48,1 7,4 34,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 12,5 46,6 8,4 32,4 

     
 

75  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalbos pinigai (neįgalieji ir seni žmonės)“ 

pokyčius pasiskirstymas 
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10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

BENDROSIOS PASLAUGOS  
10.8. Transporto organizavimas (neįgalieji ir seni žmonės) 

 

75  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Transporto organizavimas (neįgalieji ir 

seni žmonės)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 132 176 35 34 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 91 137 24 22 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 41 39 11 12 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 19 21 2 0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 20 15 2 2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 39 36 4 2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 93 140 31 32 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 35,0 46,7 9,3 9,0 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 33,2 50,0 8,8 8,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 39,8 37,9 10,7 11,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 45,2 50,0 4,8 0,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 51,3 38,5 5,1 5,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 48,1 44,4 4,9 2,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 31,4 47,3 10,5 10,8 

 

76  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Transporto organizavimas (neįgalieji ir seni 

žmonės)“ pokyčius pasiskirstymas 
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11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA. 
11.1.  Pagalba į namus (senyvo amžiaus asmenys) 

 

76  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalba į namus (senyvo amžiaus 

asmenys)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 161 164 17 35 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 109 126 13 26 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 52 38 4 9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 21 18 2 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 27 11 0 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 48 29 2 2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 113 135 15 33 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 42,7 43,5 4,5 9,3 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 39,8 46,0 4,7 9,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 50,5 36,9 3,9 8,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 50,0 42,9 4,8 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 69,2 28,2 0,0 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 59,3 35,8 2,5 2,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 38,2 45,6 5,1 11,1 

 

77  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalba į namus (senyvo amžiaus asmenys)“ 

pokyčius pasiskirstymas 
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11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA.  
11.2. Pagalba į namus (suaugusieji asmenys su negalia) 

 

77  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalba į namus (suaugusieji asmenys su 

negalia)“ pokyčius pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 129 172 13 63 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 89 128 11 46 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 40 44 2 17 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 19 20 2 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 26 12 0 1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 45 32 2 2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 84 140 11 61 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 34,2 45,6 3,4 16,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 32,5 46,7 4,0 16,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 38,8 42,7 1,9 16,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 45,2 47,6 4,8 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 66,7 30,8 0,0 2,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 55,6 39,5 2,5 2,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 28,4 47,3 3,7 20,6 

 
78  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalba į namus (suaugusieji asmenys su 

negalia)“ pokyčius pasiskirstymas 
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11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA.  
11.3. Pagalba į namus (vaikai su negalia) 

 

78  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalba į namus (vaikai su negalia)“ 

pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 37 118 7 215 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 25 88 7 154 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 12 30 0 61 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 5 18 0 19 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 6 12 0 21 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 11 30 0 40 

Seniūnijų specialistų (n=297) 26 88 7 175 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 9,8 31,3 1,9 57,0 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 9,1 32,1 2,6 56,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 11,7 29,1 0,0 59,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 11,9 42,9 0,0 45,2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 15,4 30,8 0,0 53,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 13,6 37,0 0,0 49,4 

Seniūnijų specialistų (n=297) 8,8 29,7 2,4 59,1 

 

79  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Pagalba į namus (vaikai su negalia)“ 

pokyčius pasiskirstymas 
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11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA.  
11.4. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus asmenys) 

 

79  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 

namuose (senyvo amžiaus asmenys)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 82 126 11 158 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 55 104 7 108 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 27 22 4 50 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 10 10 0 22 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 5 10 0 24 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 15 20 0 46 

Seniūnijų specialistų (n=297) 67 106 11 112 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 21,8 33,4 2,9 41,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 20,1 38,0 2,6 39,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 26,2 21,4 3,9 48,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 23,8 23,8 0,0 52,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 12,8 25,6 0,0 61,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18,5 24,7 0,0 56,8 

Seniūnijų specialistų (n=297) 22,6 35,8 3,7 37,8 

 

80  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 

namuose (senyvo amžiaus asmenys)“ pokyčius pasiskirstymas 
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11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA.  
11.5. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (suaugusieji asmenys su negalia) 

 

80  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 

namuose (suaugusieji asmenys su negalia)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 71 121 12 173 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 46 101 7 120 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 25 20 5 53 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9 9 0 24 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 4 9 1 25 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 13 18 1 49 

Seniūnijų specialistų (n=297) 58 103 11 124 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 18,8 32,1 3,2 45,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 16,8 36,9 2,6 43,8 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 24,3 19,4 4,9 51,5 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 21,4 21,4 0,0 57,1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10,3 23,1 2,6 64,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 16,0 22,2 1,2 60,5 

Seniūnijų specialistų (n=297) 19,6 34,8 3,7 41,9 

 

81  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 

namuose (suaugusieji asmenys su negalia)“ pokyčius pasiskirstymas 
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11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA.  
11.6. Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose (socialinės rizikos suaugę 

asmenys) 

 

81  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas 

laikino apgyvendinimo įstaigose (socialinės rizikos suaugę asmenys)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 66 105 8 198 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 48 87 6 133 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 18 18 2 65 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 11 17 1 13 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 11 11 0 17 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 22 28 1 30 

Seniūnijų specialistų (n=297) 44 77 7 168 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 17,5 27,9 2,1 52,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 17,5 31,8 2,2 48,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 17,5 17,5 1,9 63,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 26,2 40,5 2,4 31,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 28,2 28,2 0,0 43,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 27,2 34,6 1,2 37,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 14,9 26,0 2,4 56,8 

 

82  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino 

apgyvendinimo įstaigose (socialinės rizikos suaugę asmenys)“ pokyčius pasiskirstymas 
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11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA.  
11.7. Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino apgyvendinimo įstaigose (senyvo amžiaus asmenys) 

 

82  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas 

laikino apgyvendinimo įstaigose (senyvo amžiaus asmenys)“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 46 107 5 219 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 34 89 4 147 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 12 18 1 72 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 8 13 0 21 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 7 9 0 23 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 15 22 0 44 

Seniūnijų specialistų (n=297) 31 85 5 175 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 12,2 28,4 1,3 58,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 12,4 32,5 1,5 53,6 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 11,7 17,5 1,0 69,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 19,0 31,0 0,0 50,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 17,9 23,1 0,0 59,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18,5 27,2 0,0 54,3 

Seniūnijų specialistų (n=297) 10,5 28,7 1,7 59,1 

 

83  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Laikinas apnakvindinimas, teikiamas laikino 

apgyvendinimo įstaigose (senyvo amžiaus asmenys)“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.1. Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre vaikams su negalia 

 

83  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa , teikiama dienos 

socialinės globos centre vaikams su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 77 89 1 210 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 47 72 1 154 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 30 17 0 56 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 14 15 0 13 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 11 8 0 20 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 25 23 0 33 

Seniūnijų specialistų (n=297) 52 66 1 177 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 20,4 23,6 0,3 55,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 17,2 26,3 0,4 56,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 29,1 16,5 0,0 54,4 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 33,3 35,7 0,0 31,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 28,2 20,5 0,0 51,3 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 30,9 28,4 0,0 40,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 17,6 22,3 0,3 59,8 

 

84  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa , teikiama dienos 

socialinės globos centre vaikams su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

 



Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimas, 2013 

98 

 

 

12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.2. Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia 

 

84  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa , teikiama dienos 

socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 60 89 0 228 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 49 71 0 154 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 11 18 0 74 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 13 13 0 16 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 12 9 0 18 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 25 22 0 34 

Seniūnijų specialistų (n=297) 35 67 0 194 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 15,9 23,6 0,0 60,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 17,9 25,9 0,0 56,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 10,7 17,5 0,0 71,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 31,0 31,0 0,0 38,1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 30,8 23,1 0,0 46,2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 30,9 27,2 0,0 42,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 11,8 22,6 0,0 65,5 

 

85  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa , teikiama dienos 

socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.3. Dienos socialinė globa , teikiama dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su sunkia negalia 

 

85  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama dienos 

socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 55 84 1 237 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 46 68 0 160 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9 16 1 77 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 14 13 0 15 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 11 10 0 18 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 25 23 0 33 

Seniūnijų specialistų (n=297) 30 61 1 204 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 14,6 22,3 0,3 62,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 16,8 24,8 0,0 58,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8,7 15,5 1,0 74,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 33,3 31,0 0,0 35,7 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 28,2 25,6 0,0 46,2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 30,9 28,4 0,0 40,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 10,1 20,6 0,3 68,9 
 

86  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama dienos 

socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.4. Dienos socialinė globa, teikiama namuose vaikams su negalia 

 

86  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama namuose 

vaikams su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 38 69 0 270 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 25 59 0 190 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 13 10 0 80 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7 10 0 25 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 8 6 0 25 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 15 16 0 50 

Seniūnijų specialistų (n=297) 23 53 0 220 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 10,1 18,3 0,0 71,6 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 9,1 21,5 0,0 69,3 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 12,6 9,7 0,0 77,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 16,7 23,8 0,0 59,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 20,5 15,4 0,0 64,1 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18,5 19,8 0,0 61,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 7,8 17,9 0,0 74,3 

 

87  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama namuose 

vaikams su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.5. Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

negalia 

 

87  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama namuose 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 75 86 4 212 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 55 67 4 148 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 20 19 0 64 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 17 8 0 17 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 18 7 0 14 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 35 15 0 31 

Seniūnijų specialistų (n=297) 40 71 4 181 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 19,9 22,8 1,1 56,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 20,1 24,5 1,5 54,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 19,4 18,4 0,0 62,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 40,5 19,0 0,0 40,5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 46,2 17,9 0,0 35,9 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 43,2 18,5 0,0 38,3 

Seniūnijų specialistų (n=297) 13,5 24,0 1,4 61,1 

 
88  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama namuose 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.6. Dienos socialinė globa, teikiama namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

sunkia negalia 

 

88  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama namuose 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 82 84 3 208 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 57 64 3 150 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 25 20 0 58 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 25 8 0 9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 21 6 0 12 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 46 14 0 21 

Seniūnijų specialistų (n=297) 36 70 3 187 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 21,8 22,3 0,8 55,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 20,8 23,4 1,1 54,7 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 24,3 19,4 0,0 56,3 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 59,5 19,0 0,0 21,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 53,8 15,4 0,0 30,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 56,8 17,3 0,0 25,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 12,2 23,6 1,0 63,2 

 
89  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Dienos socialinė globa, teikiama namuose 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.7. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose be tėvų globos likusiems 

vaikams 

 

89  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose be tėvų globos likusiems vaikams“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 68 149 5 155 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 45 111 5 113 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 23 38 0 42 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 10 29 2 1 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 8 13 1 17 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 18 42 3 18 

Seniūnijų specialistų (n=297) 50 107 2 137 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 18,0 39,5 1,3 41,1 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 16,4 40,5 1,8 41,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 22,3 36,9 0,0 40,8 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 23,8 69,0 4,8 2,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 20,5 33,3 2,6 43,6 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 22,2 51,9 3,7 22,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 16,9 36,1 0,7 46,3 

 

90  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose be tėvų globos likusiems vaikams“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.8. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose socialinės rizikos vaikams 

 

90  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose socialinės rizikos vaikams“ pokyčius pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 77 157 9 134 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 53 111 8 102 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 24 46 1 32 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 8 27 2 5 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 9 13 1 16 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 17 40 3 21 

Seniūnijų specialistų (n=297) 60 117 6 113 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 20,4 41,6 2,4 35,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 19,3 40,5 2,9 37,2 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 23,3 44,7 1,0 31,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 19,0 64,3 4,8 11,9 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 23,1 33,3 2,6 41,0 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 21,0 49,4 3,7 25,9 

Seniūnijų specialistų (n=297) 20,3 39,5 2,0 38,2 

 
91  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose socialinės rizikos vaikams“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.9. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose vaikams su negalia 

 

91  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose vaikams su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 35 113 2 227 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 26 87 1 160 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9 26 1 67 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 3 28 0 11 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 4 11 0 24 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 7 39 0 35 

Seniūnijų specialistų (n=297) 28 74 2 192 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 9,3 30,0 0,5 60,2 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 9,5 31,8 0,4 58,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8,7 25,2 1,0 65,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 7,1 66,7 0,0 26,2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10,3 28,2 0,0 61,5 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 8,6 48,1 0,0 43,2 

Seniūnijų specialistų (n=297) 9,5 25,0 0,7 64,9 
 

92  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose vaikams su negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

 
12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 
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pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.10. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose vaikams su sunkia negalia 

 

92  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose vaikams su sunkia negalia“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 29 105 0 243 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 20 83 0 171 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9 22 0 72 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 2 27 0 13 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 2 10 0 27 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 4 37 0 40 

Seniūnijų specialistų (n=297) 25 68 0 203 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 7,7 27,9 0,0 64,5 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 7,3 30,3 0,0 62,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8,7 21,4 0,0 69,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4,8 64,3 0,0 31,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 5,1 25,6 0,0 69,2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 4,9 45,7 0,0 49,4 

Seniūnijų specialistų (n=297) 8,4 23,0 0,0 68,6 

 

93  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose vaikams su sunkia negalia“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.11. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus 

asmenims ir suaugusiems su negalia 

 

93  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 91 167 7 112 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 62 121 5 86 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 29 46 2 26 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 17 22 1 2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 14 14 0 11 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 31 36 1 13 

Seniūnijų specialistų (n=297) 60 131 6 99 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 24,1 44,3 1,9 29,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 22,6 44,2 1,8 31,4 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 28,2 44,7 1,9 25,2 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 40,5 52,4 2,4 4,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 35,9 35,9 0,0 28,2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 38,3 44,4 1,2 16,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 20,3 44,3 2,0 33,4 

 

94  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.12. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus ir 

suaugusiems su sunkia negalia 

 

94  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus ir suaugusiems su sunkia negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 91 157 5 124 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 64 114 4 92 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 27 43 1 32 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 18 21 1 2 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 16 12 0 11 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 34 33 1 13 

Seniūnijų specialistų (n=297) 57 124 4 111 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 24,1 41,6 1,3 32,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 23,4 41,6 1,5 33,6 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 26,2 41,7 1,0 31,1 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 42,9 50,0 2,4 4,8 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 41,0 30,8 0,0 28,2 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 42,0 40,7 1,2 16,0 

Seniūnijų specialistų (n=297) 19,3 41,9 1,4 37,5 

 

95  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama socialinės globos namuose senyvo amžiaus ir suaugusiems su sunkia negalia“ pokyčius 

pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.13. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama šeimynose vaikams likusiems be tėvų globos 

 

95  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama šeimynose vaikams likusiems be tėvų globos“ pokyčius pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Negaliu atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 31 87 3 256 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 22 72 2 178 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9 15 1 78 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 4 15 1 22 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 4 7 0 28 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 8 22 1 50 

Seniūnijų specialistų (n=297) 23 65 2 206 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Negaliu atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 8,2 23,1 0,8 67,9 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 8,0 26,3 0,7 65,0 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8,7 14,6 1,0 75,7 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 9,5 35,7 2,4 52,4 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 10,3 17,9 0,0 71,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 9,9 27,2 1,2 61,7 

Seniūnijų specialistų (n=297) 7,8 22,0 0,7 69,6 
 

 

96  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, 

teikiama šeimynose vaikams likusiems be tėvų globos“ pokyčius pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. 

SOCIALINĖ GLOBA.  
12.14. Trumpalaikė socialinė globa, teikiama laikino gyvenimo namuose socialinės rizikos suaugusiems ar 

senyvo amžiaus asmenims 

 

96  lentelė. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Trumpalaikė socialinė globa, teikiama 

laikino gyvenimo namuose socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims“ pokyčius 

pasiskirstymas 

 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, vnt. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Negaliu atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 45 99 4 229 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 36 78 3 157 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 9 21 1 72 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 6 16 0 20 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 8 10 0 21 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 14 26 0 41 

Seniūnijų specialistų (n=297) 31 73 4 188 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Negaliu atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 11,9 26,3 1,1 60,7 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 13,1 28,5 1,1 57,3 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 8,7 20,4 1,0 69,9 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 14,3 38,1 0,0 47,6 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 20,5 25,6 0,0 53,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 17,3 32,1 0,0 50,6 

Seniūnijų specialistų (n=297) 10,5 24,7 1,4 63,5 

 

97  pav. Respondentų atsakymų vertinant socialinių paslaugų „Trumpalaikė socialinė globa, teikiama 

laikino gyvenimo namuose socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims“ pokyčius 

pasiskirstymas 
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12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai 

pildo seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje.  

 

12.15. APIBENDRINTI VISI ATSAKYMAI. 

 
97  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant apibendrinus visų socialinių paslaugų pokyčius, pasiskirstymas 
 

ATSAKYMŲ  GRUPĖS, proc. Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo 

Negaliu 

atsakyti 

VISI SAVIVALDYBIŲ (n=378) 23,2 34,9 2,2 39,8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių 

(n=275) 22,5 36,6 2,4 38,5 

Iš jų probleminių savivaldybių 

(n=103) 24,9 30,3 1,8 43,0 

Socialinės paramos skyrių vadovų 

(n=42) 31,0 42,7 2,3 24,0 

Socialinių paslaugų centrų vadovų 

(n=39) 33,5 28,6 1,1 36,8 

Socialinės paramos skyrių ir paslaugų 

centrų vadovų (n=81) 32,2 35,9 1,7 30,1 

Seniūnijų specialistų (n=297) 20,7 34,6 2,3 42,4 

 
98  pav. Respondentų atsakymų, vertinant apibendrinus visų socialinių paslaugų pokyčius, pasiskirstymas 
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Tyrimo tikslams pasiekti buvo parengta 13 „kokybinių“ klausimų į kuriuos 

respondentų buvo prašoma pateikti išsamesnius atsakymus. Kaip jau buvo minėta anksčiau, buvo 

gautos 378 užpildytos anketos iš kurių 297 seniūnijų specialistų (socialinio darbo organizatorių, ar 

seniūnų), 42 savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų (ar pavaduotojų), 39 socialinių 

paslaugų centrų vadovų (ar pavaduotojų), arba atitinkamai 79, 11 ir 10 proc. visų anketų. Iš 378 

respondentų 275 (78 proc.) buvo iš neprobleminių teritorijų ir 103 – probleminių (28 proc.). 

Pastebėtina, kad didžioji dalis respondentų atsakymų į šio tipo klausimus buvo 

„nežinau“ arba pateiktas atsakymas neatitiko klausimo esmės. Tokių atsakymų buvo nuo 50 iki 90 

proc. (klausimas dėl paslaugų kokybės stebėsenos) nuo visų atsakymų. Kitus respondentų 

atsakymus galima būtų priskirti prie reikšminių. Atsižvelgiant į tai, kad respondentai, atsakydami į 

kokybinius klausimus dažnai pateikdavo daugiau kaip vieną priemonę ar pasiūlymą. Kiekvienai 

priemonei ar pasiūlymui buvo suteikiama kodo reikšmė - „1“. Tokiu būdu, susumavę visus „1“ prie 

kiekvienos priemonės ar pasiūlymo identifikavome jos svarbą ir aktualumą šalyje. 

Pažymėtina, kad probleminių ir neprobleminių teritorijų respondentų atsakymai 

praktiškai nesiskiria, kas leidžia daryti išvadą, kad problemos ir jų sprendimo būdai šiuose 

regionuose yra panašūs.  

Gal kiek ženkliau skiriasi seniūnijų specialistų, savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų ir 

socialinių paslaugų centrų vadovų atsakymai į pateiktus anketoje klausimus, ir tai suprantama, 

kadangi socialinio darbokame problemos matomos iš skirtingų kampų, kas yra ypatingai vertinga 

kai kalbama apie inovatyvius socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse sprendimus. 
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13.  Kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo gyvenamosiose vietovėse? 

 

Atsakydami į 13 anketos klausimą „Kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo 

gyvenamosiose vietovėse?“ respondentai pateikė iš viso 446 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 16 

skirtingų pasiūlymų grupių (1 lentelė). 

Aktualiausiomis problemomis, kuriais reikėtų spręsti neatidėliotinai yra įvardintos: a) susisiekimo 

problemos: visuomeninio transporto trūkumas, (nepalankus tvarkaraštis, reisų nepakankamumas), o 

taip pat per menkos galimybės pavėžėti senyvo amžiaus žmones iki paslaugų centrų, kur jiems 

galėtų būti teikiamos įvairios paslaugos; b) poreikis paslaugų centrams, kuriose būtų teikiamos 

kompleksinės paslaugos; c) didesnis bendruomenių ir NVO įtraukimas į problemų sprendimą, o taip 

pat d) „originalūs-vienetiniai“ atsakymai, kurie bus aptarti atskirai. 

98  lentelė. Respondentų atsakymų, vertinant kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo 

gyvenamosiose vietovėse,  pasiskirstymas 

   

Iš 

viso 

  

Iš jų: 

Probleminės, 

proc. 

Neproble-

minės, proc. 

Centrų 

vadovai, 

proc. 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 

Seniūnijų 

specialistai, 

proc. 

nežino, neatsakė, ne į temą, 

netrūksta 6,5% 7,4% 6,2% 8,3% 6,7% 3,5% 

apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose 3,1% 0,8% 4,0% 4,2% 2,3% 7,0% 

buitinių, asmens higienos 

10,8

% 12,4% 10,2% 10,4% 10,9% 10,5% 

bendrųjų (bendravimo, 

konsultavimas, 

informavimas) 3,1% 3,3% 3,1% 10,4% 2,1% 3,5% 

dienos centrų, dienos soc. 

globos 

20,9

% 21,5% 20,6% 10,4% 20,5% 31,6% 

dienos užimtumo centrų 2,7% 3,3% 2,5% 2,1% 2,9% 1,8% 

laikino apgyvendinimo, 

apnakvindinimo 6,1% 6,6% 5,8% 8,3% 5,6% 7,0% 

lankomosios priežiūros 

22,2

% 24,0% 21,5% 14,6% 24,9% 12,3% 

maitinimo 2,5% 3,3% 2,2% 4,2% 2,3% 1,8% 

medicininių, psichologo 2,2% 0,8% 2,8% 0,0% 2,9% 0,0% 

transporto 

10,8

% 7,4% 12,0% 6,3% 11,7% 8,8% 

užimtumo 2,0% 0,8% 2,5% 4,2% 1,8% 1,8% 

būsto ir aplinkos pritaikymo 1,3% 0,0% 1,8% 2,1% 1,2% 1,8% 

priemonės soc. rizikos 

šeimoms 3,6% 5,8% 2,8% 6,3% 2,9% 5,3% 

kultūrinių, sockultūrinų 1,3% 2,5% 0,9% 6,3% 0,6% 1,8% 

krizių centrų 0,9% 0,0% 1,2% 2,1% 0,6% 1,8% 
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14. Nurodykite Jūsų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, kurios veiklos patirtis būtų 

naudinga kitoms savivaldybėms 

Atsakydami į 14 anketos klausimą „Nurodykite Jūsų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, 

kurios veiklos patirtis būtų naudinga kitoms savivaldybėms“ respondentai pateikė iš viso 414 

atsakymų, kuriuos suskirstėme į 9 skirtingas grupes. 

Daugiausiai - net 55 proc. respondentų – pirmenybę suteikė socialinių paslaugų centrui, Kitos 

institucijos surinko nuo 2 iki 8 procentų visų atsakymų. 19 proc. sudarė originalūs atsakymai, kurie 

bus aptarti atskirai. 

99  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant savo savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, kurios veiklos 

patirtis būtų naudinga kitoms savivaldybėms,  pasiskirstymas 

  

Soc. 

paslau-

gų 

centras 

vaikų 

dienos 

centras 

globos 

namai 

Para-

mos 

šeimai 

centras 

Neįga-

liųjų 

centras 

Savaran-

kiško 

gyveni-

mo 

namai 

Nesta-

cionarių 

paslaugų 

centras 

moterų 

krizių 

centras 

Origi-

nalūs 

Iš 

viso 

Iš viso 55% 3% 8% 2% 2% 5% 3% 2% 19% 

100

% 

iš jų:                     

Probleminės, 

proc. 51% 3% 8% 2% 0% 12% 0% 0% 24% 

100

% 

Neprobleminės, 

proc. 56% 4% 8% 1% 2% 3% 4% 2% 18% 

100

% 

                      

Centrų vadovai, 

proc. 50% 3% 13% 3% 0% 8% 0% 0% 25% 

100

% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 55% 4% 8% 1% 2% 4% 4% 3% 18% 

100

% 

Seniūnijų 

specialistai, 

proc. 60% 3% 8% 3% 0% 8% 0% 0% 20% 

100

% 
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15. Nurodykite, kokias naujas socialines paslaugas Jūsų savivaldybė pradėjo teikti kaimo 

gyventojams  

Atsakydami į 15 anketos klausimą „Nurodykite, kokias naujas socialines paslaugas Jūsų 

savivaldybė pradėjo teikti kaimo gyventojams“ respondentai pateikė iš viso 442 atsakymus, 

kuriuos suskirstėme į 9 skirtingas grupes. 

Trys dažniausiai minimos naujų paslaugų rūšys buvo: socialinė globa (20 proc.), dienos centrai (19 

proc.) ir savarankiško gyvenimo namų įsteigimas (12 proc.). „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai 

sudarė apie 20 proc. visų atsakymų ir jie bus aptarti atskirai. 

100  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokias naujas socialines paslaugas savivaldybė pradėjo 

teikti kaimo gyventojams,  pasiskirstymas 

  

Trans-

portas 

Asmeni-

nės 

higienos, 

buitinės 

Soc. 

globa 

Pagalba 

 į namus 

Dienos 

centras 

Krizių 

centras 

Laikinas 

apnakvin-

dinimas 

Savaran-

kiško 

gyvenimo 

namai 

Origi-

nalios 
Iš viso 

Iš viso 5% 8% 20% 9% 19% 5% 3% 12% 20% 100% 

iš jų:                     

Probleminės, 

proc. 4% 0% 29% 6% 16% 6% 8% 18% 12% 100% 

Neprobleminės, 

proc. 5% 10% 18% 10% 20% 4% 2% 10% 23% 100% 

                      

Centrų vadovai, 

proc. 0% 10% 15% 8% 23% 3% 8% 13% 21% 100% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 7% 6% 20% 9% 17% 5% 1% 12% 24% 100% 

Seniūnijų 

specialistai, proc. 2% 10% 25% 10% 20% 6% 6% 10% 12% 100% 
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16. Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis konsultuojantis su NVO, bendruomenėmis 

galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

Atsakydami į 16 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis 

konsultuojantis su NVO, bendruomenėmis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms?“ 

respondentai pateikė iš viso 403 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 8 skirtingas grupes. 

Dažniausiai minima patirtis – bendruomenių ir NVO įtraukimas į socialinių paslaugų teikimą, 

atitinkamai 52 ir 19 proc. visų atsakymų. „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai sudarė apie 10 proc. 

visų atsakymų ir jie bus aptarti atskirai. 

