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I. KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS
SANTRAUKA

1. 2011 m. strateginiai tikslai misijai įgyvendinti
Strategijos vizija (3 metams) – įkurti Kėdainių vaikų globos namus ir nestacionarių
socialinių paslaugų centrą „Saulutė“. Ši įstaiga- tai rajono visuomenės poreikius tenkinanti
socialinės paskirties įstaiga, kurioje formuojama visuomenės kultūra mikroaplinkos sąlygomis
perduodama vaikams, siekiant formuoti iš vaiko individualybę, suvokiančią tam tikras kultūrines
tradicijas ir socialines normas, taip pat asmenų ištiktų socialinės krizės poreikių tenkinimas,
pagrįstas asmens teisių užtikrinimo, nediskriminavimo, socialinės integracijos principais.
Strategijos misija – įgyvendinti efektyvią socialinės pagalbos bei perspektyvaus ugdymo
sistemą, užtikrinančią globotinių bei kitų socialinių paslaugų gavėjų socializaciją.
Strategija atspindi kompleksišką vaikų globos namų ir nestacionarių socialinių paslaugų
centro „Saulutė“ požiūrį į socialinę politiką, nurodo pagrindines jos kryptis į kurias
koncentruojamas dėmesys.
2011-2013 metų strategijos kryptys:
1. Sociokultūrinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas siekiant mažinti socialines problemas,
bei socialinių krizių atvejais užtikrinant asmens saugumą;
2. Socialinė komunikacija diegiant socialinės globos normas.
2011 m. buvo numatyti šie uždaviniai strategijos kryptims įgyvendinti:
1. Parengti ir suderinti investicijų projektą dėl priestato statybos ir architektūrinių sprendimų.
2. Socialinių ryšių sistemos, padedančios užtikrinti vaiko poreikių vertinimą ir tenkinimą, kūrimas.
3. Personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetai.
2. Esminiai institucijos 2011 metų veiklos rezultatai
1. Parengtas ir suderintas investicijų projektas dėl priestato statybos ir architektūrinių sprendimų.
2. Vykdant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-46

„Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, įstaigoje patvirtinti šie dokumentai:
2.1. vaiko poreikių vertinimo tvarka;
2.2. individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka;
2.3. ryšių su globotinio biologine šeima ir artimais giminaičiais palaikymo tvarka;
2.4. socialinių pedagogų savišvietos programa 3 metams;
2.5. socialinių pedagogų padėjėjų savišvietos programa 3 metams;
2.6. parengti ir įgyvendinami individualūs darbo planai socialinės rizikos vaikams, turintiems
delinkventinio elgesio apraiškų;
2.7. patvirtinta darbuotojų vertinimo ir grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka.
3. Patvirtintos naujos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, kurios paskelbtos CVP IS 2011 m.
kovo 15 d.
4. Dalis supaprastintų viešųjų pirkimų vykdyti elektroniniu būdu CVP IS.
5. Patvirtintas Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.
6. Sudarytas Metinis veiklos planas 2012 metams.
7. Įstaigos lauko teritorijos dalis išklota trinkelėmis.
8. Išsiaiškintos visų globotinių regos problemos ir visi globotiniai, turintys regos sutrikimų, aprūpinti
regos korekcijos priemonėmis.
9. Nupirktas inhaliatorius („Išsipildymo akcijos lėšomis).
10. Gaunami nemokami vaistai pedikuliozei gydyti.
11. Bendradarbiaujama su UAB „Ortobatas“ laikysenos sutrikimų korekcijos srityje.
12. Valgiaraščiai sudaromi 4 amžiaus grupėms. Jie patvirtinti Kėdainių visuomenės sveikatos centro
direktoriaus.

II. KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ 2011 M. VEIKLOS ANALIZĖ
1. Vaikų globos namų veikla diegiant socialinės globos normas
Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ 2011 metais gyveno 48 globotiniai. 2011 m.
gruodžio 31 d. duomenimis įstaigoje gyveno 48 globotiniai nuo 5 iki 18 metų amžiaus. 38
globotiniams nustatyta nuolatinė globa, 10 globotinių nustatyta laikinoji globa. Per 2011 metus
atvyko 9 globotiniai, išvyko – 8. Išsamesnė informacija apie

globotinių judėjimo priežastis

pateikiama 1 priede.
Veikla vaikų globos namuose buvo organizuojama įgyvendinant:
1. „Socialinės globos normų aprašo“

1 priede apibrėžtas

Ilgalaikės ( trumpalaikes)

socialinės globos normas likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams,
vaikams su negalia ( patvirtintos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario
20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo).
2. 2011-2013 m. Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ strateginio plano nuostatas.
Paslaugų skyrimo ir planavimo srityje buvo siekiama nuoseklaus ir sistemingo socialinių
paslaugų planavimo: kiekvienam vaikui yra sudarytas ISGP, kuris sistemingai pagal direktoriaus
patvirtintą

tvarką buvo peržiūrimas. Vaiko individualus socialinės globos planai visada buvo

sudaromi remiantis vaiko poreikių vertinimo rezultatais. Vaiko poreikių vertinimas vykdomas
nuosekliai pagal įstaigoje patvirtintą tvarką. ISGP sudaromas tik įvertinus poreikius, ir ne anksčiau
nei po mėnesio darbo su naujai į įstaigą atvykusiu vaiku. Vaiko poreikių vertinime aktyviai
dalyvauja įstaigoje dirbantys specialistai. Socialinės globos vaikui teikimo laikotarpiu glaudžiai
bendradarbiaujama su VTAS , Kėdainių r. Sav. Socialinės paramos skyriaus specialistais, seniūnijų
darbuotojais. Sudarant ISGP pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.
Yra sudarytos išankstinio susipažinimo su įstaiga galimybės, paskirti už šį darbą atsakingi
asmenys.
Vaiko gerovės užtikrinimas (artimos šeimai namų aplinkos kūrimas).
Vaikai gyvena šeimynose, suformuotose giminystės principu: broliai ir sesės iš vienos šeimos
gyvena vienoje šeimynoje.
Globotiniai maitinami įvairiu subalansuotu maistu. Valgiaraščiai sudaromi 4 amžiaus
grupėms, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos:
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 1 globotinis gauna jam reikalingą dietinį maitinimą.
Įstaigos personalas siekia užtikrinti globotinių saugumą. Įstaigos aplinka ( lauko ir vidaus)
turtinama pagal išgales, yra pakankamai saugi. Įvairių veiklų metu visose šeimynose formuojami
vaikų saugaus elgesio įgūdžiai. Glaudžiai bendradarbiaujama su VTAS, Kėdainių PK Prevencijos
skyriaus specialistais vaikų saugaus elgesio įgūdžių formavimo klausimais.

Sudarant ISGP paisoma vaiko nuomonės. Kiekvienas vaikas turi „savą asmenį“.

Įstaigoje

per 2011 metus neužfiksuota vaiko diskriminacijos atvejų, nėra užfiksuotų vaiko susižalojimų dėl
saugaus elgesio taisyklių nesilaikymo.
Užtikrinama pareigas ir atsakomybę formuojanti aplinka: vaikams pagal amžių yra
parenkami