101  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokia savivaldybės (seniūnijos) patirtis konsultuojantis 

su NVO, bendruomenėmis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms,  pasiskirstymas 

  

Niekas 

ne-

vyksta 

Originalūs 

atsakymai 

Įtraukimas 

bendruo-

menių 

Įtrauk- 

imas 

NVO 

Įtraukimas 

CARITAS, 

religinių 

bendruo-

menių 

Inf. 

sklaida, 

bendri 

renginiai 

Darbas 

komisi-

jose 

Giminių 

paieška 
Iš viso 

Iš viso 6% 10% 52% 19% 2% 5% 6% 1% 100% 

iš jų:                   

Probleminės, 

proc. 3% 6% 53% 22% 6% 6% 3% 0% 100% 

Neprobleminės, 

proc. 6% 11% 51% 18% 1% 4% 7% 2% 100% 

                    

Centrų vadovai, 

proc. 0% 0% 37% 42% 0% 16% 0% 5% 100% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 6% 12% 61% 6% 2% 4% 7% 1% 100% 

Seniūnijų 

specialistai, 

proc. 7% 7% 31% 45% 3% 0% 7% 0% 100% 
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17. Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis įtraukiant į socialinių paslaugų teikimą 

NVO, bendruomenes galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

Atsakydami į 17 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis įtraukiant į 

socialinių paslaugų teikimą NVO, bendruomenes galėtų būti naudinga kitoms 

savivaldybėms?“ respondentai pateikė iš viso 377 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 3 grupes. 

Prioritetai pasiskirstė faktiškojo lygiai tarp priemonės „Bendrų projektų įgyvendinimas“ ir 

„Bendradarbiavimas“. „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai sudarė apie 10 proc. visų atsakymų ir jie 

bus aptarti atskirai. 

102  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokia savivaldybės (seniūnijos) patirtis įtraukiant į socialinių 

paslaugų teikimą NVO, bendruomenes galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms,  pasiskirstymas 

  

Bendrai 

įgyvendinami 

projektai 

Bendradarbiavimas Originalūs Iš viso 

Iš viso 50% 40% 10% 100% 

iš jų:         

Probleminės, proc. 73% 27% 0% 100% 

Neprobleminės, proc. 44% 43% 13% 100% 

          

Centrų vadovai, proc. 62% 38% 0% 100% 

Savivaldybių skyrių vedėjai, proc. 46% 43% 11% 100% 

Seniūnijų specialistai, proc. 64% 27% 9% 100% 
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18. Nurodykite, kokiomis organizacinėmis naujovėmis savivaldybėje (seniūnijoje) teikiant 

socialines paslaugas galite pasidalinti su kitomis savivaldybėmis 

 

Atsakydami į 18 anketos klausimą „Nurodykite, kokiomis organizacinėmis naujovėmis 

savivaldybėje (seniūnijoje) teikiant socialines paslaugas galite pasidalinti su kitomis 

savivaldybėmis“ respondentai pateikė iš viso 377 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 6 grupes. 

Daugiausiai balų surinko organizacinė naujovė „Paslaugos teikimas reikiama forma ir reikiamu 

laiku“, surinkusi 64 proc. visų atsakymų. Kartu su originaliais atsakymais, kurie sudarė 10 proc., 

šios organizacinės formos bus aptariamos atskirai. 

 

103  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokiomis organizacinėmis naujovėmis savivaldybės 

(seniūnijos) teikiant socialines paslaugas gali pasidalinti su kitomis savivaldybėmis,  pasiskirstymas 

  

1-o 

langelio 

principas 

Darbas 

su 

SPIS 

Nauji 

informavimo 

būdai 

Reikiama 

forma ir 

tinkamu 

laiku 

Naujos 

org. 

formos 

ORIGI- 

NALŪS 

Iš 

viso 

Iš viso 5% 8% 5% 64% 8% 11% 100% 

iš jų:               

Probleminės, proc. 6% 12% 6% 59% 18% 0% 100% 

Neprobleminės, proc. 6% 6% 4% 65% 4% 15% 100% 

                

Centrų vadovai, proc. 0% 0% 10% 60% 20% 10% 100% 

Savivaldybių skyrių vedėjai, 

proc. 4% 11% 4% 70% 2% 9% 100% 

Seniūnijų specialistai, proc. 25% 0% 0% 25% 25% 25% 100% 
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19. Ar Jūsų savivaldybėje teikiant paslaugas kaimo gyventojams taikomas kompleksiškumo 

principas, t.y. derinamos atskirų paslaugų rūšys ir jų teikimas klientams? 

Atsakydami į 19 anketos klausimą „Ar Jūsų savivaldybėje teikiant paslaugas kaimo 

gyventojams taikomas kompleksiškumo principas, t.y. derinamos atskirų paslaugų rūšys ir jų 

teikimas klientams?“ respondentai pateikė iš viso 584 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 8 grupes  

Nei vienas iš respondentų atsakymų nesulaukė kiek didesnio įvertinimo, išskyrus atsakymų grupę 

„Originalūs“, kurie surinko net 54 proc. respondentų balsų ir kurie bus aptariami atskirai.  

  
104  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant ar savivaldybėje teikiant paslaugas kaimo gyventojams 

taikomas kompleksiškumo principas, t.y. derinamos atskirų paslaugų rūšys ir jų teikimas klientams,  

pasiskirstymas 

  

Origina-

lūs 

Trans-

portas 

Dienos 

soc. 

globa 

Informavimas, 

tarpininka-

vimas, 

atstovavimas, 

konsultavimas 

Bendrų-

jų ir 

specia-

liųjų 

Lanko-

mosios 

prie-

žiūros 

Trumpa- 

laikių ir 

ilgalai-

kių 

Komplek-

sišumo 

principas 

Iš viso 

Iš viso 54% 10% 9% 8% 3% 1% 3% 13% 100% 

                  iš 

jų:                   

Probleminės, 

proc. 54% 6% 10% 6% 4% 0% 4% 16% 100% 

Neprobleminė

s, proc. 54% 11% 8% 8% 3% 1% 2% 12% 100% 

                    

Centrų 

vadovai, proc. 45% 10% 10% 5% 5% 5% 3% 18% 100% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 62% 8% 5% 8% 3% 0% 1% 14% 100% 

Seniūnijų 

specialistai, 

proc. 42% 16% 16% 9% 2% 0% 7% 7% 100% 
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20. Kokia Jūsų savivaldybės žmogiškųjų išteklių valdymo patirtis, organizuojant ir teikiant 

socialines paslaugas kaimo gyventojams, galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

 

Atsakydami į 20 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės žmogiškųjų išteklių valdymo 

patirtis, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas kaimo gyventojams, galėtų būti 

naudinga kitoms savivaldybėms?“ respondentai pateikė iš viso 377 atsakymus, kuriuos 

suskirstėme į 7 grupes (8 lentelė). 

Daugiausiai balų surinko tokios žmogiškųjų išteklių valdymo patirtys, kaip mokymai (33 proc.), 

funkcijų pasidalijimas (23 proc.) ir darbuotojų skatinimas (15 proc.) Originalūs atsakymai sudarė 

apie 10 proc. visų atsakymų ir bus aptariami atskirai. Pažymėtina, kad atsakymo į šį klausimą 

nepateikė net 90 proc. respondentų.  

 
105  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokia savivaldybės žmogiškųjų išteklių valdymo patirtis, 

organizuojant ir teikiant socialines paslaugas kaimo gyventojams, galėtų būti naudinga kitoms 

savivaldybėms,  pasiskirstymas 

  

Paslaugoms 

teikti - 

darbuotojas, 

kuris ten ir 

gyvena 

Moky-

mai 

Skati-

nimas 

Funkcijų 

paskirsty-

mas 

Bendruo

menės 

atstovų 

įtrauki-

mas 

NVO 

pasitelki-

mas 

ORIGINA-

LŪS 
Iš viso 

Iš viso 8% 33% 15% 23% 5% 5% 10% 100% 

                iš jų:                 

Probleminės, 

proc. 0% 36% 0% 36% 9% 9% 9% 100% 

Neprobleminės, 

proc. 10% 31% 21% 17% 3% 3% 14% 100% 

                  

Centrų 

vadovai, proc. 29% 71% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 0% 22% 22% 30% 7% 4% 15% 100% 

Seniūnijų 

specialistai, 

proc. 17% 33% 0% 17% 0% 17% 17% 100% 
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21.  Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis aiškinantis, ar klientai patenkinti 

teikiamomis paslaugomis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

 

Atsakydami į 21 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis aiškinantis, ar 

klientai patenkinti teikiamomis paslaugomis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms?“ 

respondentai pateikė iš viso 377 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 3 grupes. 

Atsakymai pasiskirstė po lygiai tarp dviejų priemonių – „Apklausos raštu ir žodžiu“ ir „Tiesioginis 

bendravimas, lankymasis namie“, kuris surinko po 47 proc. visų balsų. Pažymėtina, kad atsakymo į 

šį klausimą nepateikė net 83 proc. respondentų.  

 
106  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokia savivaldybės (seniūnijos) patirtis aiškinantis, ar klientai 

patenkinti teikiamomis paslaugomis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms, pasiskirstymas 

  

Apklausos: 

raštu, 

žodžiu  

Tiesioginis 

bendravimas, 

lankymasis 

namie 

Spec. 

akcijos 
Iš viso 

Iš viso 47% 47% 6% 100% 

                             iš jų:         

Probleminės, proc. 45% 55% 0% 100% 

Neprobleminės, proc. 48% 43% 9% 100% 

          

Centrų vadovai, proc. 70% 20% 10% 100% 

Savivaldybių skyrių 

vedėjai, proc. 33% 60% 7% 100% 

Seniūnijų specialistai, 

proc. 89% 11% 0% 100% 
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22.  Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis atliekant teikiamų socialinių paslaugų 

kokybės stebėseną ir vertinimą galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

 

Atsakydami į 22 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis atliekant 

teikiamų socialinių paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą galėtų būti naudinga kitoms 

savivaldybėms?“ respondentai pateikė iš viso 384 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 5 grupes. 

Respondentai nurodė, kad socialinių paslaugų kokybės stebėsena ir vertinimas  atliekamas 

bendraujant su paslaugų gavėjais (76 proc.). Parengtos specialios tvarkos tokiam vertinimui sudarė 

15 proc. visų atsakymų, o visos kitos priemonės siekė tik po 3 proc.  

 
107  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokia savivaldybės (seniūnijos) patirtis atliekant teikiamų 

socialinių paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms, 

pasiskirstymas 

  

Bendravimas 

Parengtos 

spec. 

tvarkos 

svarstomas 

kiekvienas 

atvejis 

Supervizijos 

metodas 

NVO 

įtraukimas 

Iš 

viso 

Iš viso 76% 15% 3% 3% 3% 100% 

iš jų:             

Probleminės, proc. 63% 13% 0% 13% 13% 100% 

Neprobleminės, proc. 81% 15% 4% 0% 0% 100% 

              

Centrų vadovai, proc. 50% 25% 0% 13% 13% 100% 

Savivaldybių skyrių 

vedėjai, proc. 94% 0% 6% 0% 0% 100% 

Seniūnijų specialistai, 

proc. 67% 33% 0% 0% 0% 100% 
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23.  Kokios Jūsų savivaldybėje įgyvendintos priemonės, vykdytos programos, projektai 

paskatino žmonių aktyvumą ir iniciatyvą? 

 

Atsakydami į 23 anketos klausimą „Kokios Jūsų savivaldybėje įgyvendintos priemonės, 

vykdytos programos, projektai paskatino žmonių aktyvumą ir iniciatyvą?“ respondentai 

pateikė iš viso 400 atsakymų, kuriuos suskirstėme į 6 grupes. 

Svarbiausiomis priemonėmis respondentai nurodė vykdomus specialius projektus ir programas 

(46 proc.), o taip pat specialių veiklų įgyvendinimą ir specialių objektų įrengimą (po 17 proc. 

atsakymų). „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai surinko 123 proc. atsakymų ir bus aptarti atskirai.  

 

108  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokios savivaldybėje įgyvendintos priemonės, 

vykdytos programos, projektai paskatino žmonių aktyvumą ir iniciatyvą, pasiskirstymas 

  

Specialūs 

projektai, 

programos 

Spec. 

veiklos 

Bendruo-

menių 

įkūrimas 

Spec. 

Objektų 

pastatymas 

Neįgaliųjų 

įvažiavimai 

Origina-

lios  

Iš 

viso 

Iš viso 46% 17% 6% 17% 1% 12% 

100

% 

                   iš jų:               

Probleminės, 

proc. 35% 17% 13% 17% 4% 13% 

100

% 

Neprobleminės, 

proc. 49% 17% 5% 18% 0% 11% 

100

% 

                

Centrų vadovai, 

proc. 41% 32% 0% 23% 0% 5% 

100

% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 45% 18% 8% 18% 2% 9% 

100

% 

Seniūnijų 

specialistai, proc. 52% 0% 9% 13% 0% 26% 

100

% 
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24.  Kokia forma būtų priimtiniausia dalintis gerąja savivaldybių patirtimi? 

Atsakydami į 24 anketos klausimą „Kokia forma būtų priimtiniausia dalintis gerąja savivaldybių 

patirtimi?“ respondentai pateikė iš viso 555 atsakymus, kuriuos suskirstėme į 6 grupes. 

Svarbiausia gerosios patirties sklaidos priemone respondentų buvo įvardinta interneto svetainė (43 

proc.). Kitos priemonės surinko 7-17 proc. respondentų atsakymų  

 
109  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant kokios forma būtų priimtiniausia dalintis gerąja savivaldybių 

patirtimi, pasiskirstymas 

  

Metodinis 

centras 

Interneto 

svetainė 
Seminarai 

Konfe-

rencijos 
Leidiniai 

Savarankiška 

patirties paieška 
Iš viso 

Iš viso 6,8% 43,2% 19,6% 13,5% 16,6% 0,2% 100% 

iš jų: 

       Probleminės, 

proc. 6% 41% 21% 14% 17% 1% 100% 

Neprobleminės, 

proc. 7% 44% 19% 13% 17% 0% 100% 

  

       Centrų 

vadovai, proc. 8% 40% 18% 15% 18% 0,0% 100% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, proc. 7% 43% 20% 13% 17% 0,2% 100% 

Seniūnijų 

specialistai, proc. 5% 47% 17% 16% 16% 0,0% 100% 

 

99  pav. Respondentų atsakymų, nurodant kokios forma būtų priimtiniausia dalintis gerąja savivaldybių 

patirtimi, pasiskirstymas 
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25.  Ką pasiūlytumėte keisti ir tobulinti siekiant pagerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę ir 

socialinių paslaugų teikimą kaime? 

 Atsakydami į 25 anketos klausimą „Ką pasiūlytumėte keisti ir tobulinti siekiant pagerinti 

kaimo žmonių gyvenimo kokybę ir socialinių paslaugų teikimą kaime?“ respondentai pateikė 

434 atsakymus, kuriuos sugrupavome į 9 grupes (12 lentelė). 

Aktualiausiomis problemomis, kuriais reikėtų spręsti neatidėliotinai respondentai įvardino: 

susisiekimą (25 proc.): visuomeninio transporto trūkumas (nepalankus tvarkaraštis, reisų 

nepakankamumas), o taip pat per menkos galimybės pavėžėti senyvo amžiaus žmones iki paslaugų 

centrų, kur jiems galėtų būti teikiamos įvairios paslaugos; poreikis paslaugų centrams (20 proc.), 

kuriuose būtų teikiamos kompleksinės paslaugos; didesnis bendruomenių ir NVO įtraukimas į 

problemų sprendimą (13 proc.), o taip pat „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai (14 proc.), kurie bus 

aptarti atskirai. 

110  lentelė. Respondentų atsakymų, nurodant ką pasiūlytų keisti ir tobulinti siekiant pagerinti kaimo žmonių 

gyvenimo kokybę ir socialinių paslaugų teikimą kaime, pasiskirstymas 

 

Trans

portas 

Pa-

slaugų 

centrai 

Pas-

laugos į 

namus 

Skatini-

mas 

Patir-

ties 

sklaida 

Bendruo-

menės ir 

NVO 

Savano-

rystė 

Supapras-

tintas 

administra-

vimas 

Origina-

lūs 

Iš 

viso 

Iš viso 
25% 20% 11% 2% 4% 13% 3% 9% 14% 

100

% 

iš jų:  
         

 

Probleminės, 

proc. 
25% 21% 7% 1% 3% 16% 4% 10% 14% 

100

% 

Neprobleminės, 

proc. 
25% 20% 12% 2% 4% 12% 3% 8% 14% 

100

% 

  
         

 

Centrų vadovai, 

proc. 
18% 15% 9% 3% 6% 24% 9% 6% 12% 

100

% 

Savivaldybių 

skyrių vedėjai, 

proc. 

27% 21% 13% 2% 3% 11% 2% 7% 15% 

100

% 

Seniūnijų 

specialistai, 

proc. 

17% 14% 0% 3% 3% 23% 3% 26% 11% 100

% 

 
100  pav. Respondentų atsakymų, nurodant ką pasiūlytų keisti ir tobulinti siekiant pagerinti kaimo žmonių 

gyvenimo kokybę ir socialinių paslaugų teikimą kaime, pasiskirstymas 
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2.2. Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams 

situacijos vertinimas - kaimo bendruomeninių organizacijų 

anketinės apklausos rezultatai 
 

101 pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų dalyvavimo apklausoje aktyvumo kreivė. 

 

  
 

111  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų aktyvumas dalyvaujant apklausoje (2012 m. 

lapkričio-gruodžio mėn.) pagal savivaldybes. 

Savivaldybės: Gauta atsakymų 

Bendruomeninių 

organizacijų skaičius* 

Dalyvavimo apklausoje 

aktyvumo indeksas, (% 

nuo registruotų sk.) 

IŠ VISO 201 1.685 11,1 

Akmenės rajono 1 26 4 

Alytaus rajono 6 44 14 

Anykščių rajono 0 38 0 

Birštono 1 6 17 

Biržų rajono 13 43 30 

Druskininkų 0 10 0 

Elektrėnų rajono 1 23 4 

Ignalinos rajono 3 26 12 

Jonavos rajono 1 22 5 

Joniškio rajono 16 39 41 

Jurbarko rajono 2 28 7 

Kaišiadorių rajono 0 29 0 

Kalvarijos 2 18 11 

Kauno rajono 1 60 2 

Kazlų Rūdos 5 20 25 

Kėdainių rajono 9 53 17 

Kelmės rajono 7 39 18 

Klaipėdos rajono 2 49 4 

Kretingos rajono 6 29 21 

Kupiškio rajono 1 24 4 

Lazdijų rajono 4 33 12 

Marijampolės 2 39 5 

Mažeikių rajono 6 33 18 

Molėtų rajono 6 26 23 

Pagėgių 1 18 6 

Pakruojo rajono 2 38 5 

Panevėžio rajono 10 57 18 

Pasvalio rajono 2 47 4 

Plungės rajono 2 20 10 

Prienų rajono 2 35 6 
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Radviliškio rajono 12 42 29 

Raseinių rajono 11 57 19 

Rietavo 0 7 0 

Rokiškio rajono 10 37 27 

Skuodo rajono 1 25 4 

Šakių rajono 9 38 24 

Šalčininkų rajono 1 18 6 

Šiaulių rajono 1 43 2 

Šilalės rajono 7 37 19 

Šilutės rajono 1 32 3 

Širvintų rajono 1 23 4 

Švenčionių rajono 2 25 8 

Tauragės rajono 1 33 3 

Telšių rajono 4 33 12 

Trakų rajono 2 30 7 

Ukmergės rajono 6 37 16 

Utenos rajono 3 24 13 

Varėnos rajono 9 38 24 

Vilkaviškio rajono 1 59 2 

Vilniaus rajono 2 44 5 

Neringos 0 1 0 

Zarasų rajono 3 30 10 

* - Pagal 2011 m. BGI Consulting atliktą tyrimą 

 
102 pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų aktyvumas dalyvaujant apklausoje (2012 m. 

lapkričio-gruodžio mėn.) pagal savivaldybes. 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius 
1.1. Kaimo žmonėms trūksta reikalingų socialinių paslaugų įstaigų  

 
112  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų įstaigų“, pasiskirstymas 

 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 172 12 17 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 126 9 10 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 46 3 7 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 46 5 4 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 126 7 13 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 86 6 8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 87 6 7 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 82 5 13 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 84 9 7 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 86 5 9 

 

 

103  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų įstaigų“, pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius 
1.2. Kaimo žmonėms trūksta reikalingų socialinių paslaugų rūšių 

 

113  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų rūšių“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU PASAKYTI, 

vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 183 5 13 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 131 4 10 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 52 1 3 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 51 0 4 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 132 5 9 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU PASAKYTI, 

proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 91 2 6 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 90 3 7 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 93 2 5 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 93 0 7 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 90 3 6 

 
104  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų rūšių“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius 
1.3. Socialinės paslaugos neprieinamos dėl didelio atstumo (ar transporto problemų) 

 

114  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Socialinės paslaugos 

neprieinamos dėl didelio atstumo (ar transporto problemų)“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU PASAKYTI, 

vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 149 30 22 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 100 26 19 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 49 4 3 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 41 8 6 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 108 22 16 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU PASAKYTI, 

proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 74 15 11 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 69 18 13 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 88 7 5 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 75 15 11 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 74 15 11 

 
105  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Socialinės paslaugos 

neprieinamos dėl didelio atstumo (ar transporto problemų)“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius  
1.4. Per mažai paslaugų teikime dalyvauja kaimo bendruomenės 

 

115  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Per mažai paslaugų teikime 

dalyvauja kaimo bendruomenės“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 107 41 53 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 81 30 34 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 26 11 19 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 22 17 16 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 85 24 37 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, 

proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 53 20 26 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 56 21 23 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 46 20 34 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 40 31 29 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 58 16 25 

 
106  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Per mažai paslaugų teikime 

dalyvauja kaimo bendruomenės“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius  
1.5. Neanalizuojami (nežinomi) klientų poreikiai 

 

116  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Neanalizuojami (nežinomi) 

klientų poreikiai“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 87 63 51 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 62 43 40 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 25 20 11 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 21 18 16 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 66 45 35 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 43 31 25 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 43 30 28 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 45 36 20 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 38 33 29 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 45 31 24 

 
107  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Neanalizuojami (nežinomi) 

klientų poreikiai“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius  
1.6. Neapibrėžta ir neaiški atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės ir kaimo 

bendruomenės 

 

117  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės ir kaimo bendruomenės“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 133 24 44 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 100 18 27 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 33 6 17 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 39 6 10 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 94 18 34 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 66 12 22 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 69 12 19 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 59 11 30 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 71 11 18 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 64 12 23 

 
108  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant socialines paslaugas tarp savivaldybės ir kaimo bendruomenės“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius  

1.7. Nepakankamas teisinis socialinių paslaugų teikimo reglamentavimas 

 

 

118  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Nepakankamas teisinis 

socialinių paslaugų teikimo reglamentavimas“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 108 15 78 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 75 12 58 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 33 3 20 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 37 1 17 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 71 14 61 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 54 7 39 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 52 8 40 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 59 5 36 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 67 2 31 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 49 10 42 

 

109  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Nepakankamas teisinis 

socialinių paslaugų teikimo reglamentavimas“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius  
1.8. Trūksta socialinių paslaugų teikimo kompleksiškumo, paslaugų teikimo suderinimo 

 

119  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Trūksta socialinių paslaugų 

teikimo kompleksiškumo, paslaugų teikimo suderinimo“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 149 7 45 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 106 6 33 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 43 1 12 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 40 1 14 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 109 6 31 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 74 3 22 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 73 4 23 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 77 2 21 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 73 2 25 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 75 4 21 

 
110  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Trūksta socialinių paslaugų 

teikimo kompleksiškumo, paslaugų teikimo suderinimo“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius  
1.9. Savivaldybės nepakankamai kontroliuoja socialinių paslaugų teikimo kokybę 

 

120  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Savivaldybės nepakankamai 

kontroliuoja socialinių paslaugų teikimo kokybę“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 73 37 91 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 53 27 65 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 20 10 26 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 17 9 29 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 56 28 62 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 36 18 45 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 37 19 45 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 36 18 46 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 31 16 53 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 38 19 42 

 
111  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Savivaldybės nepakankamai 

kontroliuoja socialinių paslaugų teikimo kokybę“,  pasiskirstymas 
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1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius  
1.10. Nepakankama sklaida apie gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį  

 

 

121  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Nepakankama sklaida apie 

gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 141 22 38 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 102 14 29 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 39 8 9 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 38 9 8 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 103 13 30 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 70 11 19 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 70 10 20 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 70 14 16 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 69 16 15 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 71 9 21 

 

112  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant teiginį „Nepakankama sklaida apie 

gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį“,  pasiskirstymas 
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2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  

2.1. Mažesnės galimybės gauti socialines paslaugas 

 

 

122  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Mažesnės galimybės gauti socialines paslaugas“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 171 22 8 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 123 15 7 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 48 7 1 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 43 8 4 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 128 14 4 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 85 11 4 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 85 10 5 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 86 13 2 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 78 15 7 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 88 10 3 

 

113  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Mažesnės galimybės gauti socialines paslaugas“,  pasiskirstymas 
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2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
2.2. Sunkiau gauti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas 

 

 

123  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Sunkiau gauti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas“,  

pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 118 52 31 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 87 35 23 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 31 17 8 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 27 20 8 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 91 32 23 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 59 26 15 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 60 24 16 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 55 30 14 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 49 36 15 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 62 22 16 

 

114  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Sunkiau gauti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas“,  

pasiskirstymas 
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2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
2.3. Lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo procesą 

 

 

124  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo 

procesą“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 97 42 62 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 76 27 42 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 21 15 20 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 31 7 17 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 66 35 45 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS 
SUTINKU, 

proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 48 21 31 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 52 19 29 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 38 27 36 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 56 13 31 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 45 24 31 

 

115  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Lengviau įtraukti vietos bendruomenes ir NVO į paslaugų teikimo 

procesą“,  pasiskirstymas 
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2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  
2.4. Geresnė paslaugų kokybė 

 

 

125  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Geresnė paslaugų kokybė“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, vnt. 

NESUTINKU, 

vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 68 73 60 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 48 50 47 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 20 23 13 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 14 20 21 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 54 53 39 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 34 36 30 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 33 34 32 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 36 41 23 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 25 36 38 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 37 36 27 

 

116  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Geresnė paslaugų kokybė“,  pasiskirstymas 
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2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  

2.5. Plačiau taikoma kaimynų ir kita neformali pagalba 

 

 

126  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Plačiau taikoma kaimynų ir kita neformali pagalba“,  

pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 142 27 32 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 98 20 27 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 44 7 5 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 38 5 12 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 104 22 20 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 71 13 16 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 68 14 19 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 79 13 9 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 69 9 22 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 71 15 14 

 

117  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Plačiau taikoma kaimynų ir kita neformali pagalba“,  

pasiskirstymas 
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2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su 

miestais  

2.6. Geresnės sąlygos padėti žmogui 

 

 

127  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Geresnės sąlygos padėti žmogui“,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, vnt. NESUTINKU, vnt. 

SUNKU 

PASAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 108 53 40 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 75 38 32 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 33 15 8 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 31 13 11 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 77 40 29 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS SUTINKU, proc. 

NESUTINKU, 

proc. 

SUNKU 

PASAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 54 26 20 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 52 26 22 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių 

(n=56) 59 27 14 

Iš jų teikiančios socialines paslaugas (n=55) 56 24 20 

Iš jų neteikiančios socialinių paslaugų (n=146) 53 27 20 

 

118  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo kaimo 

vietovėje specifiką nusakantį teiginį „Geresnės sąlygos padėti žmogui“,  pasiskirstymas 
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Papildykite 2 klausimą savo pačių nuomone dėl socialinio darbo specifikos ir ypatumų 

kaimuose, lyginant su miestais. 

 

Šį papildomą lauką kaimo bendruomenių lyderiai aktyviai pildė. Gavome 62 įrašus: 

 

1. Mieste daugiau nevyriausybinių organizacijų, dirbančių savanorystės pagrindais. 

2. Tikriausiai kaip ir visur taip ir pas mus žmonės labiau linkę gauti ,išsireikalauti vienokių ar kitokių paslaugų. Patys 

linkę patinginiauti (kalbu apie jaunus žmones ) .Vyresniems gyventojams bent mūsų  kaimo, seniūnijos ribose  nėra 

labai blogai,nes visi vieni kitus pažįsta ,tad galima padėti žmogui, jei jam tikrai reikalinga pagalba. 

3. kaimuose daugiau žmonių reikalinga socialinė pagalba, nes kaimas sensta .Čia vis didesnę dalį gyventojų sudaro 

senyvo amžiaus žmonės. Mūsų bendruomenėje daugiau nei 35 procentai gyventojų yra pensijinio amžiaus arba 

neįgalūs. 

4. Kaime daugiau vieni apie kitus žino ir gali realiau paskirstyti socialinės pašalpas, pabendrauti su pačiu žmogumi. 

5. Kaimo teritorijoje beveik visi vienas pažįsta, todėl poreikis yra žinomas, socialiniais darbuotojais sunku susikalbėti, 

nes seniūnijoje dirba 1 darbuotojas, kaip įmanydama pati bendruomenė sprendžia problemas, bet ne visada tokiais 

klausimais turi kompetencijos. 

6. Kad , būtu daugiau sukurta darbo vietų, nedirbantiems gyventojams. 

7. lengviau pastebimas paslaugos efektas,  atgalinio ryšio užtikrinamumas. 

8. Miestuose lengviau gauti informaciją apie teikiamas lengvatas, žmonės turi didesnes galimybes jomis naudotis, 

daugiau informacijos 

9. Nėra laisvų patalpų, mažesnis klientų skaičius 

10. Socialiniai darbuotojai kaimuose nepajėgūs dėl atstumų ir blogų kelių suteikti reikiamas paslaugas. 

11. Kaime nesidomima kiek realiai yra žmonių kaime, kuriems reikalingos soc. paslaugos ir kokios. 

12. Tokios kaip socialines paslaugos kaimuose nėra 

13. Dažniausiai rūpi tik asocialios šeimos, o dirbančiam ir mažas pajamas gaunančiam normaliam žmogui jokios 

paramos. 

14. Miestuose yra daugiau socialinių įstaigų bei darbuotojų, tad jei žmogui kyla kokių klausimų dėl socialinės paramos 

jis gali kreiptis į juos, o kaimuose tokių įstaigų yra labai mažai, arba iš vis nėra. 

15. Mažuose kaimuose beveik nėra socialinių paslaugų (medicinos punktas, kuris dirba dvi dienas savaitėje ir dušas, 

dirba kartą per mėnesį, tai ar čia galima skaityti paslaugomis). Maršrutinis autobusas per mokinių atostogas 

važiuoja du kartus savaitėje. 

16. seniūnijų  tarnybos vangiai dirba nežiūrint turimų  galimybių, bendruomenėse  ribotos galimybės, trūksta 

motyvacijos, žmogiškojo  faktoriaus, ne visus  rūpesčius bendruomenės gali atlikti iniciatyvos  vedinos, tam 

reikalinga paskata. reikalingi  resursai, kaip ir  geras  kontaktas  su  vietos atstovais, nes kaimai  tai didelė  

teritorija. nutolę  gyventojai, čia daug  neartų  dirvonų visomis  prasmėmis. 

17. Kaimo žmogus negali  gauti jokios išsamios informacijos soc. klausimais savivaldybėje. Žmonės yra siunčiami į 

seniūniją, o čia soc. darbuotoja išsako savo nuomonę :"Kam prisidirbai vaikų ". l-os grupės invalidui jei turi 

mašiną pasako "Važiuok į mokesčių inspekciją". Tokios soc. darbuotojų įbauginti žmonės bijo kreiptis į seniūniją, 

bet kokiais klausimais. Kaime soc. darbuotojai NEDIRBA. 

18. Trūksta socialinių darbuotojų vienišų žmonių priežiūrai, nes visuomenė sparčiai sensta, o  socialinių darbuotojų 

nedaugėja. Žmonės lieka be pagalbos. 

19. Seniūnijoje yra tik socialinis darbuotojas ,  soc.  paslaugų centras tik Šilalėje už 26km. 

20. SUNKU PASAKYTI, SUNKU PRITRAUKTI KAIMO ŽMOGŲ. 

21. Miestų teritorijose veikia daug įstaigų teikiančių paslaugas. Nors dalis deklaruoja kad tas paslaugas teikia ir kaimo 

teritorijose bet deja ,tai tik popieriuje ,nes joms per brangu vykti į kaimą. Kaimo bendruomenės tokias paslaugas 

galėtų teikti bet bijo, nes nėra aiškios įstatyminės bazės. Daugelis paslaugų teikiama neoficialiai. 

22. Bendruomenės negali teikti profesionalias socialines paslaugas, lyginant su paslaugomis, teikiamomis mieste. 

Socialinių paslaugų centrai kaime turėti būti pilnai finansuojami valstybės, dirbtų kvalifikuoti specialistai. Kodėl 

nemokamos paslaugos teikiamos tik žmonėms, turintiems negalią, juk kaime tiek daug pensijinio amžiaus žmonių, 

kurie galėtų taip pat naudotis nemokomomis paslaugomis? Per visą savo gyvenimą visi pagyvenę žmonės juk 
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užsidirbo tinkamą priežiūrą senatvėje. Kalbantis su vyresniojo amžiaus žmonėmis supranti, kad daugumai jų galėtų 

būti nustatyti ,,neįgalumo laipsniai". Skirkime daugiau dėmesio į užtarnautą poilsį išėjusiems žmonėms. 

23. Kaime žmonės geriau pažįsta vieni kitus. 

24. socialines paslaugas gauti kaime sunkiau, nes jas teikiančios organizacijos  niekada negautų to uždarbio ką gauna 

mieste (dėl lankytojų skaičiaus) 

25. Kaimuose yra dideli atstumai, nemažai vienkiemių, sunku privažiuoti žiemą, kelių būklė prasta. Labai neatsakingai 

dirba socialiniai darbuotojai, daug vienišų žmonių, kurių  problemų niekas nežino ir nesistengia surinkti tokios 

informacijos. 

26. Ne turiu nuomonės apie miesto soc. darbo specifiką, tačiau manau, kad gyventojai turi daugiau galimybių ja 

pasinaudoti, viskas geriau prieinama. Kaime žmonės bijo kreiptis, nes soc. darbuotojai išnešioja apkalbas apie 

žmones, paprastai  jie būna tik atlyginimo gavėjai, o kad tarnautų žmogui, tikrai nepažystu tokio soc. darbuotojo 

mūsų rajone. Reikia keisti darbuotojus arba juos mokinti, kaip turi teikti tą pagalbą. 

27. Didieji socialinių paslaugų centrai nenori perduoti paslaugų teikimą kaimo bendruomenėms 

28. Neišspręstas klausimas dėl transporto. Dauguma pagyvenusių kaimo gyventojų nesinaudoja kompiuteriais, todėl 

nežino visos informacijos apie paslaugų teikimą. 

29. Skirtumas didelis, kaime tiek negauna soc. paslaugų negu miestas. 

30. į kaimo vietoves dar tik ateina socialinės paslaugos, kai miestai jau šių paslaugų teikime gerokai pažengę į priekį. 

31. laiko stoka 

32. Kaimo žmonės yra draugiškesni, jie geriau pažįsta soc. paslaugos gavėją. Todėl gali lanksčiau prisitaikyti prie 

socialinės paslaugos teikimo poreikių. 

33. Kaimo vietovėje geriau žinomos žmonių socialinės problemos ir reikiamų socialinių paslaugų teikimo būtinybė. 

Socialinės paslaugos mūsų bendruomenėje yra teikiamos, atsižvelgiant į žmonių poreikius. Šiuo metu 

bendruomenėje vyksta kulinarijos, keramikos, dekoratyvinės tekstilės, vilnos vėlimo, kompiuterinio raštingumo, 

verslumo, sveikos gyvensenos užsiėmimai-mokymai; teikiamos patalpų, kompiuterinės technikos, vaizdo-garso 

aparatūros naudojimosi paslaugos. 

34. Kaimuose yra daug glaudesnis ir artimesnis bendruomenės narių ryšys. 

35. Daugiau vietiniai žmonės galėtų padėti suteikiant socialines  paslaugas už tam tikrą atlygį 

36. Neturiu pasiūlymų. Tegul suka galvas socialiniai darbuotojai-jie už tai gauna atlygį. 

37. Kaimuose galėtų steigtis kirpyklos 

38. Lengviau yra kaip seniūnija tame pačiame kaime, tai ir informacija greičiau pasiekia žmones, bet labai daug kas 

priklauso nuo pačių žmonių 

39. socialinė pagalba miestuose yra orientuota į pagalbą namuose, o kaime- elementarios išmokos, kurios dažniausiai 

yra prageriamos. Pagalba turi būt teikiama besistengiančiam, o ne tinginiui 

40. Kaimuose lengviau vykdyti soc. darbą, nes žmonės vieni kitus pažysta ir naujausią informaciją perduoda vienas 

kitam. 

41. kaimo žmonėm trūksta reikalingų socialinių paslaugų įstaigų 

42. Paslaugos visos reikalingos ir kaimiečiams, tik kai už jas reikia susimokėti nėra pinigų, tokia realybė. O kaimai 

sensta ir bendruomenių aktyvui ištisai reikia pagelbėti tai vienam, tai kitam . bet ir aktyvas sensta, kadangi 

jaunimas bėga ir iš kaimo ir iš Lietuvos, nes kaimuose neliko nei med. punktų, nei mokyklų, nei bibliotekų ir t. t. 

43. Kaimas per amžius buvo ir yra atskirtas nuo miesto .Apie kokias socialines paslaugas galima galvoti , jeigu yra 

masiškai uždaromos mokyklos , bibliotekos, kultūros filialai. 

44. didelis  skirtumas tarp miesto ir kaimo 

45. Socialinės paslaugos kaime beveik neteikiamos. Kaime yra tik parduotuvė, biblioteka ir vieną dieną per savaitę dvi 

valandas dirba medicinos darbuotoja. Kaime nėra vandentiekio ir kanalizacijos. Kaimo gyventojams reikalinga 

pirtis, buitinės paslaugos(skalbykla) 

46. Nėra 

47. kadangi kaime gyventojai vieni kitus gerai pažysta, kai kuo gali vienas kitam padėti. Aišku sudėtingesniais 

klausimais sunkiau. 

48. Kaime trūksta dar ir patalpų, bei gerų specialistų, kad paslaugos butų geros 

49. Vien tai, kad socialinių paslaugų centrai įsikūrę miestuose kaimams, ypatingai nutolusiems nuo centro, galimybės 

ribotos. 

50. Kitoks kaimo žmogaus gyvenimo būdas suformuoja kitokį jo požiūrį į socialines paslaugas, todėl šiandien  į 

neformalią pagalbą jis žiūri keistai, Jau priprato prie socialinių darbuotojų paslaugų ir, manyčiau, kartu su jais 
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lengviau teikti ir informaciją, ir didinti galimybes gauti tas paslaugas, ir įtraukti kaimynus. Trūksta vidinio ryšio 

tarp soc. darbuotojo ir bendruomenės centro, galinčio teikti tas paslaugas. O kalbant apie soc. paslaugas ne tik 

pamaitinimo prasme, svarbus visų institucijų bendra kryptis. 

51. Kiekvienam kaime turėtų būti vietinis socialinis darbuotojas, kuris pažįsta  vietinius gyventojus ir gali jiems 

kokybiškas paslaugas. 

52. Geri specialistai neturi laiko važiuoti į kaimą, todėl kokybės nėra ko tikėtis. 

53. Reikalinga seniūnijoje įkurti pensionatą vienišiems, negalintiems savimi pasirūpinti  žmonėms. 

54. Mieste yra didesnė apimtis gyventojų ir pateikiamas didesnis informacijos srautas, kuris greičiau pasiekia žmones. 

55. Mieste dirba kvalifikuoti darbuotojai. O kaime pasitaiko visokių . Mano nuomonė tokią priimant į darbą reikia 

išanalizuoti ar sugebės gerai atlikti savo darbą. 

56. Turint tokį seniūną kaip B. Šniauką , dėl paslaugų ir kitų reikalų problemų nekyla, bendrauja aktyviai su žmonėmis 

ir su bendruomenes aktyvu. Operatyviai rūpinasi visais Lieplaukės gyventojų reikalais 

57. Prasti keliai, dideli atstumai ,  sunkiai sprendžiami vandentvarkos, buitinių nuotekų surinkimo ir valymo klausimai, 

gatvių apšvietimas. 

58. Mūsų bendruomenės 6 kaimai yra  miškingoje teritorijoje esantys vienkiemiai. Socialinė pagalba pasiekia 

gyventojus tik kritiniais atvejais. 

59. Kaime mažesnis aptarnaujamų žmonių skaičius. Geriau žmonės pažįsta vieni kitus. 

60. prastas susisiekimas 

61. Kaimo vietovėje socialinis darbas yra per mažas. Daugelis šeimų gyvena žemiau skurdo ribos. O gaunamos 

pašalpos naudojamos spontaniškai, ne pagal paskirtį. Vyrauja didelis moterų girtavimas, trūksta socialinių įgūdžių. 

62. Kaime mažiau atsižvelgiama i žmogų. 
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3.   Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų teikimo pokyčius Jūsų gyvenamojoje vietovėje 

pastarųjų 3 metų laikotarpyje  

 
128  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvertinant socialinių paslaugų teikimo pokyčius 

gyvenamojoje vietovėje pastarųjų 3 metų laikotarpyje,  pasiskirstymas 

 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS PAGERĖJO, vnt. NEPASIKEITĖ, vnt. PABLOGĖJO, vnt. NEGALIU 

ATSAKYTI, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių 

(n=201) 

57 101 19 24 

Iš jų ne probleminių 

savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 

46 70 13 16 

Iš jų probleminių savivaldybių 

bendruomenių (n=56) 

11 31 6 8 

Iš jų teikiančios socialines 

paslaugas (n=55) 

25 17 4 9 

Iš jų neteikiančios socialinių 

paslaugų (n=146) 

32 84 15 15 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS PAGERĖJO, 

proc. 

NEPASIKEITĖ, 

proc. 

PABLOGĖJO, proc. NEGALIU 

ATSAKYTI, proc. 

Visų kaimo bendruomenių 

(n=201) 

28 50 9 12 

Iš jų ne probleminių 

savivaldybių bendruomenių 

(n=145) 

32 48 9 11 

Iš jų probleminių savivaldybių 

bendruomenių (n=56) 

20 55 11 14 

Iš jų teikiančios socialines 

paslaugas (n=55) 

45 31 7 16 

Iš jų neteikiančios socialinių 

paslaugų (n=146) 

22 58 10 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams būklės ir gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties tyrimas, 2013 

148 

 

4. Kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo gyventojams? 

 

129  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant kokių socialinių paslaugų 

labiausiai trūksta kaimo gyventojams,  pasiskirstymas 

  Iš viso atsakymų Atsakymų dalis, proc. 

Atsakė ne į temą 28 9,7% 

Transporto 31 10,7% 

Buitinių paslaugų 17 5,9% 

Pirties 21 7,3% 

Skalbyklos 16 5,5% 

Kirpyklos 18 6,2% 

Sveikatos priežiūros paslaugų 25 8,7% 

Laisvalaikio 23 8,0% 

Social. paslaugų 8 2,8% 

Lankomoji priežiūra 10 3,5% 

Išmaudymo namuose 5 1,7% 

Produktų, vaistų pristatymo 5 1,7% 

Pagalbos buityje 19 6,6% 

Pabendravimo 8 2,8% 

Bibliotekos, interneto 6 2,1% 

Soc. darbuotojų 3 1,0% 

Kita 46 15,9% 

      

VISO 289 100,0% 

 

119  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant kokių socialinių 

paslaugų labiausiai trūksta kaimo gyventojams,  pasiskirstymas 
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5. Ar Jūsų kaimo bendruomenė teikia socialines paslaugas kaimo 

gyventojams? 
 
130  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, ar kaimo bendruomenė teikia 

socialines paslaugas kaimo gyventojams,  pasiskirstymas 
BENDRUOMENIŲ GRUPĖS TAIP, vnt. NE, vnt. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 55 146 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių (n=145) 41 104 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 14 42 

BENDRUOMENIŲ GRUPĖS TAIP, proc. NE, proc. 

Visų kaimo bendruomenių (n=201) 27 73 

Iš jų ne probleminių savivaldybių bendruomenių (n=145) 28 72 

Iš jų probleminių savivaldybių bendruomenių (n=56) 25 75 
 

 

 
 

120  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, ar kaimo bendruomenė teikia socialines paslaugas 

kaimo gyventojams,  pasiskirstymas 
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6. Kas trukdo Jūsų kaimo bendruomenei dalyvauti socialinių paslaugų kaimo gyventojams 

teikime? 

 
130  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant kas trukdo kaimo bendruomenei 

dalyvauti socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikime,  pasiskirstymas 

BENDRUOMENIŲ 

GRUPĖS 

Patirties 

stoka, 
nepakankama 

kompetencija 

Netinkama 
teisinė 

bazė 

Trūksta 
socialinių 

programų 

Informacijos 

apie 

galimybę 
dalyvauti 

stoka 

Nėra 

poreikio 

socialinių 
paslaugų 

teikimui  

Nėra 

savivaldybės, 

seniūnijos 
suinteresuotumo 

remti kaimo 

bendruomenę 
šioje veiklos 

srityje 

Pačių 

bendruomenės 
narių mažas 

iniciatyvumas Kita 

Visų kaimo 

bendruomenių 

(n=201) 83 50 71 78 7 101 107 20 

Iš jų ne probleminių 
savivaldybių 

bendruomenių 

(n=145) 59 32 48 56 6 77 79 17 

Iš jų probleminių 
savivaldybių 

bendruomenių 

(n=56) 24 18 23 22 1 24 28 3 

Teikiančios 

socialines paslaugas 27 17 21 18 1 26 29 6 

Neteikiančios 

socialinių paslaugų 56 33 50 60 6 75 78 14 

 
Procentais 

       Visų kaimo 
bendruomenių 

(n=201) 16 10 14 15 1 20 21 4 

Iš jų ne probleminių 
savivaldybių 

bendruomenių 

(n=145) 16 9 13 15 2 21 21 5 

Iš jų probleminių 
savivaldybių 

bendruomenių 
(n=56) 17 13 16 15 1 17 20 2 

Teikiančios 

socialines paslaugas 19 12 14 12 1 18 20 4 

Neteikiančios 
socialinių paslaugų 15 9 13 16 2 20 21 4 

 

121  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant kas trukdo kaimo bendruomenei 

dalyvauti socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikime,  pasiskirstymas 
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7. Ką pasiūlytumėte keisti ar tobulinti siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą kaimo 

gyventojams? 
 
131  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant ką pasiūlytų keisti ar tobulinti 

siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą kaimo gyventojams,  pasiskirstymas 

 

Atsakymų, 

vnt. 

Atsakymų dalis, 

proc. 

Neatsakė, nieko nereikia keisti, nežino, atsakė ne į temą 18 6,50% 

Bendruomenės neturėtų užsiimti soc. paslaugų teikimu (tai savivaldybių 

darbas) 7 2,50% 

Gerinti savivaldybių bendradarbiavimą su bendruomenėmis 19 6,90% 

Soc. paslaugų teikimą reorganizuoti, įtraukiant kaimo bendruomenes, 

savanorius 43 15,60% 

Keisti socialinių išmokų sistemą, didinti bedarbių užimtumą 11 4,00% 

Kurti soc. paslaugų centrus kaime, daugiau paslaugų kaimo gyventojams 25 9,10% 

Vystyti soc. infrastruktūrą kaime 8 2,90% 

Daugiau informacijos apie soc. paslaugų teikimą, mokymai 27 9,80% 

Daugiau soc. Ir kultūrinių darbuotojų kaime, didinti finansavimą, gerinti 

materialinę bazę 31 11,30% 

Daugiau soc. projektų, supaprastinti jų administravimą 12 4,40% 

Savivaldybės turi geriau analizuoti poreikius, kelti specialistų kompetenciją 5 1,80% 

Kita (originalu, konkretu) 69 25,10% 

 
122  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant ką pasiūlytų keisti ar tobulinti siekiant 

pagerinti socialinių paslaugų teikimą kaimo gyventojams,  pasiskirstymas 
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8. Ar galėtumėte pateikti Jūsų kaimo bendruomenės gerąją patirtį teikiant socialines 

paslaugas gyventojams?  

 

201 kaimo bendruomenių lyderiai pateikė 99, jų manymu, tinkamus Gerosios praktikos pavyzdžius: 

 
132  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant kaimo bendruomenės gerąją patirtį 

teikiant socialines paslaugas gyventojams,  pasiskirstymas 

  

Atsakymų, 

vnt. Atsakymų dalis, proc. 

Nėra, neatsakė 128 56,4% 

Buitinės: dušas 7 3,1% 

Buitinės: skalbimas 6 2,6% 

Šarvojimas 7 3,1% 

Interneto prieiga 2 0,9% 

Biblioteka 3 1,3% 

Sporto salė 2 0,9% 

Paslaugos namie 7 3,1% 

Maisto atvežimas 8 3,5% 

Pavėžėjimas 5 2,2% 

Pasveikinimai senų žmonių 3 1,3% 

Pažintinės išvykos 6 2,6% 

Talkos 7 3,1% 

Pritraukimas į viešuosius darbus dirbančiųjų 2 0,9% 

Originalūs 34 15,0% 

      

VISO 227 100,0% 
 

 

 
123  pav. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymų, įvardijant kaimo bendruomenės gerąją patirtį 

teikiant socialines paslaugas gyventojams,  pasiskirstymas 
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Tačiau tik pavieniai paminėti atvejai (patislinus faktus) gali būti pripažinti kaip socialinių paslaugų 

teikimo gerosios praktikos pavyzdžiai: 

 
133  lentelė. Kaimo bendruomeninių organizacijų atsakymai  nurodant kaimo bendruomenės gerąją patirtį 

teikiant socialines paslaugas gyventojams 
Savivaldybė, 

kurioje veikia 

Jūsų kaimo 

bendruomenė 

Kaimo 

bendruomenės 

pavadinimas 

El. pašto adresas ar 

tel. Nr. 

8. Ar galėtumėte pateikti Jūsų kaimo bendruomenės 

gerąją patirtį teikiant socialines paslaugas 

gyventojams? 

Vilkaviškio 

rajono 

Patunkiškių l.kruzinauskiene@vil

kaviskis.lt 

Pagrindinis darbas šiuo metu pastebėti soc. rizikos šeimų 

vaikus, padėti apsipirkti mokyklai, padedam 

pagyvenusiems žmonėms nuvykti pas gydytojus. 

Kupiškio 

rajono 

Noriūnų 

bendruomenė 

bubder@gmail.com Mūsų bendruomenė orientuota būtent į socialinių paslaugų 

teikimą. Du kartus per savaitė bendruomenės gyventojams 

suteikiama galimybė nusiprausti.Šia paslauga daugiausiai 

naudojasi būtent socialinės grupės žmonės.Taip pat 

bendruomenės namuose galima drabužių skalbimo 

paslauga.Šia paslauga naudojasi taip pat du kartus per 

savaitę. Dar numatoma bendruomenėje įrengti kirpyklą bei 

masažų kambarį. 

Zarasų rajono Zarasų rajono 

Sadūnų kaimo 

bendruomenė 

rega226@gmail.com, 

tel. 8 647 13903 

Senukus veždavome į bažnyčią, nes  pas mus 

bendruomenės teritorijoje nėra bažnyčios, ji už 10 

kilometrų ir autobusas sekmadieniais ir šventinėmis 

dienomis nevažinėja. 

Dabar įsigijome reikiamą inventorių pamaldos laikomos 

bendruomenės namuose, tai labai patogu senyvo amžiaus 

žmonėms. Kiekvieną mėnesį vienas žmogus 

atidirbinėjantis už pašalpas, paskiriamas padėti senukams: 

sugrėbti lapus, atkasti sniegą, nupirkti vaistų ir kitus 

smulkius darbus. 

Mažeikių 

rajono 

Račališkių 

bendruomenė 

862619682 Panaikinus kaime biblioteką, bendruomenė sugalvojo 

gyventojams teikti mainų bibliotekos paslaugas. Liko 

nurašytų knygų, taip pat bendruomenės nariai paaukojo 

savo asmenines bibliotekas ir įsirengėme bendruomenės 

namuose mainų biblioteką. Atėjusysis atsineša savo knygą 

ir pasikeičią į bibliotekoje esančią norimą knygą.  

Taip pat stengiamės organizuoti įvairias šventes vaikams ir 

suaugusiems, tam pasikviesdami kolektyvus iš artimiausių 

kultūrinių įstaigų. 

Panevėžio 

rajono 

Ramygalos  

bendruomenės  

centras 

zigmas.bezoraitis@g

mail.com  tel. 

861648074 

Organizuojamas  dalinis  senų žmonių pavėžėjimas,  taip  

pat  apsirūpinimas  malkom  turimom  nuosavom  

techninėm  priemonėm, spausdinimo, kopijavimo, ryšių  ir  

kitos  galimos  paslaugos 

Klaipėdos 

rajono 

Endriejavo 

bendruomenė 

eugesell@hotmail.co

m 

Dalyvaujame Maisto Banko veikloje 

Radviliškio 

rajono 

Asociacija 

Baisogalos 

priestočio 

bendruomenė 

"Imantai" 

vaitrega@gmail.com 

tel. 868775564 

Suradome jauną žmogų, kuris apsiėmė valyti dūmtraukius 

ir krosnis. Kaimyniškai padedame šalia gyvenantiems 

žmonėms, kurie negali savimi pasirūpinti. Kartu su 

seniūnija ir savivaldybe pasirūpinome keleto gatvių  ir 

sklypų nusausinimu. 

Joniškio 

rajono 

Gaižaičių 

kaimo 

bendruomenė 

stase.andrulaitiene@j

oniskis.lt 

Turime įrengę skalbyklą ir kirpyklą vietos žmonėms 
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Joniškio 

rajono 

Asociacija 

"Jauniūnų 

kaimo 

bendruomenė" 

861405933 Dažniausiai kreipiasi pagyvenę žmonės kurie neturi 

galimybės patys nuvykti pas gydytojus ar nusipirkti vaistų. 

Tada ieškom galimybės, kas iš bendruomenės narių galėtų 

nuvežti tokį žmogų į miestą pas gydytoją ar parvežti 

reikalingų medikamentų. 

Kazlų Rūdos Antanavo redaknei@gmail.com Skalbimo, prausimosi, karštas maistas į namus, socialinė 

globa ikimokyklinio amžiaus vaikams, neįgaliųjų 

užimtumo. 

Lazdijų rajono Veisiejų 

seniūnijos 

bendruomenės 

komitetas 

veisiejuk@lazdijai.lt Jau penketą metų teikiame prausimosi duše, pirties, 

skalbimo, vaikų dienos užimtumo, žmonių su negalia 

užimtumo paslaugas. Veikia bendruomenės padalinys- 

Veisiejų socialinių paslaugų centras. 