kasdieniai,

buitiniai

įpareigojimai. Vaikams

ugdomi

tarpusavio

bendravimo,

bendradarbiavimo įgūdžiai. Globotinių savarankiškų įgūdžių formavimui skiriamas pakankamas
dėmesys. Vaikai kartą per savaitę mokomi pasigaminti maistą įstaigos virtuvėje, taip pat gaminasi
vaišes šventėms kartu su virtuvės darbuotojais ir šeimynų soc. pedagogais. Vaikai nuolat mokomi
pasidengti stalą kasdienai ir šventėms. Tuo tikslu įstaigoje vyko ir bendras renginys su UAB
„Švenčių centras“: vaikai įmonės gamybinėse patalpose patys gaminosi vaišes, įstaigoje šventiškai
dengėsi stalus ir vaišinosi. Taip pat buvo organizuota stalo etiketo veikla vaikams ir darbuotojams,
kurią vedė Kėdainių PRC specialistė. Šeimynose vaikai kartu su šeimynos darbuotojais šeimynose
esančiose skalbyklėse skalbiasi drabužius. Vaikai kasdien mokomi savitvarkos, yra sudaryti vaikų
budėjimo šeimynose grafikai, kuriuose apibrėžta globotinių budėjimo veikla, įpareigojimai.
Globotinių biudžeto planavimo

mokoma pagrinde teoriškai, kadangi grynaisiais pinigais vaikų

globos namuose nėra disponuojama. Galimybę grynaisiais pinigais disponuoti turi vaikai nuo 14
metų amžiaus, kurie gauna kišenpinigius.
Vaiko vystymosi poreikių užtikrinimas.
Paisoma globotinių nuomonės mitybos ir sveikatos priežiūros aspektais. Sveikatos priežiūros
veikla vykdoma sistemingai, operatyviai reaguojama vaikui susirgus. Vykdomas prevencinis darbas
sveikatos priežiūros , užkrečiamųjų ligų srityse. Ypatingas dėmesys skiriamas globotinių psichikos
sveikatai. Glaudžiai bendradarbiaujama su psichikos sveikatos specialistais, ugdymo įstaigų, kuria
lanko globotiniai, psichologais. Bendradarbiaujama su Kauno visuomenės sveikatos centro
Kėdainių skyriumi ir Kėdainių visuomenės sveikatos biuru globotinių sveikatos priežiūros, sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimo klausimais. Išsiaiškintos visų globotinių regos problemos ir visi
globotiniai, turintys regos sutrikimų, aprūpinti regos korekcijos priemonėmis. Bendradarbiaujama
su UAB „Ortobatas“ laikysenos sutrikimų korekcijos srityje – gaunamos nemokamos ortopedijos
priemonės. Vaikai nukreipiami psichikos sveikatos specialistų konsultacijoms. Periodiškai pagal
grafikus atliekami profilaktiniai globotinių skiepijimai. 17 mergaičių buvo nemokamai paskiepytos
nuo gimdos kaklelio vėžio. Vaikai esant reikalui nedelsiant nukreipiami psichikos sveikatos
specialisto konsultacijoms ir pagalbai.
Visiems vaikams sudarytos galimybės lankyti jiems tinkamiausią ugdymo įstaigą,
atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes. Informacija apie globotinių lankomas
ugdymo įstaigas pateikiama 2 priede. 1 vaikas ugdomas vaikų globos namuose: dėl vaiko
neįgalumo yra paskirtas namų mokymas . Vaikai lanko ir papildomo ugdymo įstaigas: 3 vaikai

lankė Dailės mokyklą, 4 - Sporto mokyklą, 1- Muzikos mokyklą. Dauguma globotinių lanko
papildomojo ugdymo užsiėmimus, organizuojamus ugdymo įstaigose, kurias lanko globotiniai. Su
ugdymo įstaigomis glaudžiai bendradarbiaujama. Vaikų globos namuose vaikų meninius gabumus
lavina meninio ugdymo pedagogė. Dažniausia meninio ugdymo veikla – dainavimas, choreografija.
Vaikų globos namuose sukaupta nedidelė biblioteka, kuria vaikai visada turi galimybę
naudotis. Bibliotekoje yra kompiuteriai , kopijavimo aparatas vaikų reikmėms.
Vaikai turi galimybę užsiimti sportine veikla vaikų globos namų sporto salėje. Joje
vyresniesiems vaikams yra treniruokliai, krepšinio lentos, įvairaus sportinio inventoriaus.
Mažesniesiems vaikams yra daug minkšto sportinio inventoriaus, WESCO mankštos priemonių .
Treniruokliai yra ir dvejose šeimynose. Vasaros metu globotiniai turi galimybę važinėtis dviračiais,
kurių įstaiga turi .
Globotinių socializacijos įgūdžiai buvo ugdomi ir formuojami įvairių ekskursijų, išvykų
metu. Vaikai lankėsi Kauno sporto halėje, kur stebėjo Kauno „Žalgirio“ krepšinio varžybas. 20
vaikų porą dienų poilsiavo Palangoje.