Rokiškio 

rajono 

Aukštakalnių 

kaimo 

bendruomenė 

gasigita@gmail.com Savanoriški darbai pagelbėjant senyvo amžiaus asmenims 

apsirūpinti maistu, aukos įvykus gaisrui ar kitai didelei 

nelaimei. 

Kazlų Rūdos Asociacija 

"Jūrės miestelio 

bendruomenė" 

janina60@gmail.com Pirmus metus vykdome "socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems" projektą, bet galime pasidžiaugti, kad 

nemaža dalis neįgaliųjų ir jų šeimos narių noriai dalyvauja 

projekto veikloje, psichologo paskaitose, daro įvairius 

rankdarbius. Neįgalieji turintys judėjimo negalią visada 

labai noriai sutinka darbuotoją lankantį juos namuose ir vėl 

nekantriai laukia kito apsilankymo. Miestelyje iki šiol 

nebuvo teikiamos tokios paslaugos, dabar galui drąsiai 

pasakyti, kad jos tikrai reikalingos. Gera žinoti, kad tavo 

pagalba kam nors labai reikalinga, ar neįgaliam žinoti, kad 

tu kažkam rūpi. 

Alytaus rajono Kančėnų kaimo 

bendruomenė 

"Dėmesio 

centras" 

monikarazanauskiene

@gmail.com tel. 8 

698 40768 

Bendruomenėje įkurti Kartų namai, kuriuose teikiamos 

šios socialinės paslaugos: 

1. Informavimas 

2. Konsultavimas (įsidarbinimo, socialinių įgūdžių, 

kompiuterinio raštingumo, gebėjimų ugdymo) 

3. Tarpininkavimo (tarp asmens ir aplinkos: seniūnijos, 

savivaldybės, darbo biržos, darbdavio) 

4. Kultūros tradicijų puoselėjimas ( senųjų amatų 

mokymas, renginių ir švenčių organizavimas, etnografinio 

paveldo puoselėjimas) 

5. Mokymai ( motyvaciniai, psichologiniai, verslumo, 

sveikos gyvensenos, edukacinės programos) 

6. Darbinių įgūdžių ugdymas ( mezgimas, vilnos vėlimas, 

keramika, dekupažas, piešimas ant šilko, kulinarija) 

7. Trumpalaikė socialinė globa vienišiems ( aprūpinimas 

malkomis, aplinkos ir buities sutvarkymas) 

8. Trumpalaikė socialinė globa ikimokyklinio amžiaus 

vaikams ( vaikų priežiūros paslauga) 

Šios socialinės paslaugos teikiamos įvairių socialinių 

grupių žmonėms: jaunimui, bedarbiams, daugiavaikėms 

šeimoms, vienišiems, senjorams, neįgaliesiems, tėvams, 

vieniems auginantiems vaikus, soc. rizikos šeimoms ir kt. 

Raseinių 

rajono 

Kaimų 

bendruomenė 

Betygala 

bendruomenebetygala

@gmail.com 

Lankome namuose neįgalius, vienišus pagyvenusius 

žmones, stebime jų gyvenimą  

Dalyvaujame Maisto banko akcijose. Savanoriavimas  

Dalyvaujame akcijoje,  vieną kartą mėnesyje parvežame 

maisto produktų ir išdaliname socialiai remiamiems 

žmonėms 
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Lazdijų rajono Krosnos 

miestelio 

bendruomenės 

komitetas 

  Krosnos miestelio bendruomenės socialinių paslaugų 

centras veikia 6-us metus. Teikiame asmens higienos 

paslaugas (skalbimo,prausimosi), dirbame su socialinės 

rizikos šeimomis - vaikais ir tėvais. Šioje įstaigoje nuo jos 

atidarymo dienos (2007 metų kovo 16 ) iki dabar dirba 

vienas ir tas pats asmuo - Regina Kairienė. Ne visuomet ji 

gauna atlygį. Pavyzdžiui, šiais metais nuo sausio  iki liepos 

mėn. ji dirbo tik už tai, kad jos šeima gauna socialinę 

pašalpą. Nuo liepos, laimėjus projektą, jai mokama 560 Lt 

į rankas. Analogiškai dirbta ir ankstesniais metais. Už tą 

patį atlygį ji organizuoja ir projektines veiklas, ir teikia 

asmens higienos paslaugas. Jai patalkina savanoriai ir per 

viešuosius darbus sezono metu įdarbinti asmenys. Socialiai 

apleistus asmenis į centrą praustis ir apsiskalbt atveža 

seniūnė, nes jie neturi kuo atvykti arba turi per mažai 

sveikatos. Ar tai yra geroji patirtis - sunku pasakyti. 

Bendruomenė kasmet išleidžia bent po vieną laikraščio 

numerį, kur teikiama informacija apie bendruomenės 

veiklas. 

Rokiškio 

rajono 

Panemunėlio 

miestelio 

bendruomenė 

panemuneliomst@gm

ail.com, tel. 

861625321 

Bendruomenės pirmininkės iniciatyva viešuosius darbus 

dirbantys žmonės padeda senyvo amžiaus ir neįgaliems 

žmonėms pasirūpinti kuru, tvarko miestelio viešąsias 

erdves. 

Kėdainių 

rajono 

Medekšių 

kaimo 

asociacija 

geenne@inbox.lt 8 

651 63790 

Bendruomenė kol kas jokios paslaugos konkrečiai 

netiekia. Vieną vasarą bandėm skolinti benzininę 

vėjapviovę sodyboms šienauti, važiavo per kiemus, kol 

sugedo, o remontui jau nieks pinigų duoti nenori, jūsų 

vėjapjovė jus ir remontuokit, o bendruomenės lėšos labai 

ribotos, tad ir tą paslaugą mes nustojom teikti. 

Kėdainių 

rajono 

Mantviliškio b. 8-615-16709 Pagal LEADER  kaimo plėtros programos gautas lėšas, 

planuojame įrengti pirtį, kuria galės naudotis visi 

gyventojai, patalpose pastatyti skalbimo mašiną ir teikti 

senyvo amžiaus žmonėms skalbimo paslaugas, įsigyti 

treniruoklius.Pateikėme projektą Lietuvos Kredito Unijai 

gauti lėšų suremontuoti patalpas treniruoklių salei . 

Ateityje planuojame įrengti vaikų dienos centrą. 

Molėtų rajono Verbiškių 

bendruomenės 

centras 

brone.grigoniene@g

mail.com  861150083 

Mūsų gyvenvietėje yra maistas dalijamas asoc.šeimoms, 

vykdomos akcijos"Dovanoju Tau", per kurias vieni 

kitiems dovanojame, atiduodame įvairios paskirties 

daiktus, registruojame stokojančius "pagalba 

daiktais"tinkle, o gautus dovanojamus daiktus pristatome 

stok. į namus, rengiame talkas pagelbėti senjorams 

darbuose, sveikiname senjorus, aplankydami juos 

namuose, ligoninėse, vežam į Molėtų savarankiško 

gyvenimo namus vaikams savo numegztas kojines, 

pirštines, kt. drabužius ir maistą  per jų atvirų durų dienas. 

Turime siūvimo mašiną bendruomenės centre, bet dėl 

mokesčių už verslo liudijimus negalime prisikviesti 

siuvėjos. 

Telšių rajono Lieplaukės 

bendruomenė 

vytasrumbutis@gmai

l.com 

Kartu su socialiniais sav. darbuotojais padedame 

neįgaliems ,ir kitiems gyventojams tenkinti visus  

poreikius. Teikiame šarvojimo paslaugas,šermenims, 

suteikiame galimybę padaryti gedulingus pietus,Padedame 

susitvarkyti aplinką ,nupjauname žolę  kieme, tenkiname 

visus žmonių poreikius pagal mūsų finansines galimybes, 

prižiūrime parapijos bažnyčios  šventorių , bažnyčią. 

Švenčionių 

rajono 

Sarių kaimo 

bendruomenė 

jaudrute@gmail.com Bendruomenės nariai padeda senyvo amžiaus asmenims 

nuveikti kai kuriuos ūkinius darbus (sukapoti malkas). 

Kitokių paslaugų neteikia. 
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2.3.  Socialinių paslaugų teikimo geroji patirtis 

Socialinių paslaugų teikimo gerosios patirties pavyzdžių atranka vyko etapais.  Pirmasis 

etapas – savivaldybių ir bendruomenių organizacijų anketų analizė. Savivaldybių apklausos anketų 14 - 23 

klausimai buvo parengti taip, kad savivaldybės ne tik pateiktų galimus gerosios praktikos pavyzdžius bet 

kartu priskirtų jos tam tikrai grupei (pusiau automatinis inovatyvių patirčių grupavimas pagal Metodikos 

kriterijus): 

1. Naujos socialinių paslaugų įstaigos - 14 klausimas. Nurodykite Jūsų savivaldybės socialinių 

paslaugų įstaigą, kurios veiklos patirtis būtų naudinga kitoms savivaldybėms. 

2. Naujos socialinių paslaugų rūšys - 15 klausimas. Nurodykite, kokias naujas socialines 

paslaugas Jūsų savivaldybė pradėjo teikti kaimo gyventojams.  
3. Inovatyvumas konsultuojantis su visuomene - 16 klausimas. Kokia Jūsų savivaldybės 

(seniūnijos) patirtis konsultuojantis su NVO, bendruomenėmis galėtų būti naudinga kitoms 

savivaldybėms? 

4. Inovatyvumas bendradarbiaujant su NVO ir bendruomenėmis - 17 klausimas. Kokia Jūsų 

savivaldybės (seniūnijos) patirtis įtraukiant į socialinių paslaugų teikimą NVO, 

bendruomenes galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

5. Organizacinės inovacijos - 18 klausimas. Nurodykite, kokiomis organizacinėmis naujovėmis 

savivaldybėje (seniūnijoje) teikiant socialines paslaugas galite pasidalinti su kitomis 

savivaldybėmis. 

6. Paslaugų teikimo kompleksiškumo inovacijos - 19 klausimas. Ar Jūsų savivaldybėje teikiant 

paslaugas kaimo gyventojams taikomas kompleksiškumo principas, t.y. derinamos atskirų 

paslaugų rūšys ir jų teikimas klientams? 

7. Žmogiškųjų išteklių valdymo inovacijos - 20 klausimas. Kokia Jūsų savivaldybės žmogiškųjų 

išteklių valdymo patirtis, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas kaimo gyventojams, 

galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

8. Pasitenkinimo paslaugų kokybės vertinimo inovacijos - 21 klausimas.  Kokia Jūsų 

savivaldybės (seniūnijos) patirtis aiškinantis, ar klientai patenkinti teikiamomis paslaugomis 

galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? 

9. Paslaugų teikimo stebėsenos inovacijos - 22.  Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis 

atliekant teikiamų socialinių paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą galėtų būti naudinga 

kitoms savivaldybėms? 

10. Bendruomeninį aktyvumą skatinančios inovacijos - 23.  Kokios Jūsų savivaldybėje 

įgyvendintos priemonės, vykdytos programos, projektai paskatino žmonių aktyvumą ir 

iniciatyvą? 

Iki 25 proc. savivaldybių specialistų pateikė savo savivaldybių ar seniūnijų socialinių 

paslaugų teikimo gerosios patirties pavyzdžius pagal kiekvieną iš nurodytų 14-23 anketos klausimą. 

Likę savivaldybių specialistai socialinių paslaugų teikimo gerosios patirties pavyzdžių, aiškiai 

atitinkančių Metodikoje nustatytus vertinimo kriterijus, nenurodė.  

Po pateiktų anketinių duomenų pirminės ekspertinės analizės buvo atrinkti ir pagal 

vertinimo kriterijus sugrupuoti savivaldybių specialistų atsakymai, kurie pateikiami 134 lentelėje. 

134 lentelė. Savivaldybių apklausoje nurodytų socialinių paslaugų teikimo gerosios patirties pavyzdžių 

pirminė atranka 

Atrinkti gerosios patirties galimi pavyzdžiai (pirminė atranka) Vnt. Proc. nuo bendro 

atsakymų skaičiaus 

Naujos socialinių paslaugų įstaigos (14 kl.) 94 24,8 

Naujos socialinių paslaugų rūšys (15 kl.) 76 20,1 
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Inovatyvumas konsultuojantis su visuomene (16 kl.) 49 13,0 

Inovatyvumas bendradarbiaujant su NVO ir bendruomenėmis (17 kl.) 13 3,4 

Organizacinės inovacijos (18 kl.) 14 3,7 

Paslaugų teikimo kompleksiškumo inovacijos (19 kl.) 17 4,5 

Žmogiškųjų išteklių valdymo inovacijos (20 kl.) 12 3,2 

Pasitenkinimo paslaugų kokybės vertinimo inovacijos (21 kl.) 21 5,6 

Paslaugų teikimo stebėsenos inovacijos (22 kl.) 6 1,6 

Bendruomeninį aktyvumą skatinančios inovacijos (23 kl.) 23 6,0 

 

Pirminio vertinimo metu atrinkti pavyzdžiai ekspertų dar kartą buvo analizuojami ir po 

pateiktų duomenų patikslinimo telefonu, sąrašas buvo susiaurintas iki 20 galimų gerosios patirties pavyzdžių, 

įtraukiant po 1-2 pavyzdžius iš aukščiau paminėtų inovatyvių patirčių grupių.  

 

135 lentelė. Atrinkti fokus grupių aptarimui savivaldybių socialinių paslaugų teikimo gerosios patirties 

pavyzdžiai 
Eil. 

Nr. 

Savivaldybė Gerosios patirties anketinis aprašymas Gerosios patirties 

grupė 

1 Marijampolės 

savivaldybė  

Marijampolės socialinės pagalbos centras – 16 

padalinių (darbo terapijos centras, krizių centras ir kt. ir  

Socialinės rizikos šeimų paramos centras  Igliaukos 

seniūnijoje). Socialinių paslaugų kokybės vertinimo 

komisija.   Maitinimo paslaugos.   

14 kl. -  socialinių 

paslaugų įstaigos 

veikla ir 16, 17 kl. – 

NVO įtraukimas 

2.  Jonavos raj. 

savivaldybė  

Jonavos socialinių paslaugų centras.  

Bendradarbiavimas, psichoterapinės grupės, kodavimas 

nuo alkoholizmo, krizės intervencijos priemonės, 

socialinių paslaugų kokybės stebėsena – supervizija . 

14 kl. ir 21kl.  ir 22 

kl. – socialinių 

paslaugų kokybės 

gerinimas.   

3.  Zarasų raj. 

savivaldybė  

Zarasų raj. socialinių paslaugų centras ir mišrių 

socialinių paslaugų padalinys Dusetų seniūnijoje.  

Kompleksinės paslaugos. 

14 kl. ir 19 kl. – 

kompleksiškumas  

4.  Kauno raj. 

savivaldybė   

Kauno raj. savivaldybės  Soc. paslaugų centras -  

mokymo programos, administravimas, organizaciniai 

klausimai, darbas su seniūnaičiais, bendradarbiavimas su 

medikais. 

14 kl. ir 20 kl. - 

Žmogiškųjų išteklių 

valdymas  

5.  Varėnos raj. 

savivaldybė  

Varėnos  rajono  Socialinių  paslaugų centras.  

Pagalbos namuose paslaugos, savipagalbos grupės, soc. 

paslaugų  kompleksiškumas. 

14 kl. ir 19 kl. – 

kompleksiškumas , 

taip pat paslaugų 

kokybės vertinimas 

– 21 ir 22 kl.  

6.  Pagėgių raj. 

savivaldybė   

Pagėgių socialinių paslaugų centro projektas „ 

Dirbdami kurkime šeimos gerovę“ . Prevencinės 

paslaugos ir pagalba dirbančioms ir mažas pajamas 

gaunančioms šeimoms, padedant šeimoms  išsilaikyti 

darbo rinkoje. 

14 kl. , 18 kl., 23 kl.  

7.  Pagėgių 

savivaldybė   

Socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms – 

projektas „ Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio 

sukūrimas ir išbandymas Pagėgių savivaldybės 

Socialinių paslaugų centre“.   Psichologo paslaugos soc.  

rizikos šeimoms. Maitinimo organizavimas, dušo 

14 kl.,  
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Eil. 

Nr. 

Savivaldybė Gerosios patirties anketinis aprašymas Gerosios patirties 

grupė 

paslaugos soc. rizikos asmenims  pagal sutartis su 

parapijos senelių namais.    

8.   Šilalės raj. 

savivaldybė  

 Šilalės savivaldybės seniūnijose sudarytos komisijos   

prie kaimo seniūnijų. Dienos  socialinė globa 

namuose.   

16 kl., 17kl, 20 kl. 

Žmogiškųjų išteklių 

valdymas, 

bendradarbiavimas  

su NVO.   

9.  Lazdijų raj. 

savivaldybė   

Geroji patirtis – Organizacinės naujovės  

Lazdijų savivaldybė vieno  langelio principas. 

18 kl.  

10.   Švenčionių raj. 

savivaldybė  

 Savanorių mokymai,  socialinės integracijos 

projektas teistiems asmenims, pagalbos į namus 

tarnyba su slaugytoja. 

14 kl. ir 23 kl.  

11.    Druskininkų 

savivaldybė  

 Druskininkų savivaldybė –Viečiūnų seniūnijoje 

paslaugos 

 „po vienu stogu“ – vaikų dienos centras, laikino 

apnakvindinimo kambarys, apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo namuose, padalinys Viečiūnų 

seniūnijoje .   Bendradarbiavimas su medikais, NVO.   

Bendradarbiavimas 

su  NVO – 16 kl. 17 

kl., paslaugų 

kompleksiškumas – 

19 kl.   

12.  Kazlų Rūdos 

savivaldybė    

 Kazlų Rūda – Karšto maisto  teikimas, skalbinių 

surinkimas.  ( nauja paslauga - bendruomenių iniciatyva 

dviejose seniūnijose) 

 

13.  Alytaus raj. 

savivaldybė  

Geroji patirtis, paskatinusi žmonių aktyvumą ir 

iniciatyvas – Alytaus rajono „Priklausomybės nuo 

alkoholio programa“ .   

14 kl. 23 kl. – 

paskatinusi žmonių 

iniciatyvą.   

14.  Ukmergės raj. 

savivaldybė  

Ukmergės raj. VEPRIŲ SENIŪNIJA – kompleksinė 

pagalba  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams, jų tėvams, globėjams, seniūnijų socialinių 

reikalų komisijos.  NVO įtraukimas ) . 

14 kl., 16 kl.,  

15.  Pasvalio raj. 

savivaldybė  

Pasvalio raj. savivaldybė – Paslaugų ir užimtumo centras 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Darbas su soc. rizikos 

šeimomis, lankomoji priežiūra kaimo gyventojams. 

14 kl.  

16.  Elektrėnų 

savivaldybė  

Vaikų dienos centras Vievyje, socialinių paslaugų 

centras. 

14 kl.  

17.  Anykščių raj. 

savivaldybė  

Savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems 

žmonėms.  

14 kl.  

18.  Pakruojo raj.  

savivaldybė .   

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras- 

šeimynų tipo vaikų globos namai, - kompleksinių 

paslaugų teikimas tėvams, laikino gyvenimo namai.     

14kl. 19 kl.  

19.  Šalčininkų raj. 

savivaldybė  

Šalčininkų dienos užimtumo centras  sutrikusio intelekto 

kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams.  

14 kl.  

20.  Kaišiadorių raj. 

savivaldybė   

Kaimiškose seniūnijose įsteigti du dienos centrai, kur 

teikiamos asmens higienos ir priežiūros ( dušo, 

skalbimo, kirpimo ) paslaugos, organizuojamas 

maitinimas.  

14 kl., 19 kl.  

 

Šis sąrašas buvo pagrindas sudarant fokus grupes kitam tyrimo etapui – gerųjų patirčių 
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pavyzdžių aptarimui ir įvertinimui fokus grupėse. Priede Nr. 4 nurodyta forma, pagal kurią 

savivaldybių buvo prašoma detaliau aprašyti socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje gerosios 

patirties pavyzdžius ir pristatyti 10-15 min pranešimu ekspertams ir fokus grupių dalyviams. 

2013 metų sausio 24-25 dienomis 135 lentelėje pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai 

buvo pristatyti dvejose fokus grupėse. Kiekvieno tyrimo fokus grupėje metu dalyvavo apie 10-15 

savivaldybių specialistų, kurie diskusijose išsakė pastabas, analizavo ir vertino pristatytus 

pavyzdžius. Pristatyti gerosios patirties pavyzdžiai buvo įvertinami užpildant 5 priede pateikta 

anketą. Pristatantis savo savivaldybės gerąją patirtį asmuo, savo pristatymo nevertino.  

Gerosios patirties pristatymai buvo vertinami pagal du vertinimo modulius: 1. Atskirų 

gerosios praktikos kriterijų įvertinimo, atsakant į klausimus, ar  pristatyta veikla atitinka išvardintus 

metodinius kriterijus (5 priedo 2 lentelė); 2. Pristatyto pavyzdžio apibendrinto subjektyvaus 

įvertinimo (atsieto nuo konkrečių kriterijų), suteikiant 1-5 balus už atskleistą gerąją patirtį.  

Iš atrinktų gerosios patirties pavyzdžių, fokus grupėse 2013 metų sausio 24 d. buvo 

vertinami Marijampolės, Pagėgių, Kauno rajono, Šilalės rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono 

savivaldybių pristatymai, o 2013 metų sausio 25 d. – Zarasų rajono, Druskininkų, Kazlų Rūdos, 

Alytaus rajono, Vilniaus rajono, Pasvalio rajono, Elektrėnų, Anykščių rajono ir Kaišiadorių rajono 

savivaldybių pristatymai. Po du gerosios patirties pavyzdžius pateikė Varėnos rajono ir Pagėgių 

savivaldybių atstovai.  

Gerosios patirties pavyzdžių aprašymus pateikė, bet fokus grupių tyrime nedalyvavo 

Pakruojo rajono, Šalčininkų rajono ir Jonavos rajono savivaldybės. Todėl Pakruojo rajono 

savivaldybės pristatymas „Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras - šeimynų tipo vaikų 

globos namai, - kompleksinių paslaugų teikimas tėvams, laikino gyvenimo namai“, Šalčininkų 

rajono savivaldybės pristatymas „Šalčininkų dienos užimtumo centras sutrikusio intelekto kaimo 

vietovėse gyvenantiems vaikams“, Jonavos rajono savivaldybės pristatymas „Jonavos socialinių 

paslaugų centras. Socialinių paslaugų kokybės stebėsena, supervizija.“ Fokus grupių dalyvių 

nebuvo vertinami.  

Atskirų gerosios praktikos kriterijų vertinimo procedūra buvo užbaigiama 

apskaičiuojant individualių įvertinimų fokus grupėse vidurkius, bei atliekant jų sisteminį 

sugrupavimą, bei pateikiant duomenis radialine diagrama. Vertinimo rezultatus pateikiant 

diagramose, radialinių diagramų ašyse nurodomas įvertinimas balais (nuo 0, kai pristatytame 

pavyzdyje nėra tą gerosios patirties kriterijų grupę atitinkančių iki maksimalaus 20 balų). Pagal 

metodiką išskirtų 15 gerosios patirties vertinimo kriterijų buvo sutraukti į 5 diagramos ašyse 

nurodytas grupes: 1. Socialinių paslaugų plėtra ir socialinių partnerių (NVO, bendruomenių) 

įtraukimas (maksimalus įvertinimas 20 balų); 2. Socialių paslaugų organizavimo tobulinimas 

(organizacinio pobūdžio geroji patirtis) (maksimalus įvertinimas 20 balų); 3. Socialinių paslaugų 

kokybės gerinimo geroji patirtis (maksimalus įvertinimas 20 balų); 4. Efektyvumu ir 

šiuolaikiškumu (modernumu) išsiskirianti geroji patirtis (maksimalus įvertinimas 20 balų); 5. Su 

kaimo plėtros aspektu tiesiogiai sietina socialinių paslaugų teikimo patirtis (maksimalus įvertinimas 

20 balų). 

Fokus grupėse pristatytų gerosios patirties pavyzdžių įvertinimo pagal gerosios 

patirties kriterijus diagramos pateiktos žemiau. 
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124  pav. Marijampolės savivaldybė - Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinės rizikos 

šeimų paramos centras Igliauskos seniūnijoje 

 

125  pav. Pagėgių savivaldybė  - Pagėgių socialinių paslaugų centro projektas "Dirbdami kurkime 

šeimos gerovę". Prevencinės paslaugos ir pagalba dirbančioms ir mažas pajamas gaunančioms 

šeimoms, padedant šeimoms išsilaikyti darbo rinkoje 
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126  pav. Pagėgių savivaldybė - „Socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms - projektas 

"Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio kūrimas ir išbandymas Pagėgių savivaldybės 

Socialinių paslaugų centre". 

 

127  pav. Kauno rajono savivaldybė - Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras - 

mokymo programos, administravimas, organizaciniai klausimai, darbas su seniūnaičiais, 

bendradarbiavimas su medikais. 
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128  pav. Šilalės rajono savivaldybė - Šilalės savivaldybės seniūnijose sudarytos komisijos prie 

kaimo seniūnijų. Dienos socialinė globa namuose. Maitinimo organizavimas, dušo paslaugos soc. 

rizikos asmenims pagal sutartis su parapijos senelių namais. 

 

129  pav. Varėnos rajono savivaldybė - Varėnos socialinių paslaugų centras. Pagalbos namuose 

paslaugos. 
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130  pav. Varėnos rajono savivaldybė - Varėnos socialinių paslaugų centras. Savipagalbos grupės, 

paslaugų kompleksiškumas. 

 

131  pav. Lazdijų rajono savivaldybė - Geroji patirtis - Organizacinės naujovės. Lazdijų 

savivaldybė vieno langelio principas. 
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132  pav. Druskininkų savivaldybė - Viečiūnų seniūnijos paslaugos "po vienu stogu" - vaikų 

dienos centras, laikino apnakvindinimo kambarys, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 

namuose, padalinys Viečiūnų seniūnijoje. Bendradarbiavimas su medikais, su NVO. 

 

133  pav. Kazlų Rūdos savivaldybė - Karšto maisto teikimas, skalbinių surinkimas (nauja 

paslauga - bendruomenių iniciatyva dviejose seniūnijose). 
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134  pav. Alytaus rajono savivaldybė - Geroji patirtis, paskatinusi žmonių aktyvumą ir iniciatyvas 

- Alytaus rajono "Priklausomybės nuo alkoholio programa". 

 

135  pav. Vilniaus rajono savivaldybė - Viniaus raj. Vaikų ir šeimos krizių centras 
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136  pav. Pasvalio rajono savivaldybė - Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems. Darbas su soc. rizikos šeimomis, lankomoji priežiūra kaimo gyventojams. 

 

137  pav. Elektrėnų rajono savivaldybė - Vaikų dienos centras Vievyje, Elektrėnų socialinių 

paslaugų centras. 
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138  pav. Anykščių rajono savivaldybė - Savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems 

žmonėms. 

 

139  pav. Kaišiadorių rajono savivaldybė - Kaimiškose seniūnijose įsteigti du dienos centrai, 

kuriuose teikiamos asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo kirpimo) paslaugos 
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140  pav. Zarasų rajono savivaldybė - Zarasų raj. socialinių paslaugų centras ir mišrių socialinių 

paslaugų padalinys Dusetų seniūnijoje. 