Buvo aplankyta Kernavė, Paberžė, Skinderiškio

dendroparkas. Buvo organizuojama pažintinė kelionė į UAB „AJ šokolado gamyba“. Vaikai lankėsi
Keistuolių teatre, Girstučio teatre, kur žiūrėjo spektaklius. Globotiniai vyko į Forum Cinemas
kinocentrą, stebėjo koncertą Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Dalyvavo dalyvių teisėmis
Kalėdinėse žaidynėse Panevėžyje. Savaitgaliais keletas vaikų nuolat lankė Jaunųjų Šaulių būrelio
užsiėmimus . Globotinių socialiniai ir meniniai įgūdžiai buvo formuojami ir vaikų globos namų
„Saulutė“ tradiciniuose renginiuose.
Vaikams socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai nuolat formuojami įvairių veiklų,
individualių užsiėmimų metu. Savarankiškų gyvenimo įgūdžių formavimo veiklos planuojamos
vadovaujantis „Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
programa“ (Vilnius, 2007). Socialiniai ir savarankiškų gyvenimo įgūdžiai formuojami šiais
aspektais:

savikontrolės ugdymas, emocijų valdymas, elgesio kontrolės ugdymas, pareigų ir

atsakomybės supratimas, lytiškumo ugdymas, darbinių įgūdžių ugdymas, estetinis lavinimas,
asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių ugdymas.
Pagal vaikų globos namų „Saulutė“ patvirtintą kišenpinigių mokėjimo tvarką vaikams nuo
14 m. amžiaus mokami kišenpinigiai, t.y. po 52 Lt per mėnesį.
Vaikui sudaromos sąlygos ir galimybės palaikyti ryšius su šeima: tėvais, artimaisiais
giminaičiais. 2011 m. buvo patvirtinta ryšių su šeima ir artimais giminaičiais palaikymo tvarka.
Glaudžiai bendradarbiaujama su VTAS siekiant kad vaikai turėtų galimybę atostogas, savaitgalius
ar šventes praleisti ne vaikų globos namuose, o globėjų arba tėvų šeimose( jei tai neprieštarauja
vaiko interesams). Vidutiniškai apie 20 globotinių turėjo galimybę įvairias atostogas praleisti ne
vaikų globos namuose.

Aplinkos ir būsto srityje esminis pasiekimas – gautas finansavimas projektui _
nestacionarių socialinių paslaugų centro kūrimui.
2011 m. pakeista dalis stogo dangos. Šiuos darbus finansavo Kėdainių r. Savivaldybė.
Įstaigos teritorijos dalis išklota trinkelėmis.
Įstaigos teritorijoje yra rekreacinės ir sporto zonos įvairaus amžiaus vaikams. Lauko
teritorijoje gausu karstyklių, sūpynių, čiuožynių, yra dvi pavėsinės vaikams, smėlio dėžė
mažesniesiems.
Šeimynų patalpose yra bendroji patalpa, kurioje vaikai užsiima įvairia veikla, leidžia
laisvalaikį, ruošia pamokas. 3 šeimynose yra po 3 miegamuosius, 1 šeimynoje yra 2 miegamieji.
Įstaigos sanitarinė higieninė būklė atitinka reikalavimus. Žymesnių sanitarinių higieninių normų
pažeidimų įstaigoje užfiksuota nebuvo.
Personalas. Įstaigai vadovavo aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turintis direktorius, įgijęs ir
viešojo administravimo magistro laipsnį. Abu direktoriaus pavaduotojai taip pat įgiję aukštąjį
išsilavinimą. Įstaigoje dirba 10 pedagogų. Iš jų 5 turi socialinio pedagogo kvalifikaciją. Dar 2
pedagogės studijuoja socialinę pedagogiką. Likusios 2 pedagogės socialinio pedagogo
kvalifikacijos neturi ir jos nesiekia, tačiau turi ilgametę darbo vaikų globos namuose patirtį.
Socialinių pedagogų padėjėjomis dirba ne pedagoginį išsilavinimą turintys asmenys. Įstaigoje dirba
sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo pedagogas. Tačiau trūksta
personalo globotinių psichologinėms problemoms spręsti - nėra psichologo.
Pedagoginis personalas tobulina kvalifikaciją seminaruose, kursuose, atsižvelgdamos į savo
nusistatytas prioritetines kryptis. Socialinių pedagogų padėjėjos

2011 m. taip pat tobulinosi

kvalifikacijos kėlimo seminaruose krizių valdymo tema.
2011 m. vasario mėnesį buvo atliktas tyrimas „Pasitenkinimą darbu ir nepasitenkinimą
darbu sukeliantys veiksniai įvairiose darbuotojų grupėse“ siekiant išsiaiškinti, kaip patys
darbuotojai , dirbantys įvairiose pareigose vaikų globos namuose „Saulutė“, vertina savo padėtį
įstaigoje. Patvirtinta darbuotojų vertinimo ir grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka.
Valdymo ir administravimo sritis.
Vaikų globos namai „Saulutė“ turi visus reikalingus teisės aktų tvarka numatytus
dokumentus. Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: Socialinės globos namų taryba, Ugdymo
taryba, Vaikų taryba. Planingai vyko įstaigos savivaldos institucijų posėdžiai. Visuotiniai darbuotojų
susirinkimai buvo organizuojami kartą į ketvirtį.
Yra užtikrinamas informacijos apie vaiką kaupimas vaiko byloje, bei šios informacijos
konfidencialumas. Įstaigoje globotinių asmens dokumentų originalai ir kiti svarbūs su vaiku susiję
dokumentai laikomi saugiai seife, direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete. Įstaigos veikla
organizuojama vadovaujantis strateginiu įstaigos planu ir metiniu veiklos planu.

2. Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ biudžetas 2011 metais sudarė 744 200 Lt. Gautos
lėšos buvo paskirstytos darbo užmokesčiui – 512 800, SODRAI – 154 600 Lt , prekėms ir
paslaugoms – 73 700 Lt. Viso panaudota asignavimų – 741 100 Lt. Skirti asignavimai panaudoti
pagal išlaidų sąmatos straipsnius ir poreikį ( priedas Nr. 4).

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
Pagal numatytą 2011-2013 m. strategiją
namų „Saulutė” įstaigos strateginis