 

Savivaldybių pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai fokus grupėse buvo atarti ir įvertinti 

teigiamai. Penkių balų sistemoje mažiausias įvertinimo balo vidurkis buvo 3,67 (Šilalės r. 

savivaldybės), aukščiausias – 4,88 (Kauno r. ir Alytaus r. savivaldybės). Visos pristatytos veiklos 

bent po vieną iš Metodikoje nustatytų kriterijų  75 proc. fokus gupių vertintojų buvo pripažintos 

gerosios praktikos pavyzdžiais (6 priedas).  

Kadangi vertintojai ir patys buvo gerosios patirties teikėjai, gauti aukšti pateiktų veiklų 

įvertinimai rodo, kad visi pristatyti pavyzdžiai yra tinkami įtraukti į Studiją, pateikiant savivaldybių 

specialistams ir visuomenei kaip socialinių paslaugų teikimo gerosios praktikos pavyzdžius. 

 

3. IŠVADOS  IR  REKOMENDACIJOS 
 

- Savivaldybių ir seniūnijų specialistai vertindami kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims (bendrosios paslaugos) pateikė tokias nuomones: poreikis tenkinamas iki 25 proc. 

– 8-15 proc. respondentų, 26-50 proc. – 14-16 proc. respondentų, 50-75 proc. – 24-30 proc. respondentų ir 

poreikis tenkinamas beveik 100 proc. – 45-48 proc. respondentų. 

 

- Savivaldybių ir seniūnijų specialistai vertindami kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims (socialinė priežiūra) pateikė tokias nuomones: poreikis tenkinamas iki 25 proc. –

24-34 proc. respondentų, 26-50 proc. – 10-13 proc. respondentų, 50-75 proc. – 20-22 proc. respondentų ir 

poreikis tenkinamas beveik 100 proc. – 55-47 proc. respondentų. 
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- Savivaldybių ir seniūnijų specialistai vertindami kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir 

socialinių paslaugų rūšims (socialinė globa) pateikė tokias nuomones: poreikis tenkinamas iki 25 proc. –20-

46 proc. respondentų, 26-50 proc. – 6-9 proc. respondentų, 50-75 proc. – 12-19 proc. respondentų ir poreikis 

tenkinamas beveik 100 proc. – 34-53 proc. respondentų. 

 

- Keturios dažniausiai pasikartojančios socialinių paslaugų rūšys, kurių labiausiai trūksta kaimo vietovėse 

respondentų buvo įvardintos tokios: lankomoji priežiūra (22 proc.), dienos centrų, dienos socialinės globos 

įstaigų paslaugos (21 proc.), , buitinės, higienos paslaugos ir transporto paslaugos surinko po 11 proc. balsų. 

 

- Koreliacijos koeficiento reikšmė atsakant į klausimą kokių paslaugų labiausiai trūksta kaimo vietovėse tarp 

probleminių ir neprobleminių savivaldybių respondentų sudarė 95,6 proc., kas reiškia, kad specifinių 

problemų, kuria galėtų apspręsti teritorijos problematiškumas – nėra. 

 

- Koreliacijos koeficiento reikšmė atsakant į klausimą kokių paslaugų labiausiai trūksta kaimo vietovėse tarp 

savivaldybių skyrių vedėjų ir seniūnijų specialistų sudarė 79,4 proc., kas reiškia, kad socialinių paslaugų 

teikimo situaciją šios respondentų kategorijos vertina panašiai. Iš 16 paminėtų socialinių paslaugų rūšių, 

kurių labiausia trūksta kaimo vietovėse pirmosios keturios sutapo ir joms teko atitinkamai 68 ir 63 proc. 

balsų, kai, tuo tarpu kitoms 12-ai atitinkamai 32 ir 37 proc. 

 

- Centrų vadovų atsakymuose transporto paslaugas iš ketvirtosios pozicijos išstūmė konsultavimo, 

informavimo paslaugų poreikis. 

 

- Didžiausiais neatitikimas vertinant paslaugų poreikį buvo tarp centrų vadovų ir seniūnijų specialistų 

atsakymų, kur koreliacija siekė tik 59 proc., kas reiškia, kad problemų matymas šių dviejų respondentų 

grupių yra kiek kitoks ir tam išsiaiškinti būtini detalesni tyrimai. 

 

- Kaimo bendruomenių vadovų atsakymuose dėl labiausiai trūkstamų paslaugų buvo paminėtos pagalbos 

buityje paslaugos – 35 proc., sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos namuose – 16 proc. ir transporto 

paslaugos – 11 proc. 

 

- Savivaldybių ir seniūnijų specialistai vertindami socialinių paslaugų teikimo pokyčius atskiroms žmonių 

grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje (bendrosios paslaugos), pasisakė taip: pagerėjo – 41-54 proc., 

nepasikeitė – 42-54 proc. ir pablogėjo – 3-5 proc. respondentų, kas reiškia, kad bendras vertinimas yra 

teigiamas – teikiamų paslaugų apimtis ir kokybė gerėja. 

 

- Savivaldybių ir seniūnijų specialistai vertindami socialinių paslaugų teikimo pokyčius atskiroms žmonių 

grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje (socialinė priežiūra), pasisakė taip: pagerėjo – 34-53 proc., 

nepasikeitė – 46-60 proc. ir pablogėjo – 1-5 proc. respondentų, kas reiškia, kad bendras vertinimas yra 

teigiamas – teikiamų paslaugų apimtis ir kokybė gerėja. 

 

- Savivaldybių ir seniūnijų specialistai vertindami socialinių paslaugų teikimo pokyčius atskiroms žmonių 

grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje (socialinė globa), pasisakė taip: pagerėjo – 32-52 proc., nepasikeitė – 

48-68 proc. ir pablogėjo – 0 proc. respondentų, kas reiškia, kad bendras vertinimas yra teigiamas – teikiamų 

paslaugų apimtis ir kokybė gerėja. 

 

- Kiek blogiau pastarųjų 3 metų pokyčius socialinių paslaugų teikimo srityje vertino bendruomenių vadovai, 

tarp kurių kurie mano, kad situacija pagerėjo buvo 32 proc., nepasikeitė – 57 proc. ir pablogėjo – 11 proc. 

Tačiau ir šiuo atveju vertinimas yra pozityvus. 
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- Tyrimo tikslams pasiekti buvo parengta 13 „kokybinių“ klausimų į kuriuos respondentų buvo prašoma 

pateikti išsamesnius atsakymus. Kaip jau buvo minėta anksčiau, buvo gautos 378 užpildytos anketos iš kurių 

297 seniūnijų specialistų (socialinio darbo organizatorių, ar seniūnų), 42 savivaldybių socialinės paramos 

skyrių vadovų (ar pavaduotojų), 39 socialinių paslaugų centrų vadovų (ar pavaduotojų), arba atitinkamai 79, 

11 ir 10 proc. visų anketų. Iš 378 respondentų 275 (78 proc.) buvo iš neprobleminių teritorijų ir 103 – 

probleminių (28 proc.). Pastebėtina, kad didžioji dalis respondentų atsakymų į šio tipo klausimus buvo 

„nežinau“ arba pateiktas atsakymas neatitiko klausimo esmės. Tokių atsakymų nelygu klausimas buvo nuo 

50 iki 90 proc. (klausimas dėl paslaugų kokybės stebėsenos) nuo visų atsakymų. Kitus respondentų 

atsakymus galima būtų priskirti prie reikšminių. Atsižvelgiant į tai, kad respondentai, atsakydami į 

kokybinius klausimus dažnai pateikdavo daugiau kaip vieną priemonę ar pasiūlymą. Kiekvienai priemonei ar 

pasiūlymui buvo suteikiama kodo reikšmė - „1“. Tokiu būdu, susumavę visus „1“ prie kiekvienos priemonės 

ar pasiūlymo identifikavome jos svarbą ir aktualumą šalyje. Pažymėtina, kad probleminių ir neprobleminių 

teritorijų respondentų atsakymai praktiškai nesiskiria, kas leidžia daryti išvadą, kad problemos ir jų 

sprendimo būdai šiuose regionuose yra panašūs. Gal kiek ženkliau skiriasi seniūnijų specialistų, savivaldybių 

socialinės paramos skyrių vadovų ir socialinių paslaugų centrų vadovų atsakymai į pateiktus anketoje 

klausimus, ir tai suprantama, kadangi socialinio darbokame problemos matomos iš skirtingų kampų, kas yra 

ypatingai vertinga kai kalbama apie inovatyvius socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse sprendimus. 

 

- Atsakydami į 13 anketos klausimą „Kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo gyvenamosiose 

vietovėse?“ respondentai pateikė iš viso 446 atsakymus, iš kurių Aktualiausiomis problemomis, kuriais 

reikėtų spręsti neatidėliotinai yra įvardintos: a) susisiekimo problemos: visuomeninio transporto 

trūkumas,(nepalankus tvarkaraštis, reisų nepakankamumas), o taip pat per menkos galimybės pavėžėti 

senyvo amžiaus žmones iki paslaugų centrų, kur jiems galėtų būti teikiamos įvairios paslaugos; b) poreikis 

paslaugų centrams, kuriose būtų teikiamos kompleksinės paslaugos; c) didesnis bendruomenių ir NVO 

įtraukimas į problemų sprendimą, o taip pat d) „originalūs-vienetiniai“ atsakymai, kurie bus aptarti atskirai. 

 

- Atsakydami į 14 anketos klausimą „Nurodykite Jūsų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, kurios veiklos 

patirtis būtų naudinga kitoms savivaldybėms“ respondentai pateikė iš viso 414 atsakymų. Daugiausiai - net 

55 proc. respondentų – pirmenybę suteikė socialinių paslaugų centrui, Kitos institucijos surinko nuo 2 iki 8 

procentų visų atsakymų. 19 proc. sudarė originalūs atsakymai. 

 

- Atsakydami į 15 anketos klausimą „Nurodykite, kokias naujas socialines paslaugas Jūsų savivaldybė pradėjo 

teikti kaimo gyventojams“ respondentai pateikė iš viso 442 atsakymus, tarp kurių trys dažniausiai minimos 

naujų paslaugų rūšys buvo: socialinė globa (20 proc.), dienos centrai (19 proc.) ir savarankiško gyvenimo 

namų įsteigimas (12 proc.). „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai sudarė apie 20 proc. visų atsakymų. 

 

- Atsakydami į 16 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis konsultuojantis su NVO, 

bendruomenėmis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms?“ respondentai pateikė iš viso 403 atsakymus 

tarp kurių dažniausiai minima patirtis – bendruomenių ir NVO įtraukimas į socialinių paslaugų teikimą, 

atitinkamai 52 ir 19 proc. visų atsakymų. „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai sudarė apie 10 proc. visų 

atsakymų. 

 

- Atsakydami į 17 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis įtraukiant į socialinių 

paslaugų teikimą NVO, bendruomenes galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms?“ respondentai pateikė iš 

viso 377 atsakymus. Prioritetai pasiskirstė faktiškojo lygiai tarp priemonės „Bendrų projektų įgyvendinimas“ 

ir „Bendradarbiavimas“. „Originalūs-vienetiniai“ atsakymai sudarė apie 10 proc. visų atsakymų. 
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- Atsakydami į 18 anketos klausimą „Nurodykite, kokiomis organizacinėmis naujovėmis savivaldybėje 

(seniūnijoje) teikiant socialines paslaugas galite pasidalinti su kitomis savivaldybėmis“ respondentai pateikė 

iš viso 377 atsakymus. Daugiausiai balų surinko organizacinė naujovė „Paslaugos teikimas reikiama forma ir 

reikiamu laiku“, surinkusi 64 proc. visų atsakymų. Kartu su originaliais atsakymais, kurie sudarė 10 proc. 

 

- Atsakydami į 19 anketos klausimą „Ar Jūsų savivaldybėje teikiant paslaugas kaimo gyventojams taikomas 

kompleksiškumo principas, t.y. derinamos atskirų paslaugų rūšys ir jų teikimas klientams?“ respondentai 

pateikė iš viso 584 atsakymus. Nei vienas iš respondentų atsakymų nesulaukė kiek didesnio įvertinimo, 

išskyrus atsakymų grupę „Originalūs“, kurie surinko net 54 proc. respondentų balsų. 

 

- Atsakydami į 20 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės žmogiškųjų išteklių valdymo patirtis, 

organizuojant ir teikiant socialines paslaugas kaimo gyventojams, galėtų būti naudinga kitoms 

savivaldybėms?“ respondentai pateikė iš viso 377 atsakymus,. Daugiausiai balų surinko tokios žmogiškųjų 

išteklių valdymo patirtys, kaip mokymai (33 proc.), funkcijų pasidalijimas (23 proc.) ir darbuotojų 

skatinimas (15 proc.) Originalūs atsakymai sudarė apie 10 proc. visų atsakymų. Pažymėtina, kad atsakymo į 

šį klausimą nepateikė net 90 proc. respondentų. 

 

- Atsakydami į 21 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis aiškinantis, ar klientai 

patenkinti teikiamomis paslaugomis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms?“ respondentai pateikė iš 

viso 377 atsakymus. Atsakymai pasiskirstė po lygiai tarp dviejų priemonių – „Apklausos raštu ir žodžiu“ ir 

„Tiesioginis bendravimas, lankymasis namie“, kuris surinko po 47 proc. visų balsų. Pažymėtina, kad 

atsakymo į šį klausimą nepateikė net 83 proc. respondentų. 

 

- Atsakydami į 22 anketos klausimą „Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis atliekant teikiamų 

socialinių paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms?“ 

respondentai pateikė iš viso 384 atsakymus. Respondentai nurodė, kad socialinių paslaugų kokybės 

stebėsena ir vertinimas atliekamas bendraujant su paslaugų gavėjais (76 proc.). Parengtos specialios tvarkos 

tokiam vertinimui sudarė 15 proc. visų atsakymų, o visos kitos priemonės siekė tik po 3 proc. 

 

- Atsakydami į 23 anketos klausimą „Kokios Jūsų savivaldybėje įgyvendintos priemonės, vykdytos 

programos, projektai paskatino žmonių aktyvumą ir iniciatyvą?“ respondentai pateikė iš viso 400 atsakymų. 

Svarbiausiomis priemonėmis respondentai nurodė vykdomus specialius projektus ir programas (46 proc.), 

specialių veiklų įgyvendinimą ir specialių objektų įrengimą (po 17 proc. atsakymų). „Originalūs-vienetiniai“ 

atsakymai surinko 123 proc. atsakymų. 

 

- Atsakydami į 24 anketos klausimą „Kokia forma būtų priimtiniausia dalintis gerąja savivaldybių patirtimi?“ 

respondentai pateikė iš viso 555 atsakymus. Svarbiausia gerosios patirties sklaidos priemone respondentų 

buvo įvardinta interneto svetainė (43 proc.). Kitos priemonės surinko 7-17 proc. respondentų atsakymų. 

 

- Atsakydami į 25 anketos klausimą „Ką pasiūlytumėte keisti ir tobulinti siekiant pagerinti kaimo žmonių 

gyvenimo kokybę ir socialinių paslaugų teikimą kaime“ respondentai pateikė 434 atsakymus. 

Aktualiausiomis problemomis, kuriais reikėtų spręsti neatidėliotinai respondentai įvardino: susisiekimą (25 

proc.): visuomeninio transporto trūkumas (nepalankus tvarkaraštis, reisų nepakankamumas), o taip pat per 

menkos galimybės pavėžėti senyvo amžiaus žmones iki paslaugų centrų, kur jiems galėtų būti teikiamos 

įvairios paslaugos; poreikis paslaugų centrams (20 proc.), kuriuose būtų teikiamos kompleksinės paslaugos; 

didesnis bendruomenių ir NVO įtraukimas į problemų sprendimą (13 proc.), o taip pat „Originalūs-

vienetiniai“ atsakymai (14 proc.). 
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- Atsižvelgus į 6 priede pateiktus vertinimus, siūlome įtraukti į Studiją kaip savivaldybių socialinių paslaugų 

teikimo gerosios patirties pavyzdžius šiuos aprašymus: Marijampolės savivaldybės  „Marijampolės 

socialinės pagalbos centro socialinės rizikos šeimų paramos centras Igliauskos seniūnijoje“, Pagėgių 

savivaldybės „Pagėgių socialinių paslaugų centro projektas "Dirbdami kurkime šeimos gerovę" Prevencinės 

paslaugos ir pagalba dirbančioms ir mažas pajamas gaunančioms šeimoms, padedant šeimoms išsilaikyti 

darbo rinkoje.“, Pagėgių savivaldybės „Socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms - projektas "Socialinės 

rizikos šeimų užimtumo modelio kūrimas ir išbandymas Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre", 

Kauno rajono savivaldybės „Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras - mokymo programos, 

administravimas, organizaciniai klausimai, darbas su seniūnaičiais, bendradarbiavimas su medikais.“, Šilalės 

rajono savivaldybė „Šilalės savivaldybės seniūnijose sudarytos komisijos prie kaimo seniūnijų. 

Dienos socialinė globa namuose. Maitinimo organizavimas, dušo paslaugos soc. rizikos asmenims pagal 

sutartis su parapijos senelių namais.“, Varėnos rajono savivaldybės „Varėnos socialinių paslaugų centras. 

Pagalbos namuose paslaugos.“, Varėnos rajono savivaldybės „Varėnos socialinių paslaugų centras. 

Savipagalbos grupės, paslaugų kompleksiškumas.“, Lazdijų rajono savivaldybės „Geroji patirtis - 

Organizacinės naujovės. Lazdijų savivaldybė vieno langelio principas.“, Druskininkų savivaldybės 

“Viečiūnų seniūnijos paslaugos "po vienu stogu" - vaikų dienos centras, laikino apnakvindinimo kambarys, 

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, padalinys Viečiūnų seniūnijoje. Bendradarbiavimas su 

medikais, su NVO.“, Kazlų Rūdos savivaldybės  „Karšto maisto teikimas, skalbinių surinkimas (nauja 

paslauga - bendruomenių iniciatyva dviejose seniūnijose), Alytaus rajono savivaldybės Geroji patirtis, 

paskatinusi žmonių aktyvumą ir iniciatyvas - Alytaus rajono "Priklausomybės nuo alkoholio programa", 

Vilniaus rajono savivaldybės „Viniaus raj. Vaikų ir šeimos krizių centras“, Pasvalio rajono savivaldybės 

„Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Darbas su soc. rizikos šeimomis, lankomoji 

priežiūra kaimo gyventojams.“, Elektrėnų rajono savivaldybės „Vaikų dienos centras Vievyje, Elektrėnų 

socialinių paslaugų centras.“, Anykščių rajono savivaldybės „Savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems 

žmonėms.“, Kaišiadorių rajono savivaldybės „Kaimiškose seniūnijose įsteigti du dienos centrai, kuriuose 

teikiamos asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo kirpimo) paslaugos“, Zarasų rajono savivaldybės 

„Zarasų raj. socialinių paslaugų centras ir mišrių socialinių paslaugų padalinys Dusetų seniūnijoje“. 

 

- Siūlome atskirai įvertinti Pakruojo rajono savivaldybės pristatymą „Pakruojo nestacionarių socialinių 

paslaugų centras - šeimynų tipo vaikų globos namai, - kompleksinių paslaugų teikimas tėvams, laikino 

gyvenimo namai.“, Šalčininkų rajono savivaldybės pristatymą „Šalčininkų dienos užimtumo centras 

sutrikusio intelekto kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams“ ir Jonavos rajono savivaldybės pristatymą 

„Jonavos socialinių paslaugų centras. Socialinių paslaugų kokybės stebėsena, supervizija.“ Šie gerosios 

patirties aprašymai galėtų būti įtraukti į Studiją atliktus papildomą ekspertinį įvertinimą. 
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GEROSIOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIES KAIMO VIETOVĖSE  

VERTINIMO METODIKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Šalyje vykstantys socialiniai ekonominiai pokyčiai, besikeičianti demografinė 

situacija išryškino skirtumus tarp  miesto ir kaimo vietovėse gyvenančių žmonių gyvenimo kokybės 

ir sustiprino socialinių paslaugų svarbą kaimo žmonių kasdieniniame gyvenime. Atskirose 

savivaldybėse plėtojant socialines paslaugas sukaupta nemaža patirties, tačiau ji lokalaus pobūdžio 

ir dėl nepakankamos sklaidos nepakankamai diegiama praktikoje. Todėl siekiant gerinti socialinių 

paslaugų prieinamumą, kaimo žmonių gyvenimo kokybę, svarbu analizuoti ir skleisti gerąją 

socialinių paslaugų teikimo patirtį.  

Problema – socialinių paslaugų vystymą kaimo vietovėse riboja gerosios patirties 

žinių trūkumas. 

Tikslas – socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties vertinimas 

atliekamas siekiant išsiaiškinti institucijų ir įstaigų (toliau Įstaigų) taikomas inovacijas paslaugų 

organizavimo ir teikimo srityje, padedančias gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinti 

socialinę atskirtį bei taupiau naudoti turimus finansinius išteklius.  

Objektas – socialinių paslaugų teikimo kaimo gyvenamosiose vietovėse geroji 

patirtis. 

Socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties vertinimo metodika 

(toliau – Metodika) apibrėžia gerosios patirties sampratą, nustato gerosios patirties vertinimo 

kriterijus, vertinimo eigą, tyrimo metodus, pagrindžia tyrimo dalyvių ir geografinės aprėpties 

pasirinkimą. 

Šioje metodikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų 

ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos kaimo plėtros 2007–

2013 metų programoje, patvirtintoje 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 

(su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 

C(2009)10216). 

 

II. GEROSIOS PATIRTIES SAMPRATA 

  

Geroji patirtis socialinių paslaugų srityje, tai sėkminga patirtis administruojant ar 

teikiant socialinės paslaugos. Gerosios patirties pavyzdžiai išsiaiškinami, kai paslaugas 

administruojančios ir jas teikiančios Įstaigos domisi, stebi, analizuoja kitų atitinkamos veiklos 

subjektų veiklą, priimamus sprendimus bei išsiaiškina, kurie iš jų yra veiksmingiausi ir, 

atsižvelgiant į savivaldybės, seniūnijos sąlygas ir ypatumus, gali būti pritaikyti institucijoje ar 

įstaigoje. Kitas reikšmingas gerosios patirties identifikavimo aspektas yra konkrečios Įstaigos 

pasiekti veiklos rezultatai ar vykdyta veikla, kuri, tos įstaigos nuomone, gali būti geruoju pavyzdžiu 

kitoms Įstaigoms.  
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                    Mokslinėje literatūroje, analizuojančioje viešųjų paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius, 

viešojo sektoriaus struktūrų organizacinius pokyčius,  finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymą bei 

kitus viešojo sektoriaus veiklos aspektus dažnai vartojama ir sąvoka – inovacija. Inovacija yra 

procesas, kuriuo sukuriama kažkas nauja, vertinga individui, grupei, 

organizacijai ar visuomenei. Ji formuojasi kūrybiškai naudojant įvairių tipų žinias, siekiant  reaguoti 

į rinkoje susiformavusią paklausą ar socialinius poreikius. Inovacijos apibūdinamos ir kaip idėjos,  

praktika ar materialus žmogaus darbo produktas. (V. Domarkas, V. Juknevičienė, 2010). Šie 

inovacijos apibūdinimai glaudžiai siejasi su gerosios patirties samprata, todėl gerosios patirties ir 

inovacijos sąvokos  studijoje vartojamos kaip atitikmenys.    

Visais atvejais svarbi informacijos apie gerąją patirtį sklaida. Sklaidą užtikrina 

mokymosi vieniems iš kitų iniciatyvos (profesinis bendradarbiavimas, konsultavimasis), 

kvalifikacijos kėlimas mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose. Didelę reikšmę gerosios 

patirties pavyzdžių sklaidai turi interneto svetainėse pateikiama informacija. Informacijos pobūdis 

yra skirtingas. Dalis informacijos laikytina populiariąja, pažintine: informaciniai straipsniai, 

pranešinai, projektų viešinimo akcijos ir kita panašaus pobūdžio informacija. Kita informacija 

laikytina dalykine, skirta paslaugų prieinamumui didinti, paslaugos teikimo kokybei užtikrinti: 

paslaugų sąrašai ir paslaugų aprašymai, elektroniniu būdu teikiamos paslaugos. Visuomenės 

informavimo priemonės, ypač vietinės ir regioninės taip pat naudojamos gerosios patirties 

viešinimui.  

 

III. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Daugelio šiuolaikinių valstybių viešajam administravimui  yra būdingos reformos, pokyčiai 

ir inovacijų paieškos. Todėl kaimo vietovėse teikiamų socialinių paslaugų gerosios patirties analizė, 

nepriklausomai nuo jos identifikavimo, klasifikavimo būdų ar požymių, turi ypatingą reikšmę ne tik 

kaimo vietovių pokyčiams skatinti, paslaugų prieinamumui kaimo gyventojams didinti, bet ir visam 

viešajam sektoriui ir mūsų šalies socialinių paslaugų sistemos plėtrai.  

Socialinių paslaugų gerosios patirties vertinimo kriterijai pasirinkti atsižvelgiant į LR Seimo 

patvirtintos  Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 

metų programoje  išdėstytas nuostatas dėl valdymo procesų atvirumo, bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo viešajame gyvenime skatinimo, galių ir atsakomybių 

perdavimo visuomenei skatinimo.  

Gerąją patirtį galima klasifikuoti pagal įvairius požymius. Pagal  Jungtinių Tautų 

organizacijos atliktą studiją, išskiriami keturi viešojo sektoriaus  gerosios patirties tipai:  

- Institucinis,  orientuotas į esamų institucijų atnaujinimą arba naujų kūrimą;  

- Organizacinis (naujos darbo procedūros, valdymo technikos);    

- Proceso, orientuotos į viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimą; 

- Konceptualus (naujų valdymo formų ir priemonių diegimas). (Innovations in 

Governance..., 2007).  
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Vadovaujantis minėta klasifikacija, apibrėžiami šie socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo 

gerosios patirties vertinimo  kriterijai: 

 

1. Socialinių paslaugų įstaigų plėtra, kaimo gyventojų įtraukimas į socialinių paslaugų 

organizavimo ir teikimo procesą: 

1.1.         socialinių paslaugų įstaigų veiklos tobulinimas;   

1.1. konsultavimasis su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos  

bendruomene, seniūnaičiais; 

1.2. sąlygų sudarymas nevyriausybinėms organizacijoms, privatiems subjektams dalyvauti 

paslaugų teikimo procese. 

 

2. Socialinių paslaugų organizavimo tobulinimas  

2.1. atsakomybių paskirstymo tobulinimas; 

2.2. paslaugų administravimo procedūrų perkėlimas į elektroninę erdvę; 

2.3. vieno langelio principo įgyvendinimas; 

2.4. paslaugų prieinamumas ir jų teikimas vartotojams patogiu būdu ir laiku; 

2.5. paslaugų teikimo kompleksiškumas, skirtingų pagalbos formų suderinimas.  

 

3. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas:  

3.1. klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas; 

3.2. socialinių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės stebėsena ir vertinimas. 

 

4. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo gerinimo priemonės inovatyvumas: 

4.1. įdiegta moderni (laiko ir turinio prasme) priemonė;  

4.2. įdiegta priemonė efektyvi ir veiksminga (pasiteisina ekonominiu, finansiniu, 

organizaciniu aspektais). 

 

Kaimo gyvenamosiose vietovėse socialinių paslaugų inovacijų diegimas mažina 

gyventojų socialinę atskirtį, gerina gyvenimo kokybę kaime, padidina socialinių paslaugų 

prieinamumą, kaimo konkurencingumą miesto atžvilgiu, užtikrina kaimo gyvybingumą, sudaro 

prielaidas kaimo vystymuisi. Aukščiau pateikti nustatyti pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo 

gerosios patirties vertinimo  kriterijai gali būti bendri organizuojant tyrimą tiek miesto, tiek kaimo 

gyvenamosiose vietovėse. Todėl tyrimo metu tikslinga įtraukti ir papildomus specifinius kriterijus, 

leidžiančius   vertinti kokią įtaką inovacijos  turėjo kaimo plėtros aspektu.  

Tokie papildomi kriterijai: kaimo gyventojams specifinių socialinių paslaugų 

inovacijos (5.1); socialinių paslaugų priartinimo prie kaimo gyventojų inovacijos (5.2); inovacijos 

turėjo įtakos kaimo gyventojų iniciatyvoms ir aktyvumui skatinti (5.3).  

 

IV. GEROSIOS PATIRTIES VERTINIMO EIGA 

  

 Respondentų pasiūlyti gerosios patirties pavyzdžiai ir trumpas jų aprašymas 

pateikiami Anketoje. Analizuojant anketų duomenis ir vadovaujantis Metodikoje apibrėžtais 
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kriterijais atliekamas pirminis gerosios patirties pavyzdžių vertinimas. Pirminio vertinimo metu 

atrinkti pavyzdžiai detalizuojami, tikslinami ir galutinis vertinimas atliekamas fokus grupėse. 

 Gerosios patirties pavyzdžiai vertinami balais pagal šioje metodikoje nustatytus 

kriterijus (1 priedas).  

Gerieji pavyzdžiai skirstomi pagal socialines paslaugas gaunančių klientų grupes: 

pagyvenę ir seni žmonės, neįgalieji, probleminės šeimos, rizikos grupės vaikai ir jaunuoliai, 

asmenys piktnaudžiaujantys alkoholiu ir narkotikais, smurtą patyrusios moterys, kitos socialinės 

rizikos grupės.  

  

V. TYRIMO METODAI 

  

 Nagrinėjamas objektas – geroji socialinių paslaugų teikimo patirtis - oficialios 

statistikos požiūriu yra „uždara“ - ji negali būti išanalizuota pagal statistinius duomenis. Todėl 

atsižvelgiant į tyrimo tikslus, vykdomas kiekybinis ir kokybinis tyrimas. Kiekybinių ir kokybinių 

tyrimų pagrindinis skirtumas yra gaunamų duomenų pobūdis. Kiekybinių tyrimų rezultatai gaunami 

skaičiais, procentais, statistiniais ryšiais ir pan., o kokybinių tyrimų rezultatai gaunami tekstu, kuris 

yra nagrinėjamas siekiant detaliau išanalizuoti nagrinėjamą objektą. Šie metodai veiksmingai 

papildo vienas kitą ir norint išsamiai pažinti tyrimo objektą, jų sąveika duoda išsamesnių, 

objektyvesnių ir patikimesnių rezultatų (R. Tidikas, 2003). Konstruojant tyrimo instrumentą ir 

siekiant įprasminti bei pagilinti respondentų atsakymus, kokybinis tyrimas atliekamas po kiekybinio 

tyrimo.  

 Kiekybiniam tyrimui atlikti naudojama anketinė apklausa. Anketinė apklausa 

sudaroma remiantis teoriniu nagrinėjamos problemos žinojimu, tyrėjų tiriamojo darbo patirtimi bei 

kitų metodų pagalba ( pokalbio, stebėjimo  ir kt.) sukaupta medžiaga.  

 Anketos patikimumas, jos objektyvumas aptariamas su numatomais respondentais. 

Parengus anketą ir siekiant įvertinti instrumentarijaus organizavimo procedūrų ir metodo kokybę, 

pirmiausia vykdomas pilotažinis tyrimas, kurio metu išsiaiškinami anketoje atsiradę netikslumai, 

informacijos iškraipymo mastas, psichologiniai barjerai, aplinkybės ir kiti sunkumai atliekant 

tyrimą. (R. Tidikas, 2003).  

 Anketa sudaroma iš kelių skirtingų klausimų grupių: pirmoje klausimų grupėje 

pateikiami bendro pobūdžio klausimai, siekiant išsiaiškinti respondentų darbo vietą, pareigybę, 

darbo patirtį.  

 Kita klausimų grupė skirta išsiaiškinti kaimo vietovėse teikiamų socialinių paslaugų 

situaciją: socialinių paslaugų specifiką, esamas problemas, poreikių tenkinimą atskiroms klientų 

grupėms ir kt.  

  Anketoje taip pat siekiama išsiaiškinti veiksnius, įtakojančius socialinių paslaugų 

tolesnę plėtrą kaimo vietovėse, todėl respondentų prašoma įvertinti socialinių paslaugų teikimo 

tendencijas, paslaugų prieinamumą atskiroms socialinėms žmonių grupėms, vykstančius pokyčius ir 

kt.   

  Geroji socialinių paslaugų teikimo patirtis anketoje identifikuojama ir aprašoma 

užduodant respondentams klausimus atitinkančius gerosios patirties vertinimo kriterijus. 
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 Kokybinis tyrimas yra suvokimo procesas, kuris grindžiamas individualiomis 

metodologinėmis žmonių socialinių problemų tyrimo tradicijomis. Kokybiniam tyrimui atlikti 

naudojamas grupinės apklausos metodas – fokus grupės.  

Fokus grupės metodas naudojamas išsamiems aprašomiesiems duomenims rinkti 

mažose grupėse, kurių dalyviai sutinka sutelkti dėmesį į visus susirinkusiuosius dominančią temą.  

Šis metodas apima interviu ir stebėjimo elementus. Pagrindinis šio metodo privalumas – grupės 

dalyvių sąveika, kuri sudaro galimybę gauti svarbią ir detalią informaciją, kruopščiai ištirti 

problemą, atskleidžia tiriamos problemos svarbių detalių, dažnai nulemiančių ir naujas įžvalgas.   

(B. Bitinas, L. Rupšienė, V. Žydžiūnaitė,  2008). 

                      Fokus grupių tikslas – detaliau atskleisti ir išanalizuoti gerosios patirties pavyzdžius. 

Kokybinis tyrimas yra suvokimo procesas, kuris grindžiamas individualiomis metodologinėmis 

žmonių socialinių problemų tyrimo tradicijomis. Tyrėjas sukonstruoja kompleksinį, holistinį 

paveikslą, analizuoja žodžius, išsamiai perduoda informantų požiūrius bei atlieka tyrimą natūralioje 

aplinkoje. (I. Luobikienė, 2000).   

  

VI. TYRIMO DALYVIAI 

 

 Kiekybiniame tyrime dalyvauja (respondentai) savivaldybių socialinės paramos skyrių 

vadovai, socialinių paslaugų centrų vadovai ir seniūnijų socialinio darbo organizatoriai.  

 Apie vykdomą tyrimą ir anketos pildymą respondentai informuojami per Lietuvos 

savivaldybių asociacijos duomenų valdymo sistemą „Kontora“.  

 Anketa „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams situacija ir geroji patirtis“ 

talpinama tinklalapyje http://apklausa.lt/ arba http://www.e-apklausa.lt/.  

 Apklausoje dalyvaus  apie 560 respondentų. 

 Kokybiniame tyrime - fokus grupėse dalyvauja pirminio vertinimo metu atrinktus 

gerosios praktikos pavyzdžius pateikę savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovai, socialinių 

paslaugų centrų vadovai. Fokus grupes sudaro 6-10 asmenų, pašnekesys trunka 1,5-2 valandas, 

grupinei diskusijai pagal sudarytą planą vadovauja moderatorius. 

 

VII. TYRIMO GEOGRAFINĖ APRĖPTIS 

  

Tyrimo geografinė aprėptis – šalies kaimiškosios gyvenamosios vietovės. Pagal Lietuvos 

Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą kaimai yra gyvenamosios 

vietovės, neturinčios miesto, miestelio ir viensėdžio požymių.  Vadovaujantis šiuo įstatymu miesto 

statusą turi 103 gyvenamosios vietovės, kuriose 2012 m. sausio 1 dieną gyveno 2 mln. gyventojų 

(Lietuvos statistikos departamento ataskaita), 274 gyvenamosios vietovės - miestelio statusą. 2012 

m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvos kaimuose gyveno 999 000 gyventojai. 2001 metai 

Lietuvoje buvo 21824 kaimai, iš kurių net apie 3000 – likę be gyventojų, o virš 720 kaimo 

gyvenamųjų vietovių pagal gyventojų skaičių buvo didesnės už mažiausią Lietuvos miestą (R. 

Zemlevičienė, 2009).  

Lietuva nacionalinėje 2007-2013 metų kaimo plėtros strategijoje  kaimo vietove apibrėžia 

gyvenamąsias vietoves kuriose gyventojų skaičius neviršija 6000 gyventojų. Gyvenamųjų 

vietovių, kuriose gyventojų skaičius viršija 6000, 2012 metų sausio 1 d. Lietuvoje buvo 47. 

http://apklausa.lt/
http://lt.wikipedia.org/wiki/2001_m._Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas
http://lt.wikipedia.org/wiki/2001_m._Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas
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Todėl atsižvelgdami į nacionalinę teisę, tyrimą siūlome vykdyti savivaldybėse, kuriose 

dominuoja kaimo gyvenamosios vietovės. Tyrimas nebus atliekamas Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Palangos  miestų ir Visagino savivaldybėse. 

Diskutuotinas klausimas dėl Neringos ir Birštono savivaldybių įtraukimo į tyrimą. Šios 

kurortinės savivaldybės tradiciškai yra laikoma miesto savivaldybėmis, tačiau keičiantis miesto 

ir kaimo sąvokų paradigmoms ir nebetapatinant kaimo gyvenamųjų vietovių su gyventojų 

užimtumu agrariniame sektoriuje, šios savivaldybė gali būti priskirtos ir prie kaimiškųjų 

savivaldybių grupės.  

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse įgyvendinamas seniūnijų lygmeniu, todėl 

socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties vertinimas bus vykdomas 

kaimiškosiose seniūnijose. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Lietuvoje yra 549 

seniūnijos iš kurių 425 seniūnijų centrai yra miestelių ir/ar kaimų gyvenamosiose vietovėse.  

Likę 124 seniūnijų centrai – miestuose.  Kaimo gyvenamąja vietove laikant visas gyvenvietes 

virš 6000 gyventojų, kaimiškosioms seniūnijoms galėtų būti priskirtos 478 seniūnijos. 6000 

gyventojų skaičiaus kiekybinio kriterijaus pasirinkimas leistų vykdyti palyginamąją analizę su 

kitų Europos sąjungos šalių rodikliais. Kadangi esminio skirtumo teikiant socialines paslaugas 

seniūnijose esančiose kaimo gyvenamosiose vietovėse, tradiciniuose miesteliuose ir 

mažuosiuose miestuose, kuriuose gyventojų skaičius neviršija 3000 - 6000 gyventojų, nėra,  

tyrimas bus vykdomas 52 savivaldybių 478 seniūnijose. Tyrime dalyvaujančių savivaldybių ir 

seniūnijų sąrašas pridedamas 2-ame priede. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 Anketa „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams situacija ir geroji patirtis“ 

duomenys bei socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties vertinimo rezultatai 

naudojami Socialinių paslaugų gerosios patirties teikimo studijai parengti. 

  

   __________________ 
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Metodikos priedai: 

  

 

1 priedas 

Socialinių paslaugų kaimo vietovėse teikimo gerosios patirties vertinimo  kriterijų reikšmės: 

 

Eil. Nr. PAGRINDINIAI   KRITERIJAI Balai 

1 Socialinių paslaugų įstaigų plėtra, kaimo gyventojų įtraukimas į 

socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo procesą: 

 

1.1 Socialinių paslaugų įstaigų veiklos tobulinimas, naujų paslaugų rūšių 

teikimas 

7 

1.2 konsultavimasis su visuomene, ypač nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir vietos bendruomene, seniūnaičiais 

7 

1.3 sąlygų sudarymas nevyriausybinėms organizacijoms, privatiems 

subjektams dalyvauti paslaugų teikimo procese 
7 

2 Socialinių paslaugų organizavimo tobulinimas:   

2.1 atsakomybių paskirstymo tobulinimas 4 

2.2 paslaugų administravimo procedūrų perkėlimas į elektroninę erdvę 4 

2.3 vieno langelio principo įgyvendinimas 4 

2.4 paslaugų prieinamumas ir jų teikimas vartotojams patogiu būdu ir laiku 4 

2.5 paslaugų teikimo kompleksiškumas, skirtingų pagalbos formų 

suderinimas  
4 

3 Socialinių paslaugų kokybės gerinimas:  

3.1 klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas 10 

3.2 Socialinių paslaugų teikėjų stebėsena ir vertinimas 10 

4 Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo gerinimo priemonės 

inovatyvumas 

 

4.1 įdiegta moderni (laiko ir turinio prasme) priemonė  

 
10 

4.2 įdiegta priemonė efektyvi ir veiksminga (pasiteisina ekonominiu, 

finansiniu, organizaciniu aspektais) 
10 

http://db1.stat.gov.lt/
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5 PAPILDOMI KRITERIJAI ( Kaimo plėtros aspekto kriterijai )  

5.1 kaimo gyventojams specifinės socialinių paslaugų inovacijos 7 

5.2 socialinių paslaugų priartinimo prie kaimo gyventojų inovacijos 7 

5.3 inovacijos turėjusios įtakos kaimo gyventojų iniciatyvoms ir aktyvumui 

skatinti 

7 

 

 

Savivaldybių ir seniūnijų, kuriose siūloma vykdyti tyrimą sąrašas                           2. priedas  

Sav. 

Eil. 

Nr. SAVIVALDYBĖ SENIŪNIJA 

Sen. 

Eil. 

Nr. 

Gyventojų 

skaičius 

gyvenamojoje 

vietovėje 

2012.01.01** 

k-miestelio ir kaimų/m-miesto  

seniūnija 

Metodinis siūlymas 

Pagal Lietuvos 

Respublikos 

teritorijos 

administracinių 

vienetų ir jų 

ribų įstatymą 

Gyvenamosios 

vietovės pagal 

6000 

gyventojų 

kriterijų  

1 Alytaus miesto -- -- 
61956 

-- -- 
Tyrimo nevykdyti  

2 Alytaus rajono Alytaus  1 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Alovės  2 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Butrimonių  3 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Daugų  4 
1299 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Krokialaukio  5 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Miroslavo  6 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Nemunaičio  7 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pivašiūnų  8 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Punios  9 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Raitininkų  10 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Simno  11 
1629 

m k 
Vykdyti tyrimą  

3 Druskininkų Leipalingio  12 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Viečiūnų  13 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

4 Lazdijų rajono Būdviečio  14 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kapčiamiesčio  15 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Krosnos  16 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kučiūnų  17 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lazdijų  18 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lazdijų miesto  19 
4591 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Noragėlių  20 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Seirijų  21 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šeštokų  22 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šlavantų  23 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šventežerio  24 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Teizų  25 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Veisiejų  26 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Veisiejų miesto  27 
1461 

m k 
Vykdyti tyrimą  

5 Varėnos rajono Jakėnų  28 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Alov%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Butrimoni%C5%B3_seni%C5%ABnija_(Alytus)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Daug%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Krokialaukio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Miroslavo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunai%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Piva%C5%A1i%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Punios_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raitinink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Simno_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Leipalingio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vie%C4%8Di%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/B%C5%ABdvie%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kap%C4%8Diamies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Krosnos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ku%C4%8Di%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lazdij%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lazdij%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Norag%C4%97li%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Seirij%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1tok%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lavant%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vente%C5%BEerio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Teiz%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Veisiej%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Veisiej%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jak%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
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  Kaniavos  29 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Marcinkonių  30 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Matuizų  31 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Merkinės  32 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Valkininkų  33 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Varėnos  34 
9683 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Vydenių  35 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

6 Birštono Birštono  36 
3031 

m k 
Vykdyti tyrimą*  

7 Jonavos rajono Bukonių  37 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Dumsių  38 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Jonavos miesto  39 
32619 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Kulvos  40 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ruklos  41 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šilų  42 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Upninkų  43 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Užusalių  44 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žeimių  45 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

8 Kaišiadorių rajono 

Kaišiadorių 

apylinkės  46 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  

Kaišiadorių 

miesto  47 

9157 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Kruonio  48 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Nemaitonių  49 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Palomenės  50 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Paparčių  51 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pravieniškių  52 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rumšiškių  53 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žaslių  54 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žiežmarių  55 
3588 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  

Žiežmarių 

apylinkės  56 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

9 Kauno miesto Aleksoto  57 
330742 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Centro  58 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Dainavos  59 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Eigulių  60 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Gričiupio  61 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Panemunės  62 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Petrašiūnų  63 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Šančių  64 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Šilainių  65 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Vilijampolės  66 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Žaliakalnio  67 m m 
Tyrimo nevykdyti  

10 Kauno rajono Akademijos  68 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Alšėnų  69 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Babtų  70 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Batniavos  71 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaniavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marcinkoni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Matuiz%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Merkin%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Valkinink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C4%97nos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vydeni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%A1tono_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bukoni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dumsi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonavos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kulvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ruklos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0il%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Upnink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEusali%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeimi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kruonio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemaitoni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Palomen%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Papar%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pravieni%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rum%C5%A1i%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDasli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDie%C5%BEmari%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDie%C5%BEmari%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDie%C5%BEmari%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_miestas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksoto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Centro_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dainavos_seni%C5%ABnija_(Kaunas)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Eiguli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gri%C4%8Diupio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Panemun%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Petra%C5%A1i%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0an%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilaini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilijampol%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaliakalnio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Akademijos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Al%C5%A1%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Babt%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Batniavos_seni%C5%ABnija
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  Čekiškės  72 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Domeikavos  73 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ežerėlio  74 
1800 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Garliavos  75 
12767 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  

Garliavos 

apylinkių  76 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Kačerginės  77 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Karmėlavos  78 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kulautuvos  79 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lapių  80 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Linksmakalnio  81 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Neveronių  82 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Raudondvario  83 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ringaudų  84 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rokų  85 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Samylų  86 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Taurakiemio  87 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Užliedžių  88 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vandžiogalos  89 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vilkijos  90 
2186 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  

Vilkijos 

apylinkių  91 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Zapyškio  92 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

11 Kėdainių rajono Dotnuvos  93 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gudžiūnų  94 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Josvainių  95 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Kėdainių 

miesto  96 

29479 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Krakių  97 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pelėdnagių  98 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pernaravos  99 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Surviliškio  100 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šėtos  101 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Truskavos  102 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vilainių  103 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

12 Prienų rajono Ašmintos  104 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Balbieriškio  105 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Išlaužo  106 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Jiezno  107 
1208 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Naujosios Ūtos  108 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pakuonio  109 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Prienų  110 
10309 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Stakliškių  111 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šilavoto  112 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Veiverių  113 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

13 Raseinių rajono 

Ariogalos 

miesto  114 

3095 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceki%C5%A1k%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Domeikavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/E%C5%BEer%C4%97lio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garliavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garliavos_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garliavos_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Dergin%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Karm%C4%97lavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kulautuvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lapi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Linksmakalnio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Neveroni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raudondvario_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ringaud%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rok%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Samyl%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Taurakiemio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BElied%C5%BEi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vand%C5%BEiogalos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkijos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkijos_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkijos_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Zapy%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%97daini%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dotnuvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gud%C5%BEi%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Josvaini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%97daini%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%97daini%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kraki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pel%C4%97dnagi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pernaravos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Survili%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%97tos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Truskavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilaini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Prien%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1mintos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Balbieri%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1lau%C5%BEo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jiezno_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_%C5%AAtos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakuonio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Prien%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Stakli%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilavoto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Veiveri%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ariogalos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ariogalos_miesto_seni%C5%ABnija
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  Ariogalos  115 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Betygalos  116 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Girkalnio  117 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kalnujų  118 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Nemakščių  119 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pagojukų   120 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Paliepių  121 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Raseinių 

miesto  122 

11553 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Raseinių  123 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šiluvos  124 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Viduklės  125 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

14 Klaipėdos miestas -- -- 
175276 

-- -- 
Tyrimo nevykdyti  

15 Klaipėdos rajono Agluonėnų  126 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Dauparų-

Kvietinių  127 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Dovilų  128 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Endriejavo  129 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gargždų  130 
16274 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Judrėnų  131 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kretingalės  132 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Priekulės  133 
1567 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Sendvario  134 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Veiviržėnų  135 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vėžaičių  136 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

16 Kretingos rajono Darbėnų  137 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Imbarės  138 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kartenos  139 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Kretingos 

miesto  140 

20708 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Kretingos  141 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kūlupėnų  142 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Salantų  143 
1650 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Žalgirio  144 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

17 Neringos -- -- 
3930 

-- -- 
Vykdyti tyrimą*  

18 Palangos miesto Šventosios  145 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

19 Skuodo rajono Aleksandrijos  146 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Barstyčių  147 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ylakių  148 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lenkimų  149 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Mosėdžio  150 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Notėnų  151 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Skuodo miesto   152 
6770 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Skuodo  153 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šačių  154 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

20 Šilutės rajono Gardamo  155 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ariogalos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Betygalos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Girkalnio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kalnuj%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemak%C5%A1%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagojuk%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paliepi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iluvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vidukl%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_miestas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Melnrag%C4%97s_ir_Giruli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Agluon%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Daupar%C5%B3-Kvietini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Daupar%C5%B3-Kvietini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dovil%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Endriejavo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garg%C5%BEd%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Judr%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingal%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Priekul%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sendvario_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Veivir%C5%BE%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97%C5%BEai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Darb%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Imbar%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kartenos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABlup%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Salant%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgirio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ventosios_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skuodo_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandrijos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Barsty%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ylaki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lenkim%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mos%C4%97d%C5%BEio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Not%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skuodo_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skuodo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gardamo_seni%C5%ABnija
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  Juknaičių  156 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Katyčių  157 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kintų  158 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rusnės  159 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Saugų  160 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šilutės  161 
19289 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Švėkšnos  162 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Usėnų  163 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vainuto  164 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Žemaičių 

Naumiesčio  165 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

21 Kalvarijos Akmenynų  166 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kalvarijos   167 
4728 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Liubavo  168 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sangrūdos  169 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

22 Kazlų Rūdos Antanavo  170 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Jankų  171 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kazlų Rūdos  172 
6542 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Plutiškių  173 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

23 Marijampolės Degučių  174 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gudelių  175 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Igliaukos   176 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Liudvinavo  177 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Marijampolės  178 
44067 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Mokolų  179 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Narto  180 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sasnavos  181 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šunskų  182 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

24 Šakių rajono Barzdų  183 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gelgaudiškio  184 
1764 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Griškabūdžio  185 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kidulių  186 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kriūkų  187 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Kudirkos 

Naumiesčio  188 

1842 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Lekėčių  189 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lukšių  190 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Plokščių  191 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sintautų  192 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Slavikų  193 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sudargo   194 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šakių  195 
6235 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Žvirgždaičių  196 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

25 Vilkaviškio rajono Bartninkų  197 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gižų  198 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Juknai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Katy%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kint%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusn%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Saug%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Us%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainuto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Akmenyn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kalvarijos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Liubavo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sangr%C5%ABdos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanavo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jank%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazl%C5%B3_R%C5%ABdos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pluti%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Degu%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija_(Marijampol%C4%97)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gudeli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Igliaukos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Liudvinavo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mokol%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Narto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sasnavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0unsk%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aki%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Barzd%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gelgaudi%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gri%C5%A1kab%C5%ABd%C5%BEio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kiduli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%ABk%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kudirkos_Naumies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kudirkos_Naumies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lek%C4%97%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Luk%C5%A1i%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Plok%C5%A1%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sintaut%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Slavik%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sudargo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDvirg%C5%BEdai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkavi%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bartnink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BE%C5%B3_seni%C5%ABnija
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  Gražiškių  199 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Keturvalakių  200 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kybartų  201 
5633 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Klausučių  202 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pajevonio  203 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pilviškių  204 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šeimenos  205 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Vilkaviškio 

miesto  206 

12235 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Virbalio  207 
1123 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Vištyčio  208 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

26 Biržų rajono Biržų miesto  209 
13503 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  

Nemunėlio 

Radviliškio  210 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Pabiržės  211 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pačeriaukštės  212 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Papilio  213 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Parovėjos  214 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Širvėnos  215 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vabalninko  216 
1081 

m k 
Vykdyti tyrimą  

27 Kupiškio rajono Alizavos  217 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kupiškio  218 
7727 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Noriūnų  219 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Skapiškio  220 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Subačiaus  221 
1023 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Šimonių  222 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

28 Panevėžio rajono Karsakiškio  223 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Krekenavos  224 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Miežiškių  225 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Naujamiesčio  226 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Paįstrio  227 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Panevėžio  228 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Raguvos   229 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ramygalos  230 
1586 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Smilgių  231 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Upytės  232 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vadoklių  233 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Velžio  234 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

29 Panevėžio miesto -- -- 
107613 

-- -- 
Tyrimo nevykdyti  

30 Pasvalio rajono Daujėnų  235 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Joniškėlio 

apylinkių  236 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  

Joniškėlio 

miesto  237 

1295 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Krinčino  238 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Namišių  239 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pasvalio 240 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BEi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Keturvalaki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kybart%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Klausu%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pajevonio_seni%C5%ABnija
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http://lt.wikipedia.org/wiki/Virbalio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1ty%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BE%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BE%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemun%C4%97lio_Radvili%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemun%C4%97lio_Radvili%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pabir%C5%BE%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C4%8Deriauk%C5%A1t%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Papilio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Parov%C4%97jos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irv%C4%97nos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vabalninko_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Alizavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nori%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skapi%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Suba%C4%8Diaus_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imoni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Karsaki%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Krekenavos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mie%C5%BEi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujamies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija_(Panev%C4%97%C5%BEys)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C4%AFstrio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raguvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ramygalos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Smilgi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Upyt%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vadokli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vel%C5%BEio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dauj%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1k%C4%97lio_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1k%C4%97lio_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1k%C4%97lio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1k%C4%97lio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Krin%C4%8Dino_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nami%C5%A1i%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalio_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
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apylinkių  

  Pasvalio miesto  241 
7815 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Pumpėnų  242 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pušaloto  243 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Saločių  244 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vaškų  245 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

31 Rokiškio rajono Juodupės  246 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Jūžintų  247 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kamajų  248 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kazliškio  249 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kriaunų  250 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Obelių  251 
1139 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Pandėlio  252 
898 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Panemunėlio  253 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Rokiškio 

kaimiškoji  254 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  

Rokiškio 

miesto  255 

14632 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

32 Akmenės rajono Akmenės  256 
2458 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Kruopių  257 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Naujosios 

Akmenės 

kaimiškoji  258 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 

 

  

Naujosios 

Akmenės 

miesto  259 

10481 

m m 

Tyrimo nevykdyti 

 

  Papilės  260 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ventos  261 
2686 

m k 
Vykdyti tyrimą  

33 Joniškio rajono Gaižaičių  262 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gataučių  263 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Joniškio  264 
10055 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Kepalių  265 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kriukų  266 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rudiškių  267 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Satkūnų  268 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Saugėlaukio  269 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Skaistgirio  270 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žagarės  271 
1934 

m k 
Vykdyti tyrimą  

34 Kelmės rajono Kelmės  272 
9868 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  

Kelmės 

apylinkių  273 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Kražių  274 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kukečių  275 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Liolių  276 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pakražančio  277 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šaukėnų  278 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Tytuvėnų  279 
2465 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  