pagrindinis – generalinis Kėdainių vaikų globos

tikslas (3 metams): – teikti pagalbą globotiniams ir kitiems

socialinių paslaugų gavėjams įstaigoje stiprinant jų sugebėjimus socialiniam funkcionavimui ir
sudaryti sąlygas šiam tikslui įgyvendinti.
2012 metų prioritetinės kryptys:
1. Sociokultūrinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas, siekiant mažinti socialines problemas,
bei socialinių krizių atvejais užtikrinti asmens saugumą.
2. Socialinė komunikacija diegiant socialinės globos normas:
Esminės vykdytinos priemonės:
1. Įstaigos nuostatų papildymas įtraukiant naujas socialines paslaugas, susijusias su grupiniais
gyvenimo namais vaikams (dalinio savarankiškumo gyvenimo namai vaikams 16-18 metų),
laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams , vaikų dienos centru
2. Pareigybinės įstaigos struktūros patvirtinimas.
3. Vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimas.
4. Reikalingų dokumentų, užtikrinančių kokybišką socialinių paslaugų teikimo procedūrą,
kūrimas.
5. Vykdomos statybos priežiūra.
6. Technologinės įrangos ir baldų pirkimas.
7. Realios darbuotojų motyvavimo sistemos, kuri padėtų kelti jų potencialą užtikrinant
socialinių paslaugų proceso kokybę, kūrimas.
8. Atlikto darbo vertinimo ir grįžtamojo ryšio sistemos sukūrimas.
__________________________________________________________________________
SUDERINTA
Ugdymo tarybos posėdžio protokolas Nr. ____
______________________________________
______________________________________
Pirmininkė Ilona Šventoraitienė
SUDERINTA
SGN tarybos posėdžio protokolas Nr. ______
_____________________________________
_____________________________________
Pirmininkė Dalia Zorienė

V. PRIEDAI
1 priedas
KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ GLOBOTINIŲ PASISKIRSTYMAS
UGDYMO ĮSTAIGOSE
2011 12 31
Eil.
Nr.

Ugdymo įstaiga

Vaikų skaičius

1 Kėdainių l/d Vyturėlis

2

2 Kėdainių M.Daukšos pagrindinė mokykla

28

3 Kėdainių J.Paukštelio pagrindinė mokykla

2

4 Kėdainių Šviesioji gimnazija

1

5 Kėdainių Aušros pagrindinė mokykla

1

6 Kėdainių Specialioji mokykla

7

7 Kėdainių Jaunimo mokykla

2

8 Kėdainių profesinio rengimo centras

1

9 Švėkšnos sanatorinė mokykla

2

10 Radviliškio reabilitacinis profesinio rengimo centras

1

Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis
11 profesinio rengimo centras

1
Iš viso:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

48

Sandra Sagatienė

2 priedas
KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ GLOBOTINIŲ JUDĖJIMAS PER 2011
METUS
2011 12 31
ATVYKO

VAIKŲ
SKAIČIUS

IŠVYKO

VAIKŲ SKAIČIUS

Iš tėvų

6

Pas tėvus

3

Iš kitų globos įstaigų

-

Paimti nuolatinei globai

1

Ligoninės

-

Sulaukė pilnametystės

4

Tapo našlaičiais

-

Įvaikinti

-

Iš globėjų šeimos

3

Į kitas globos įstaigas

-

Iš viso:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

9

Iš viso: 8

Sandra Sagatienė

3 priedas

KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ GLOBOTINIŲ SERGAMUMAS PER
2011 METUS

Gulėjusių
ligoninėje
globotinių
skaičius
56

Slaugytoja

Sirgusių
žarnyno
ligomis
globotinių
skaičius
0

Dispanserizu Infekuotumas
otų
TBC
globotinių
skaičius
21

12

Traumų
atvejai

7

Sanatorinis
kurortinis
gydymas

13

Regos
sutrikimai

22

Dalia Zorienė

4 priedas.
KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ 2011 m. PATVIRTINTŲ IR
PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
2011 12 31
Programa

Patvirtinti
asignavimai
2011 metams
( tūkst. Lt)

Pašalpų
asignavimai
2011 metams
( tūkst. Lt)

Iš viso gauti
asignavimai
2011 metams
( tūkst. Lt)

Panaudoti
asignavimai
( tūkst. Lt)

Panaudojimo
procentas

Socialinės
apsaugos
plėtojimas 04

744.2

262.1

1006.3

972.7

96.7 %

IŠ VISO:

744.2

262.1

1006.3

972.7

96.7 %

Iš jų:
vienam vaikui
metams:

15.50

5.46

20.9

20.3

Iš jų:
vienam vaikui
mėnesiui

1.29

0.455

1.75

1.69

Vyr. buhalterė

Birutė Stakauskienė