Tytuvėnų 

apylinkių  280 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pump%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1aloto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Salo%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Va%C5%A1k%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Juodup%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%AB%C5%BEint%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kamaj%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazli%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kriaun%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Obeli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pand%C4%97lio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Panemun%C4%97lio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Akmen%C4%97s_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Akmen%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kruopi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Akmen%C4%97s_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Akmen%C4%97s_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Akmen%C4%97s_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Akmen%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Akmen%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Akmen%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Papil%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ventos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gai%C5%BEai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gatau%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1kio_seni%C5%ABnija_(Joni%C5%A1kis)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kepali%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kriuk%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rudi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Satk%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Saug%C4%97laukio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skaistgirio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagar%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kelm%C4%97s_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kelm%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kelm%C4%97s_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kelm%C4%97s_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%BEi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kuke%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lioli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakra%C5%BEan%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0auk%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tytuv%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tytuv%C4%97n%C5%B3_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tytuv%C4%97n%C5%B3_apylinki%C5%B3_seni%C5%ABnija
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  Užvenčio  281 
763 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Vaiguvos  282 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

35 Pakruojo rajono Guostagalio  283 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Klovainių  284 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lygumų  285 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Linkuvos  286 
1650 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Pakruojo  287 
5327 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Pašvitinio  288 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rozalimo  289 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žeimelio  290 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

36 Radviliškio rajono Aukštelkų  291 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Baisogalos  292 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Grinkiškio  293 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pakalniškių  294 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Radviliškio  295 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Radviliškio 

miesto  296 

18121 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Sidabravo  297 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Skėmių  298 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šaukoto  299 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šeduvos miesto  300 
2862 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Šiaulėnų  301 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Tyrulių  302 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

37 Šiaulių miesto Medelyno  303 
119096 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Rėkyvos  304 m m 
Tyrimo nevykdyti  

38 Šiaulių rajono Bubių  305 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ginkūnų  306 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gruzdžių  307 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kairių  308 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Kuršėnų 

kaimiškoji  309 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Kuršėnų miesto  310 
12368 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Kužių  311 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Meškuičių  312 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Raudėnų  313 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šakynos  314 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Šiaulių 

kaimiškoji  315 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

39 Jurbarko rajono Eržvilko  316 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Girdžių  317 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Juodaičių  318 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Jurbarko 

miesto  319 

12299 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Jurbarkų  320 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Raudonės  321 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Seredžiaus  322 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Skirsnemunės  323 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEven%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaiguvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakruojo_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Guostagalio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Klovaini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lygum%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Linkuvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakruojo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1vitinio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rozalimo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeimelio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Auk%C5%A1telk%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baisogalos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Grinki%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakalni%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sidabravo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sk%C4%97mi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aukoto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduvos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iaul%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tyruli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauliai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Medelyno_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/R%C4%97kyvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bubi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gink%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gruzd%C5%BEi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kairi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1%C4%97n%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1%C4%97n%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1%C4%97n%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BEi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1kui%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raud%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akynos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurbarko_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Er%C5%BEvilko_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gird%C5%BEi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Juodai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurbarko_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurbarko_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurbark%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raudon%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sered%C5%BEiaus_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skirsnemun%C4%97s_seni%C5%ABnija
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  Smalininkų  324 
574 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Šimkaičių  325 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Veliuonos  326 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Viešvilės  327 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

40 Pagėgių  Lumpėnų  328 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Natkiškių  329 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pagėgių  330 
2071 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Stoniškių  331 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vilkyškių  332 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

41 Šilalės rajono Bijotų  333 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Bilionių  334 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Didkiemio  335 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kaltinėnų  336 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kvėdarnos  337 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Laukuvos  338 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pajūrio  339 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Palentinio  340 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Šilalės 

kaimiškoji  341 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Šilalės miesto  342 
5794 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Tenenių  343 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Traksėdžio  344 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Upynos  345 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žadeikių  346 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

42 Tauragės rajono Batakių  347 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gaurės  348 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lauksargių  349 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Mažonų  350 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Skaudvilės  351 
1788 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Tauragės  352 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Tauragės 

miesto  353 

26019 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Žygaičių  354 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

43 Mažeikių rajono Laižuvos  355 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Mažeikių 

apylinkės  356 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Mažeikių  357 
38383 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Reivyčių  358 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sedos  359 
1096 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Šerkšnėnų  360 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Tirkšlių  361 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Viekšnių  362 
2081 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Židikų  363 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

44 Plungės rajono Alsėdžių  364 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Babrungo  365 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kulių  366 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Smalinink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imkai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
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http://lt.wikipedia.org/wiki/Vie%C5%A1vil%C4%97s_seni%C5%ABnija
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http://lt.wikipedia.org/wiki/Pag%C4%97gi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Stoni%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilky%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilal%C4%97s_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bijot%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bilioni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Didkiemio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaltin%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%97darnos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Laukuvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paj%C5%ABrio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Palentinio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilal%C4%97s_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilal%C4%97s_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilal%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Teneni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Traks%C4%97d%C5%BEio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Upynos_seni%C5%ABnija_(%C5%A0ilal%C4%97)
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDadeiki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bataki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gaur%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lauksargi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEon%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skaudvil%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDygai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lai%C5%BEuvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Reivy%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sedos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0erk%C5%A1n%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tirk%C5%A1li%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidik%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Plung%C4%97s_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Als%C4%97d%C5%BEi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Babrungo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kuli%C5%B3_seni%C5%ABnija
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  Nausodžio  367 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Paukštakių  368 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Platelių  369 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Plungės miesto  370 
22031 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Stalgėnų  371 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šateikių  372 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Žemaičių 

Kalvarijos  373 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Žlibinų  374 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

45 Rietavo Daugėdų  375 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Medingėnų  376 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rietavo  377 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rietavo miesto  378 
3664 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Tverų  379 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

46 Telšių rajono Degaičių  380 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gadūnavo  381 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Luokės  382 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Nevarėnų  383 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Ryškėnų  384 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Telšių miesto  385 
28727 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Tryškių  386 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Upynos  387 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Varnių  388 
1135 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Viešvėnų  389 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žarėnų  390 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

47 Anykščių rajono  Andrioniškio  391 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Anykščių  392 
11188 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Debeikių  393 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kavarsko  394 
651 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Kurklių  395 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Skiemonių  396 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Svėdasų  397 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Traupio  398 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Troškūnų  399 
467 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Viešintų  400 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

48 Ignalinos rajono Ceikinių  401 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Didžiasalio  402 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Dūkšto  403 
888 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Ignalinos  404 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Ignalinos 

miesto  405 

5706 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Kazitiškio  406 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Linkmenų  407 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Mielagėnų  408 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Naujojo 

Daugėliškio  409 

 

k k 

Vykdyti tyrimą 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Nausod%C5%BEio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pauk%C5%A1taki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Plateli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Plung%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Stalg%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ateiki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Kalvarijos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Kalvarijos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlibin%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Daug%C4%97d%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Meding%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rietavo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rietavo_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tver%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Degai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gad%C5%ABnavo_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Luok%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nevar%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%A1k%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Try%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Upynos_seni%C5%ABnija_(Tel%C5%A1iai)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Varni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vie%C5%A1v%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDar%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Andrioni%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Debeiki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kavarsko_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kurkli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skiemoni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%97das%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Traupio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tro%C5%A1k%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vie%C5%A1int%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ignalinos_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ceikini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Did%C5%BEiasalio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/D%C5%ABk%C5%A1to_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ignalinos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ignalinos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ignalinos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaziti%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Linkmen%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mielag%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujojo_Daug%C4%97li%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujojo_Daug%C4%97li%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
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  Rimšės  410 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Tverečiaus  411 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vidiškių  412 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

49 Molėtų rajono Alantos  413 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Balninkų  414 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Čiulėnų  415 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Dubingių  416 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Giedraičių  417 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Inturkės  418 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Joniškio  419 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Luokesos  420 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Mindūnų  421 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Suginčių  422 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Videniškių  423 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

50 Utenos rajono Daugailių  424 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kuktiškių  425 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Leliūnų  426 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Saldutiškio  427 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sudeikių  428 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Tauragnų  429 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Utenos  430 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

   Utenos miesto  431 
30686 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Užpalių  432 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vyžuonų  433 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

51 Zarasų rajono Antalieptės  434 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Antazavės  435 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Degučių  436 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Dusetų  437 
763 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Imbrado  438 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Salako  439 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Suvieko  440 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Turmanto   441 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Zarasų  442 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Zarasų miesto  443 
7229 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

52 Visagino -- -- 
26070 

-- -- 
Tyrimo nevykdyti  

53 Elektrėnų Beižionių  444 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Elektrėnų  445 
13066 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Gilučių  446 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kazokiškių  447 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kietaviškių  448 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pastrėvio  449 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Semeliškių  450 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vievio  451 
4781 

m k 
Vykdyti tyrimą  

54 Šalčininkų rajono Akmenynės  452 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Rim%C5%A1%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tvere%C4%8Diaus_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vidi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija_(Ignalina)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mol%C4%97t%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Alantos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Balnink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciul%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dubingi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Giedrai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Inturk%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1kio_seni%C5%ABnija_(Mol%C4%97tai)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Luokesos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mind%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sugin%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Videni%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Utenos_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Daugaili%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kukti%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Leli%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Salduti%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sudeiki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tauragn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Utenos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Utenos_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEpali%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%BEuon%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Zaras%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antaliept%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antazav%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Degu%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija_(Zarasai)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Duset%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Imbrado_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Salako_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Suvieko_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Turmanto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Zaras%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Zaras%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektr%C4%97n%C5%B3_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bei%C5%BEioni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektr%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gilu%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazoki%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kietavi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pastr%C4%97vio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Semeli%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vievio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0al%C4%8Dinink%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Akmenyn%C4%97s_seni%C5%ABnija
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Baltosios 

Vokės  453 

1030 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Butrimonių  454 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Dainavos  455 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Dieveniškių  456 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Eišiškių  457 
3437 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Gerviškių  458 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Jašiūnų  459 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kalesninkų  460 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pabarės  461 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Poškonių  462 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šalčininkų  463 
6410 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Turgelių  464 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

55 Širvintų rajono Alionių  465 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Čiobiškio  466 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Gelvonų  467 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Jauniūnų  468 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kernavės  469 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Musninkų  470 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Širvintų  471 
6438 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Zibalų  472 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

56 Švenčionių rajono Adutiškio  473 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Cirkliškio  474 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kaltanėnų  475 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Labanoro   476 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Magūnų  477 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pabradės  478 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Pabradės 

miesto  479 

5932 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Sarių  480 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Strūnaičio  481 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Svirkų  482 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Švenčionėlių  483 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Švenčionėlių 

miesto  484 

5804 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Švenčionių  485 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Švenčionių 

miesto  486 

5436 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

57 Trakų rajono Aukštadvario  487 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Grendavės  488 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lentvario  489 
11196 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Onuškio  490 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Paluknio  491 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rūdiškių  492 
2389 

m k 
Vykdyti tyrimą  

  Senųjų Trakų  493 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Trakų  494 
5137 

m k 
Vykdyti tyrimą  

58 Ukmergės rajono Deltuvos  495 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltosios_Vok%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltosios_Vok%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Butrimoni%C5%B3_seni%C5%ABnija_(%C5%A0al%C4%8Dininkai)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dainavos_seni%C5%ABnija_(%C5%A0al%C4%8Dininkai)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dieveni%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ei%C5%A1i%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gervi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%A1i%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kalesnink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pabar%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1koni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0al%C4%8Dinink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Turgeli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irvint%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Alioni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciobi%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gelvon%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jauni%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kernav%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Musnink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irvint%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Zibal%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ven%C4%8Dioni%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Aduti%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Cirkli%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaltan%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Labanoro_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mag%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pabrad%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pabrad%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pabrad%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sari%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Str%C5%ABnai%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Svirk%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ven%C4%8Dioni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ven%C4%8Dioni%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ven%C4%8Dioni%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Trak%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Auk%C5%A1tadvario_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Grendav%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lentvario_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Onu%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paluknio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sen%C5%B3j%C5%B3_Trak%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Trak%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97s_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Deltuvos_seni%C5%ABnija
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  Lyduokių  496 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pabaisko  497 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pivonijos  498 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Siesikų  499 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šešuolių  500 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Taujėnų  501 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  

Ukmergės 

miesto  502 

25315 

m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Veprių  503 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Vidiškių  504 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Želvos  505 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Žemaitkiemio  506 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

59 Vilniaus miesto Antakalnio  507 
552008*** 

 

 

 

m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Fabijoniškių  508 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Grigiškių  509 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Justiniškių  510 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Karoliniškių  511 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Lazdynų  512 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Naujamiesčio  513 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Naujininkų  514 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  

Naujosios 

Vilnios  515 m m 
Tyrimo nevykdyti 

 

  Panerių  516 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Pašilaičių  517 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Pilaitės  518 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Rasų  519 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Senamiesčio  520 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Šeškinės  521 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Šnipiškių  522 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Verkių  523 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Vilkpėdės  524 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Viršuliškių  525 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Žirmūnų  526 m m 
Tyrimo nevykdyti  

  Žvėryno  527 m m 
Tyrimo nevykdyti  

60 Vilniaus rajono Avižienių  528 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Bezdonių  529 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Buivydžių  530 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Dūkštų  531 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Juodšilių  532 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Kalvelių  533 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Lavoriškių  534 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Maišiagalos  535 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Marijampolio  536 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Medininkų  537 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Nemenčinės  538 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lyduoki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pabaisko_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pivonijos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Siesik%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1uoli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tauj%C4%97n%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vepri%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vidi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija_(Ukmerg%C4%97)
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelvos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemaitkiemio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antakalnio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Fabijoni%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Grigi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Justini%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Karolini%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lazdyn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujamies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija_(Vilnius)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujinink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Vilnios_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Naujosios_Vilnios_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paneri%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1ilai%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pilait%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ras%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Senamies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1kin%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0nipi%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Verki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkp%C4%97d%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vir%C5%A1uli%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirm%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDv%C4%97ryno_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Avi%C5%BEieni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bezdoni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Buivyd%C5%BEi%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/D%C5%ABk%C5%A1t%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Juod%C5%A1ili%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kalveli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lavori%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mai%C5%A1iagalos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampolio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Medinink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemen%C4%8Din%C4%97s_seni%C5%ABnija
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Nemenčinės 

miesto  539 

5703 

m k 

Vykdyti tyrimą 
 

  Nemėžio  540 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Paberžės  541 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Pagirių  542 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Riešės  543 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rudaminos  544 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Rukainių  545 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sudervės  546 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Sužionių  547 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Šatrininkų  548 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

  Zujūnų  549 
 

k k 
Vykdyti tyrimą  

*- siūloma vykdyti tyrimą savivaldybėje neturinčioje seniūnijų. 

**- gyventojų skaičius miestuose ir miesteliuose pagal Lietuvos Respublikos teritorijos 

administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą. 

***- Vilniaus ir Grigiškių miestuose bendrai. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemen%C4%8Din%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemen%C4%8Din%C4%97s_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%97%C5%BEio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paber%C5%BE%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagiri%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rie%C5%A1%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rudaminos_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rukaini%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Suderv%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Su%C5%BEioni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrinink%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Zuj%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KAIMO GYVENTOJAMS GEROJI PATIRTIS 

(ANKETA) 

 

 
 

Šios anketos tikslas - sužinoti, kaip socialinių paslaugų srityje dirbantys specialistai vertina kaimo 

vietovių gyventojams teikiamas socialines paslaugas ir atskleisti gerąją socialinių paslaugų teikimo 

patirtį savivaldybių kaimiškose vietovėse. 

 

Savivaldybėje anketas pildo savivaldybės socialinės paramos skyrių vedėjas (ar pavaduotojas), 

socialinių paslaugų centro vadovas (ar pavaduotojas) ir kaimo vietovių seniūnijų socialinio darbo 

organizatoriai (po vieną užpildytą anketą iš kiekvienos sąraše nurodytos seniūnijos). 

 

Internete užpildžius anketą reikia spustelėti nuorodą „PATEIKTI" ir anketa atsidurs reikiamu 

adresu. 

 

Pildant apklausą savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjai (ar pavaduotojai) ir socialinių 

paslaugų centrų vadovai (ar pavaduotojai) atsakymus teikia savivaldybės lygmeniu, o seniūnijų 

socialinio darbo organizatoriai - savo seniūnijos lygmeniu. 

 

Prašytume anketą užpildyti ne vėliau kaip iki lapkričio 28 d. 

 

Iškilus neaiškumams ar klausimams, prašome kreiptis į LSA patarėją Audronę Vareikytę, tel. (8 5 

279 13 53), el. paštu: audrone.vareikyte@lsa.lt, Gediminą Vaičionį, tel. (8 5 261 54 56), el. paštu: 

gediminas.vaicionis@lsa.lt arba el. paštu: bendras@lsa.lt 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

Paskelbtą formą galite peržiūrėti čia: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZaN2lQZkFvcUJtOGJfenlVSDY1V1E

6MQ arba http://www.lsa.lt/apklausa/ 

* - privalomi klausimai 

 

Savivaldybės pavadinimas * 

 
 

Seniūnijos pavadinimas Įrašomas kai anketą pildo seniūnijos socialinio darbo organizatorius 

 
Socialinių paslaugų centro pavadinimas Įrašomas kai anketą pildo socialinių paslaugų centro 

vadovas (ar pavaduotojas) 

 

mailto:bendras@lsa.lt
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZaN2lQZkFvcUJtOGJfenlVSDY1V1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZaN2lQZkFvcUJtOGJfenlVSDY1V1E6MQ
http://www.lsa.lt/apklausa/
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Anketą pildžiusio asmens duomenys 

Pavardė Vardas * 

 
Pareigos * 

 
Telefono numeris * 

 
El. pašto adresas * 

 
Kiek metų dirbate socialinių paslaugų srityje? * 

 
 

2 p. 

Po 1 puslapio  

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KAIMO 

GYVENTOJAMS SITUACIJA (I) 

1. Problemų organizuojant socialines paslaugas kaimo gyventojams identifikavimas * 

  
SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Trūksta (nėra) kaimo žmonėms 

reikalingų socialinių paslaugų 

įstaigų 
     

Trūksta (nėra) kaimo žmonėms 

reikalingų socialinių paslaugų 

rūšių 
     

Neprieinamos socialinės 

paslaugos dėl didelio atstumo ar 

transporto problemų 
     

Per mažai paslaugų teikime 

dalyvauja NVO      

Nežinomi ir neanalizuojami 

klientų poreikiai      

Neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant 

socialines paslaugas tarp 

savivaldybės, paslaugų centro, 

seniūnijų 
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SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant 

socialines paslaugas tarp 

savivaldybės ir NVO 

     

Nepakankamas teisinis 

reglamentavimas      

Netinkama socialinių paslaugų 

apmokėjimo tvarka      

Netobula paslaugų pirkimo 

(kompensavimo) tvarka iš 

valstybinių globos įstaigų ir kitų 

savivaldybių 

     

Trūksta kompleksiškumo ir 

atskirų paslaugų derinimo      

Nepakankamas socialinių 

paslaugų kokybės vertinimas      

Nepakankamai vertinama 

klientų nuomonė apie suteiktas 

paslaugas 
     

Trūksta socialinių darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo kursų      

Trūksta metodinių 

rekomendacijų      

Nepakankama sklaida apie 

gerąją socialinių paslaugų 

teikimo patirtį kitose 

savivaldybėse 

     

Nepakankama sklaida apie 

socialinių paslaugų naujoves ES 

šalyse 
     

 

2. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų rūšims 

Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). BENDROSIOS PASLAUGOS. 

*Pildant anketą pažymėti paslaugų poreikių savivaldybėje (seniūnijoje) tenkinimo intervalą (nuo 0 

proc. kai paslaugų poreikis visiškai netenkinamas, iki 100 proc., kai poreikis visiškai patenkinamas) 

  
0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Negaliu 

atsakyti 

(tokių 

paslaugų 

poreikio 

nėra) 
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0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Negaliu 

atsakyti 

(tokių 

paslaugų 

poreikio 

nėra) 

 

Konsultavimas, 

informavimas (visos 

klientų grupės) 
       

Tarpininkavimas, 

atstovavimas (visos 

klientų grupės) 
       

Maitinimo 

organizavimas, 

aprūpinimas maisto 

paketais (visos klientų 

grupės) 

       

Aprūpinimas 

būtiniausiais 

drabužiais, avalyne 

(visos klientų grupės) 

       

Aprūpinimas 

kompensacine technika 

(neįgalieji ir seni 

žmonės) 

       

Aplinkos ir būsto 

pritaikymas (neįgalieji 

ir seni žmonės) 
       

Pagalbos pinigai 

(neįgalieji ir seni 

žmonės) 
       

Transporto 

organizavimas 

(neįgalieji ir seni 

žmonės) 

       

 

3. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų rūšims 

Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA. 

*Pildant anketą pažymėti paslaugų poreikių savivaldybėje (seniūnijoje) tenkinimo intervalą (nuo 0 

proc. kai paslaugų poreikis visiškai netenkinamas, iki 100 proc., kai poreikis visiškai patenkinamas) 
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0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Negaliu 

atsakyti 

(tokių 

paslaugų 

poreikio 

nėra) 

 

Pagalba į namus 

(senyvo amžiaus 

asmenys) 
       

Pagalba į namus 

(suaugusieji asmenys 

su negalia) 
       

Pagalba į namus 

(vaikai su negalia)        

Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose (senyvo 

amžiaus asmenys) 

       

Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose (suaugusieji 

asmenys su negalia) 

       

Laikinas 

apnakvindinimas, 

teikiamas laikino 

apgyvendinimo 

įstaigose (socialinės 

rizikos suaugę 

asmenys) 

       

Laikinas 

apnakvindinimas, 

teikiamas laikino 

apgyvendinimo 

įstaigose (senyvo 

amžiaus asmenys) 

       

 

4. Įvertinkite, kaip tenkinamas poreikis atskiroms klientų grupėms ir socialinių paslaugų rūšims 

Jūsų savivaldybėje (seniūnijoje, jei pildo seniūnijos darbuotojas). SOCIALINĖ GLOBA. *Pildant 

anketą pažymėti paslaugų poreikių savivaldybėje (seniūnijoje) tenkinimo intervalą (nuo 0 proc. kai 

paslaugų poreikis visiškai netenkinamas, iki 100 proc., kai poreikis visiškai patenkinamas) 
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0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Negaliu 

atsakyti 

(tokių 

paslaugų 

poreikio 

nėra) 

 

Dienos socialinė globa, 

teikiama dienos 

socialinės globos centre 

vaikams su negalia 

       

Dienos socialinė globa, 

teikiama dienos 

socialinės globos centre 

senyvo amžiaus 

asmenims ir 

suaugusiems asmenims 

su negalia 

       

Dienos socialinė globa, 

teikiama dienos 

socialinės globos centre 

senyvo amžiaus 

asmenims ir 

suaugusiems asmenims 

su sunkia negalia 

       

Dienos socialinė globa, 

teikiama namuose 

vaikams su negalia 
       

Dienos socialinė globa, 

teikiama namuose 

senyvo amžiaus 

asmenims ir 

suaugusiems asmenims 

su negalia 

       

Dienos socialinė globa, 

teikiama namuose 

senyvo amžiaus 

asmenims ir 

suaugusiems asmenims 

su sunkia negalia 

       

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, 

teikiama socialinės 

globos namuose be 

tėvų globos likusiems 

vaikams 
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0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Negaliu 

atsakyti 

(tokių 

paslaugų 

poreikio 

nėra) 

 

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, 

teikiama socialinės 

globos namuose 

socialinės rizikos 

vaikams 

       

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, 

teikiama socialinės 

globos namuose 

vaikams su negalia 

       

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, 

teikiama socialinės 

globos namuose 

vaikams su sunkia 

negalia 

       

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, 

teikiama socialinės 

globos namuose senyvo 

amžiaus asmenims ir 

suaugusiems su negalia 

       

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, 

teikiama socialinės 

globos namuose senyvo 

amžiaus ir suaugusiems 

su sunkia negalia 

       

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, 

teikiama šeimynose 

vaikams likusiems be 

tėvų globos 

       

Trumpalaikė socialinė 

globa, teikiama laikino 

gyvenimo namuose 

socialinės rizikos 

suaugusiems ar senyvo 

       



Priedas 2 

Anketa: Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams situacija ir geroji patirtis 

(savivaldybių apklausa) 

202 

 

  
0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Negaliu 

atsakyti 

(tokių 

paslaugų 

poreikio 

nėra) 

 

amžiaus asmenims 

 

5. Čia galite įvertinti Jūsų nuomone aukščiau nepaminėtų svarbių socialinių paslaugų poreikių 

savivaldybėje (seniūnijoje) tenkinimą. Įrašykite paslaugų rūšį, klientų grupę ir paslaugų tenkinimo 

procentą (įvertindami nuo 0 proc. kai poreikis yra visiškai netenkinamas, iki 100 proc., kai poreikis 

pilnai patenkinamas). 

 
 

3 p. 

Po 2 puslapio  

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KAIMO 

GYVENTOJAMS SITUACIJA (II) 

Jūs atsakėte į 5 klausimus iš 25. 

 

6. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su miestais 

*Kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams teikiamos socialinės paslaugos turi tam tikrų ypatumų. 

Atsakant į šį anketos klausimą pažymėkite, ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl socialinių 

paslaugų ypatumų kaimuose lyginant su miestais. 

  
SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Mažesnės galimybės gauti 

socialines paslaugas      

Sunkiau sutelkti įvairių 

specialistų komandas      

Mažesnis informacijos apie 

gerąją kitų savivaldybių patirtį 

prieinamumas 
     

Lengviau įtraukti vietos 

bendruomenes ir NVO į 

paslaugų teikimo procesą 
     

Geresnė paslaugų kokybė 
     

Didesni socialinių darbuotojų 

darbo krūviai       

Plačiau išvystyta neformali 

pagalba      
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SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Geresnės sąlygos padėti žmogui 
     

Dažniau kyla pavojus socialinio 

darbuotojo saugumui      

 

7. Čia galite papildyti ankstesnį anketos klausimą savo pačių nuomone dėl socialinio darbo 

specifikos ir ypatumų kaimuose, lyginant su miestais. Į tuščią lauką įrašykite savo teiginius. 

 
 

4 p. 

Po 3 puslapio  

Jūs atsakėte į 7 klausimus iš 25 

 

8. Nurodykite, kaip įvairūs faktoriai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo gyventojams 

*Įvertinkite atskirų faktorių įtakos stiprumą balais (0 - įtakos nėra, 1 - įtaka silpna, 2 - įtaka 

vidutinė 3 - įtaka stipri) 

  
0 1 2 3 

Negaliu 

atsakyti  

Geros socialinių 

paslaugų patirties ir 

inovacijų diegimas 
       

Socialinio darbo 

metodinių centrų veikla        

Socialinių paslaugų 

teikimo įstatyminė bazė        

Savivaldybės vadovų 

požiūris į socialinių 

paslaugų sritį 
       

Socialinių darbuotojų 

profesionalumas ir 

iniciatyva 
       

Savanoriško darbo ir 

bendruomenės narių 

iniciatyvos 
       

Darbuotojų skaičius 
       

NVO spaudimas ir 

aktyvi veikla        
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0 1 2 3 

Negaliu 

atsakyti  

Valstybinių socialinių 

programų vykdymas        

ES struktūrinių fondų 

lėšos        

Savivaldybės 

finansinės galimybė        

Kitų savivaldybių 

pavyzdžiai        

 

9. Čia galite papildyti ankstesnį anketos klausimą savo pačių nuomone įrašydami į tuščią lauką. 

Įrašote kokie aukščiau nepaminėti faktoriai reikšmingai įtakoja socialinių paslaugų plėtrą kaimo 

gyventojams. 

  
 

5 p. 

Po 4 puslapio  

Jūs atsakėte į 9 klausimus iš 25 

 

10. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai pildo 

seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. BENDROSIOS 

PASLAUGOS * 

  
PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI 

(tokios 

paslaugos 

nebuvo 

teikiamos) 

 

Konsultavimas, 

informavimas (visos 

klientų grupės) 
      

Tarpininkavimas, 

atstovavimas (visos 

klientų grupės) 
      

Maitinimo organizavimas, 

aprūpinimas maisto 

paketais (visos klientų 

grupės) 

      

Aprūpinimas būtiniausiais 
      



Priedas 2 

Anketa: Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams situacija ir geroji patirtis 

(savivaldybių apklausa) 

205 

 

  
PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI 

(tokios 

paslaugos 

nebuvo 

teikiamos) 

 

drabužiais, avalyne (visos 

klientų grupės) 

Aprūpinimas 

kompensacine technika 

(neįgalieji ir seni žmonės) 
      

Aplinkos ir būsto 

pritaikymas (neįgalieji ir 

seni žmonės) 
      

Pagalbos pinigai 

(neįgalieji ir seni žmonės)       

Transporto organizavimas 

(neįgalieji ir seni žmonės)       

 

 

11. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai pildo 

seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA. * 

  
PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI 

(tokios 

paslaugos 

nebuvo 

teikiamos) 

 

Pagalba į namus (senyvo 

amžiaus asmenys)       

Pagalba į namus 

(suaugusieji asmenys su 

negalia) 
      

Pagalba į namus (vaikai 

su negalia)       

Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose (senyvo amžiaus 

asmenys) 

      

Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose (suaugusieji 
      



Priedas 2 

Anketa: Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams situacija ir geroji patirtis 

(savivaldybių apklausa) 

206 

 

  
PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI 

(tokios 

paslaugos 

nebuvo 

teikiamos) 

 

asmenys su negalia) 

Laikinas 

apnakvindinimas, 

teikiamas laikino 

apgyvendinimo įstaigose 

(socialinės rizikos suaugę 

asmenys) 

      

Laikinas 

apnakvindinimas, 

teikiamas laikino 

apgyvendinimo įstaigose 

(senyvo amžiaus 

asmenys) 

      

 

12. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų pokyčius Jūsų savivaldybėje (ar seniūnijoje, kai pildo 

seniūnijos darbuotojas) atskiroms žmonių grupėms pastarųjų 3 metų laikotarpyje. SOCIALINĖ 

GLOBA. * 

  
PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI 

(tokios 

paslaugos 

nebuvo 

teikiamos) 

 

Dienos socialinė globa, 

teikiama dienos socialinės 

globos centre vaikams su 

negalia 

      

Dienos socialinė globa, 

teikiama dienos socialinės 

globos centre senyvo 

amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su 

negalia 

      

Dienos socialinė globa, 

teikiama dienos socialinės 

globos centre senyvo 

amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su 

sunkia negalia 
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PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI 

(tokios 

paslaugos 

nebuvo 

teikiamos) 

 

Dienos socialinė globa, 

teikiama namuose 

vaikams su negalia 
      

Dienos socialinė globa, 

teikiama namuose senyvo 

amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su 

negalia 

      

Dienos socialinė globa, 

teikiama namuose senyvo 

amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su 

sunkia negalia 

      

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, teikiama 

socialinės globos namuose 

be tėvų globos likusiems 

vaikams 

      

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, teikiama 

socialinės globos namuose 

socialinės rizikos vaikams 

      

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, teikiama 

socialinės globos namuose 

vaikams su negalia 

      

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, teikiama 

socialinės globos namuose 

vaikams su sunkia negalia 

      

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, teikiama 

socialinės globos namuose 

senyvo amžiaus asmenims 

ir suaugusiems su negalia 

      

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, teikiama 

socialinės globos namuose 
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PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI 

(tokios 

paslaugos 

nebuvo 

teikiamos) 

 

senyvo amžiaus ir 

suaugusiems su sunkia 

negalia 

Ilgalaikė (trumpalaikė) 

socialinė globa, teikiama 

šeimynose vaikams 

likusiems be tėvų globos 

      

Trumpalaikė socialinė 

globa, teikiama laikino 

gyvenimo namuose 

socialinės rizikos 

suaugusiems ar senyvo 

amžiaus asmenims 

      

 

6 p. 

Po 5 puslapio  

Jūs atsakėte į 12 klausimų iš 25 

 

13. Kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo gyvenamosiose vietovėse? *Nurodykite bent 

vieną ar kelias. Trumpai pagrįskite. 

 
 

7 p. 

Po 6 puslapio  

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS 

(I) 

Jūs atsakėte į 13 klausimų iš 25 

 

14. Nurodykite Jūsų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, kurios veiklos patirtis būtų naudinga 

kitoms savivaldybėms Trumpai apibūdinkite įstaigos veiklos patirties esmę, atkreipkite dėmesį į 

patirties naujumą, naudingumą savivaldybei, klientų grupėms. 



Priedas 2 

Anketa: Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams situacija ir geroji patirtis 

(savivaldybių apklausa) 

209 

 

 
 

15. Nurodykite, kokias naujas socialines paslaugas Jūsų savivaldybė pradėjo teikti kaimo 

gyventojams Trumpai apibūdinkite naujų paslaugų esmę, kokiai klientų grupei jos skirtos, kas 

naujo buvo įgyvendinta paskutiniųjų 3 metų laikotarpyje. 

 
 

16. Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis konsultuojantis su NVO, bendruomenėmis galėtų 

būti naudinga kitoms savivaldybėms? Apibūdinkite patirtį detaliau. Kaip: a) į konsultacijas 

įtraukiami savanoriai, b)kaip tariamasi su bendruomenėmis dėl paslaugų teikimo būdų, c) kaip 

bendruomenės pagalba nustatomi socialinių paslaugų klientai, d) kaip vyksta konsultacijos su 

seniūnaičiais ir kt. 

 
 

8 p. 

Po 7 puslapio  

Jūs atsakėte į 16 klausimų iš 25 

 

17. Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis įtraukiant į socialinių paslaugų teikimą NVO, 

bendruomenes galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? Apibūdinkite patirtį detaliau 

atkreipdami dėmesį į inovatyvius sprendimus steigiant bendruomenių centrus, finansuojant ir 

administruojant projektus ir pan. 

 
 

18. Nurodykite, kokiomis organizacinėmis naujovėmis savivaldybėje (seniūnijoje) teikiant 

socialines paslaugas galite pasidalinti su kitomis savivaldybėmis a) paskirstant atsakomybę 

paslaugų organizatoriams ir teikėjams; b) vedant dokumentaciją ir tvarkant klientų duomenis; c) 

organizuojant socialinių paslaugų pirkimą; d) informuojant klientus; e) perkeliant darbo 

procedūras į elektroninę erdvę; f) bendradarbiaujant su medikais ar kitais specialistais; g) 

ipriimant klientus ir teikiant paslaugas jiems patogia forma ir tinkamu laiku; h) taikant vieno 
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langelio principą; ir pan. Apibūdinkite pagal galimybes detaliau vieną ar kelias 

pozicijas.  

 

19. Ar Jūsų savivaldybėje teikiant paslaugas kaimo gyventojams taikomas kompleksiškumo 

principas, t.y. derinamos atskirų paslaugų rūšys ir jų teikimas klientams? Jei taip, prašome nurodyti 

kokias paslaugas teikiate kompleksiškai ir kaip tai organizuojate. 

 
 

9 p. 

Po 8 puslapio  

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS 

(II) 

Jūs atsakėte į 19 klausimų iš 25 

 

20. Kokia Jūsų savivaldybės žmogiškųjų išteklių valdymo patirtis, organizuojant ir teikiant 

socialines paslaugas kaimo gyventojams, galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? Pagal 

galimybes apibūdinkite detaliau. Pvz.: a) socialinių darbuotojų mokymo patirtis; b) darbuotojų 

struktūra, funkcijos, atsakomybės paskirstymo patirtis; c) darbuotojų skatinimo patirtis; d) nauji 

darbo organizavimo metodai; ir pan. 

 
 

21. Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis aiškinantis, ar klientai patenkinti teikiamomis 

paslaugomis galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? Pagal galimybes apibūdinkite detaliau. 

 
 

22. Kokia Jūsų savivaldybės (seniūnijos) patirtis atliekant teikiamų socialinių paslaugų kokybės 

stebėseną ir vertinimą galėtų būti naudinga kitoms savivaldybėms? Pagal galimybes apibūdinkite 

detaliau. 
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10 p. 

Po 9 puslapio  

Jūs atsakėte į 22 klausimus iš 25 

 

23. Kokios Jūsų savivaldybėje įgyvendintos priemonės, vykdytos programos, projektai paskatino 

žmonių aktyvumą ir iniciatyvą? Pagal galimybes apibūdinkite detaliau. 

 
 

 

24. Kokia forma būtų priimtiniausia dalintis gerąja savivaldybių patirtimi? *Pažymėkite ne daugiau 

kaip tris pasiūlymus 

 Interneto svetainė pasidalinimui gerąja patirtimi 

 Socialinio darbo metodinių centrų steigimas 

 Savarankiška savivaldybių su reikiama patirtimi paieška 

 Reguliarus seminarų organizavimas aktualiais savivaldybėms klausimais 

 Reguliarios mokslinės - praktinės konferencijos (ir pranešimų medžiagos leidiniai) 

socialinio darbo gerosios patirties klausimais 

 Gerosios patirties aprašymai leidiniuose 

 Kita:  

25. Ką pasiūlytumėte keisti ir tobulinti siekiant pagerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę ir 

socialinių paslaugų teikimą kaime? 

*  

 

 

 

 



Priedas 3 

Anketa: Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams situacija ir geroji patirtis 

(bendruomenių lyderių apklausa) 

212 

 

 

 

Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams (kaimo 

bendruomenių lyderių apklausa) 

Lietuvos savivaldybių asociacija vykdo Lietuvos kaimo tinklo finansuojamą projektą „Socialinių 

paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje“.  

Įgyvendinant  šį projektą, numatoma atrinkti Lietuvos savivaldybių kaimo vietovėse taikomą gerąją 

socialinių paslaugų teikimo patirtį. Geroji socialinių paslaugų teikimo patirtis bus analizuojama  ir 

pristatoma  2013 m.  keturiuose regioniniuose seminaruose ir konferencijoje, kurioje dalyvaus 

kaimo bendruomenių atstovai, savivaldybių vadovai ir socialinių paslaugų srities specialistai.   

Šios anketos tikslas - sužinoti, kaip Lietuvos kaimo bendruomenių lyderiai vertina kaimo vietovių 

gyventojams teikiamas socialines paslaugas, kokias problemas mato, bei atskleisti gerosios 

socialinių paslaugų teikimo patirties pavyzdžius savivaldybių kaimiškose vietovėse. 

Kaimo bendruomenių pirmininkus (ar pavaduotojus) prašome šią anketą užpildyti ne vėliau kaip iki 

lapkričio 30 d.  

Internete užpildžius anketą reikia spustelėti nuorodą „PATEIKTI" ir anketa atsidurs reikiamu 

adresu. 

Iškilus neaiškumams ar klausimams, prašome kreiptis į LSA patarėją Audronę Vareikytę, tel. (8 5 

279 13 53), el. paštu: audrone.vareikyte@lsa.lt, Gediminą Vaičionį, tel. (8 5 261 54 56), el. paštu: 

gediminas.vaicionis@lsa.lt arba el. paštu: bendras@lsa.lt 

Projekto vykdytojai nuoširdžiai dėkoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos vadovei Godai 

Burokienei padėjusiai išplatinti šią anketą. 

* pažymėti privalomi klausimai. 

Anketa yra patalpinta internete adresu: 

 https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZFODNSWFJPV0lBZjd0VldYVG90SUE6MQ 

Trumpasis anketos adresas internete:  http://www.lsa.lt/anketa/ 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZFODNSWFJPV0lBZjd0VldYVG90SUE6MQ
http://www.lsa.lt/anketa/
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INFORMACIJA APIE RESPONDENTĄ 

Kaimo bendruomenės pavadinimas *  

Savivaldybė, kurioje veikia Jūsų kaimo bendruomenė *  

El. pašto adresas ar tel. Nr. Prašome įrašyti kontaktui, jei apklausos rengėjams kiltų papildomų 

klausimų ir norėtų su jumis susisiekti projekto įgyvendinimo metu, bei pakviesti į projekto 

seminarus ir konferenciją. 

 
 

 

2 p. 

Po 1 puslapio  

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ BŪKLĖS KAIME VERTINIMAS 

1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius *Vertindami pažymėkite tinkamą variantą 

  
SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų 

įstaigų  
     

Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų 

rūšių 
     

Socialinės paslaugos 

neprieinamos dėl didelio 

atstumo (ar transporto 

problemų) 

     

Per mažai paslaugų teikime 

dalyvauja kaimo bendruomenės      

Neanalizuojami (nežinomi) 

klientų poreikiai      

Neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant 

socialines paslaugas tarp 

savivaldybės ir kaimo 

bendruomenės 
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SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Nepakankamas teisinis 

socialinių paslaugų teikimo 

reglamentavimas 
     

Trūksta socialinių paslaugų 

teikimo kompleksiškumo, 

paslaugų teikimo suderinimo 
     

Savivaldybės nepakankamai 

kontroliuoja socialinių paslaugų 

teikimo kokybę 
     

Nepakankama sklaida apie 

gerąją socialinių paslaugų 

teikimo patirtį  
     

 

 

3 p. 

Po 2 puslapio  

Jūs atsakėte į 1 klausimą iš 8 

 

2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su miestais 

*Kaimo gyventojams teikiamos socialinės paslaugos turi tam tikrų ypatumų. Atsakant į šį anketos 

klausimą pažymėkite, ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl socialinių paslaugų ypatumų kaimuose 

lyginant su miestais. 

  
SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Mažesnės galimybės gauti 

socialines paslaugas      

Sunkiau gauti informaciją apie 

teikiamas socialines paslaugas      

Lengviau įtraukti vietos 

bendruomenes ir NVO į 

paslaugų teikimo procesą 
     

Geresnė paslaugų kokybė 
     

Plačiau taikoma kaimynų ir kita 

neformali pagalba      

Geresnės sąlygos padėti žmogui 
     

Papildykite klausimą savo pačių nuomone dėl socialinio darbo specifikos ir ypatumų kaimuose, 

lyginant su miestais Į tuščią lauką įrašykite savo požiūrį 
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4 p. 

Po 3 puslapio  

Jūs atsakėte į 2 klausimus iš 8 

 

3. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų teikimo pokyčius Jūsų gyvenamojoje vietovėje 

pastarųjų 3 metų laikotarpyje * 

  
PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI  

Socialinių paslaugų 

teikimas       

 

 

5 p. 

Po 4 puslapio  

Jūs atsakėte į 3 klausimus iš 8 

 

4. Kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo gyventojams? *Nurodykite kokių ir pagrįskite. 

 
 

5. Ar Jūsų kaimo bendruomenė teikia socialines paslaugas kaimo gyventojams? * 

 Taip 

 Ne 

6. Kas trukdo Jūsų kaimo bendruomenei dalyvauti socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikime? 

*Nurodykite tik svarbiausias priežastis 

 Patirties stoka, nepakankama kompetencija 

 Netinkama teisinė bazė 

 Trūksta socialinių programų 

 Informacijos apie galimybę dalyvauti stoka 

 Nėra poreikio socialinių paslaugų teikimui  

 Nėra savivaldybės, seniūnijos suinteresuotumo remti kaimo bendruomenę šioje veiklos 

srityje 
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 Pačių bendruomenės narių mažas iniciatyvumas 

 Kita:  

 

6 p. 

Po 5 puslapio  

Jūs atsakėte į 6 klausimus iš 8 

 

7. Ką pasiūlytumėte keisti ar tobulinti siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą kaimo 

gyventojams? * 

 
 

7 p. 

Po 6 puslapio  

Jūs atsakėte į 7 klausimus iš 8 

 

8. Ar galėtumėte pateikti Jūsų kaimo bendruomenės gerąją patirtį teikiant socialines paslaugas 

gyventojams? Jei taip, prašome apibūdinti detaliau (kokia paslaugų rūšis, kokiai socialinei grupei 

ji teikiama, kokios naujos formos ir pan.) 
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Gerosios praktikos atvejo aprašymo struktūra ( ne daugiau 3 lapų)   

 Gerosios praktikos  pavadinimas 

.................................................................................................................................................. 

1. Įvadas- gerosios praktikos aktualumas: 

- kas paskatino, gal yra kokia statistika; 

- kokia socialinė problema sprendžiama: kokiai socialinei žmonių grupei teikiamos soc. 

paslaugos, kokie soc. poreikiai tenkinami ir kt.; 

- kiek laiko vykdoma, mėn. skaičiuojant iki 2013-01-01 

2. Gerosios praktikos  tikslas ir uždaviniai: 

- tikslas; 

- uždaviniai (gali būti etapai, kuriais siekiama išsikelto tikslo). 

3. Gerosios praktikos įgyvendinimas: 

- teikiamos soc. paslaugos turinys (aprašymas iš ko susideda); 

- teikimo periodiškumas; 

- paslaugos tiekimo apimtis (kiek žmonių gauna paslaugą); 

- kaip administruojamos (organizuojamos) paslaugos, apmokėjimo už paslaugas tvarka 

(dydis);  

- kaip kontroliuojama darbų kokybė.   

4. Žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai:  

- kiek savivaldybės darbuotojų dalyvauja soc. paslaugos teikime ir organizavime; 

- kokios pareigybės; 

- reikalingi įgūdžiai; 

- socialiniai partneriai (pvz.  bendruomenių atstovai, savanoriai, kaimynai ir pan.); 

- išlaidos paslaugai per metus, vidutinė paslaugos kaina 1 žmogui per mėn.;  

- išvardinti technines priemones reikalingas paslaugai teikti (transportas, spec. įranga, etc....). 

      5. Gerosios praktikos rezultatai 2012 metais  

- nurodoma, kokie pokyčiai įvyko kaimo žmonių gyvenime dėka vykdomos veiklos, kas 

pasikeitė ir kt. 
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     6. Gerosios patirties vertinimas  

- aprašykite faktorius, kurie lemia darbo sėkmę; 

- apibūdinkite stipriąsias vykdomo darbo puses; 

- išskirkite tai, kas trukdo, ką reikėtų tobulinti ateityje; 

- kokios iškilo rizikos ir problemos.  

     7. Išvados, rekomendacijos, profesiniai patarimai ir rekomendacijos 

kolegoms.  

       -  parašykite,  ką manote esant svarbiu vykdant šią veiklą, ką rekomenduotumėte kitiems, 

norintiems teikti šias paslaugas).  

Priedai (pridėkite aprašų, tvarkų, pagalbos planų, savivaldybės tarybos, komisijų sprendimų  ir kitų  

dokumentus, kurie, manote, gali būti naudingi kitiems, kopijas).  

Veiklos vykdytojai : 

Savivaldybė; 

Įstaigos pavadinimas; 

Vadovo vardas, pavardė; 

Telefonas; 

El. paštas 
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 1.  PRISTATYTOS VEIKLOS PAVADINIMAS............................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

 

2. Kaip manote, ar savivaldybės pristatytas veiklos pavyzdys:               ( TAIP/NE ) 

2.1. pristato naujų paslaugų rūšių teikimo pavyzdį?  

2.2. pristato inovatyvią konsultavimosi su visuomene, NVO, vietos 

bendruomene, seniūnaičiais forma? 

 

2.3. pristato inovatyvią bendradarbiavimo su NVO, bendruomenėmis 

patirtį? 
 

2.4. pristato inovaciją tobulinant atsakomybių paskirstymą?  

2.5. siejasi su paslaugų administravimo procedūrų perkėlimu į 

elektroninę erdvę? 
 

2.6. įgyvendina vieno langelio principo diegimą?  

2.7. pagerina paslaugų prieinamumą ir patogumą?  

2.8. sprendžia paslaugų teikimo kompleksiškumą, suderinamumą?   

2.9. tobulina klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimo 

procedūras? 
 

2.10. tobulina socialinių paslaugų teikėjų stebėsenos ir vertinimo 

procedūras? 
 

2.11. yra modernus, šiuolaikiškas ir aktualus?  

2.12. yra efektyvus ir veiksmingas (pasiteisina ekonominiu, finansiniu, 

organizaciniu aspektais)? 
 

2.13. yra orientuotas kaimo gyventojams specifinės socialinių paslaugų 

teikimui? 
 

2.14. priartina socialinių paslaugų teikimą kaimo gyventojų grupei?  

2.15. turi įtakos kaimo gyventojų iniciatyvoms ir aktyvumui skatinti?  

 

3. Kokie klausimai kyla išklausius pristatymą? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

4. Ką siūlytumėte papildyti savivaldybės pristatyme? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

5.    Keliais balais įvertintumėte pristatytą veiklą kaip gerosios 

 praktikos pavyzdį (5 balų skalėje)?  
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Eil. 

Nr. Savivaldybė Gerosios patirties (GP) pristatymo pavadinimas 

Balai pagal 

GP 

kriterijus 

Balai už 

GP už 

pristatymą 

Daugiau nei 75 proc. vertintojų pažymėta gerosios patirties 

(GP) kriterijų atitiktis* 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Marijampolės 

savivaldybė  

Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinės 

rizikos šeimų paramos centras Igliauskos seniūnijoje 64,38 4,38                               

2 

Pagėgių 

savivaldybė 

Pagėgių socialinių paslaugų centro projektas "Dirbdami 

kurkime šeimos gerovę". Prevencinės paslaugos ir 

pagalba dirbančioms ir mažas pajamas gaunančioms 

šeimoms, padedant šeimoms išsilaikyti darbo rinkoje. 50,75 4,38                               

3 

Pagėgių 

savivaldybė 

Socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms - projektas 

"Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio kūrimas ir 

išbandymas Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų 

centre". 48,63 4,25                               

4 

Kauno rajono 

savivaldybė 

Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras - 

mokymo programos, administravimas, organizaciniai 

klausimai, darbas su seniūnaičiais, bendradarbiavimas su 

medikais. 70,25 4,88                               

5 

Šilalės rajono 

savivaldybė 

Šilalės savivaldybės seniūnijose sudarytos komisijos prie 

kaimo seniūnijų. Dienos socialinė globa namuose. 

Maitinimo organizavimas, dušo paslaugos soc. rizikos 

asmenims pagal sutartis su parapijos senelių namais. 47,86 3,67                               

6 

Varėnos rajono 

savivaldybė 

Varėnos socialinių paslaugų centras. Pagalbos namuose 

paslaugos. 43,50 3,75                               

7 

Varėnos rajono 

savivaldybė 

Varėnos socialinių paslaugų centras. Savipagalbos 

grupės, paslaugų kompleksiškumas. 50,38 3,88                               

8 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 

Geroji patirtis - Organizacinės naujovės. Lazdijų 

savivaldybė vieno langelio principas. 57,88 4,88                               

9 

Druskininkų 

savivaldybė 

Viečiūnų seniūnijos paslaugos "po vienu stogu" - vaikų 

dienos centras, laikino apnakvindinimo kambarys, 

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, 

padalinys Viečiūnų seniūnijoje. Bendradarbiavimas su 

medikais, su NVO. 43,11 3,80                               

10 

Kazlų Rūdos 

savivaldybė 

Karšto maisto teikimas, skalbinių surinkimas (nauja 

paslauga - bendruomenių iniciatyva dviejose 

seniūnijose). 70,75 4,78                               
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Eil. 

Nr. Savivaldybė Gerosios patirties (GP) pristatymo pavadinimas 

Balai pagal 

GP 

kriterijus 

Balai už 

GP už 

pristatymą 

Daugiau nei 75 proc. vertintojų pažymėta gerosios patirties 

(GP) kriterijų atitiktis* 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Geroji patirtis, paskatinusi žmonių aktyvumą ir 

iniciatyvas - Alytaus rajono "Priklausomybės nuo 

alkoholio programa". 53,44 4,80                               

12 

Vilniaus rajono 

savivaldybė Viniaus raj. Vaikų ir šeimos krizių centras 44,89 4,40                               

13 

Pasvalio rajono 

savivaldybė 

Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems. Darbas su soc. rizikos šeimomis, 

lankomoji priežiūra kaimo gyventojams. 48,75 4,44                               

14 

Elektrėnų rajono 

savivaldybė 

Vaikų dienos centras Vievyje, Elektrėnų socialinių 

paslaugų centras. 43,63 4,33                               

15 

Anykščių rajono 

savivaldybė 

Savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems 

žmonėms. 57,67 4,63                               

16 

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybė 

Kaimiškose seniūnijose įsteigti du dienos centrai, 

kuriuose teikiamos asmens higienos ir priežiūros (dušo, 

skalbimo kirpimo) paslaugos 61,83 4,43                               

17 

Zarasų rajono 

savivaldybė 

Zarasų raj. socialinių paslaugų centras ir mišrių 

socialinių paslaugų padalinys Dusetų seniūnijoje. 54,75 4,63                               

18 

Pakruojo rajono 

savivaldybė 

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras - 

šeimynų tipo vaikų globos namai, - kompleksinių 

paslaugų teikimas tėvams, laikino gyvenimo namai. nebuvo vertinta 

19 

Šalčininkų rajono 

savivaldybė 

Šalčininkų dienos užimtumo centras sutrikusio intelekto 

kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams nebuvo vertinta 

20 

Jonavos rajono 

savivaldybė 

Jonavos socialinių paslaugų centras. Socialinių paslaugų 

kokybės stebėsena, supervizija. nebuvo vertinta 

  

* - Gerosios patirties (GP) vertinimo kriterijai: 1. Socialinių paslaugų įstaigų veiklos tobulinimas, naujų paslaugų rūšių teikimas; 2. konsultavimasis su visuomene, ypač nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir vietos bendruomene, seniūnaičiais; 3. sąlygų sudarymas nevyriausybinėms organizacijoms, privatiems subjektams dalyvauti paslaugų teikimo procese; 4. atsakomybių paskirstymo 

tobulinimas; 5.  paslaugų administravimo procedūrų perkėlimas į elektroninę erdvę; 6. vieno langelio principo įgyvendinimas; 7. paslaugų prieinamumas ir jų teikimas vartotojams patogiu 

būdu ir laiku; 8. paslaugų teikimo kompleksiškumas, skirtingų pagalbos formų suderinimas ; 9. klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas; 10. socialinių paslaugų teikėjų stebėsena ir 

vertinimas; 11. įdiegta moderni (laiko ir turinio prasme) priemonė; 12. įdiegta priemonė efektyvi ir veiksminga (pasiteisina ekonominiu, finansiniu, organizaciniu aspektais);  13. kaimo gyventojams 

specifinės socialinių paslaugų inovacijos; 14. socialinių paslaugų priartinimo prie kaimo gyventojų inovacijos; 15. inovacijos turėjusios įtakos kaimo gyventojų iniciatyvoms ir aktyvumui skatinti. 

1-15 kriterijų stulpeliuose 75 proc. atitiktis pažymėta pilka spalva. 


