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2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 
 
1. Vaikų gerovės centras „Pastogė“, vykdydamas savo misiją suteikti apleistam, skriaudžiamam 

vaikui laikiną prieglobstį globėjų šeimoje, padėti tikrajai vaiko šeimai išspręsti problemas, kad 
vaikas galėtų grįžti atgal į namus arba surasti jam naują: 

1.1. organizavo įvaikintojų parengimą, vaikų globą šeimose ir pagalbą vaikų biologiniams 
tėvams; 
1.2. siekė kuo daugiau padėti socialinės rizikos šeimoms susigrąžinant vaikus ir didesnės 
vaikų globos kokybės šeimose ir vaikų skyriuje; 
1.3. užtikrino vaikui atsidūrusiam bet kuriuo paros metu pavojuje saugumą, prieglobstį ir 
socialinę pagalbą vaikų skyriuje. 
 
2. Veiklos analizė, vadovaujantis praėjusių metų veiklos planu. 

2.1. Pagrindinės tikslų įgyvendinimo priemonės. 

 
Priemonės, 

veiksmo 
pavadinimas arba 

ES paramos 
projekto 

pavadinimas 

Atsakingasi
s 

vykdytojas 

Kiti 
vykdytojai 

Įvykdym
o 

terminai 

Panaudoti  
ištekliai: 
pinigai 
įranga, 

medžiagos, 
žmonės… 

Faktinių 
rezultatų  

įgyvendinimo 
vertinimo 
kriterijai 

Faktiniai 
rezultatai 

1 2 3 4 5 6  7 
1. Tikslas - Plėsti globojančių šeimų tinklą Kaune, ruošti naujus globėjus, teikti socialines paslaugas globėjų 
šeimoms, jose globojamiems vaikams, organizuoti socialinę reklamą 
1.1. Teiktos vaikų 
globėjams 
socialinės 
paslaugos, 
individualios 
konsultacijos 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos  

 Nuolat   Globėjų 
skaičius 

Buvo 
dirbama 
su 87 
globėjų 
šeimomis, 
teiktos 
377 
konsultaci
jos 

1.2.Teiktos 
vaikams 
augantiems globėjų 
šeimose socialinės 
paslaugos, 
individualios 
konsultacijos 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 Nuolat  Globojamų 
vaikų skaičius 

Buvo 
dirbama 
su 124 
globojam
ais 
vaikais 
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1.3. Organizuotos 
globėjų savitarpio 
paramos grupės 
(tęstiniai mokymai) 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 Kartą per 
mėnesį 

  Įvykusių 
savitarpio 
paramos 
grupių skaičius 

Buvo 
organizuo
tos 26 
globėjų 
savitarpio 
paramos 
grupės 
(tęstiniai 
mokymai) 

1.4. Atlikta asmenų 
(giminaičių ir kt.), 
pageidaujančių 
tapti globėjais, 
pirminė atranka 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 Nuolat  Įvertintų 
asmenų 
skaičius 

Buvo 
atlikti 12 
asmenų( 
giminaiči
ų ir kt.), 
pageidauj
ančių 
tapti 
globėjais, 
atranka 

1.5. Vertinta 
globėjų nuolatinės 
globos motyvacija 
ir globos kokybė 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialiniai 
darbuotojai 

 Nuolat  Įvertintos 
globos 
kokybės bei 
nuolatinės 
motyvacijos 
globėjų 
skaičius 

Buvo 
įvertinta 
26 
globėjų 
nuolatinės 
globos 
motyvacij
os bei 
globos 
kokybės 

1.6.Vertinta 
asmenų (šeimų) 
pageidaujančių 
priimti vaiką 
laikinai svečiuotis 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialiniai 
darbuotojai 

 Nuo 2012 
m. kovo 
mėn. 

 Įvertintų 
asmenų 
(šeimų) 
pageidaujančių 
priimti vaiką 
laikinai 
svečiuotis 
skaičius 

Buvo 
įvertinta 7 
asmenys 
(šeimos) 
pageidauj
antys 
priimti 
vaiką 
laikinai 
svečiuotis 

1.7. Pildyti vaiko 
aplankymo aktai 
globėjų namuose 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialiniai 
darbuotojai 
 

 Nuolat  Užpildytų 
vaiko 
aplankymo 
aktų skaičius 

Buvo 
užpildyta 
252 vaikų 
aplankym
o aktai 

1.8. Teiktos 
socialinės 
paslaugos 
nuolatinėje globoje 
esantiems vaikams 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialiniai 
darbuotojai 

 Nuolat  Susitikimų su 
vaikais 
skaičius  

Įvyko 242 
susitikima
i su 
nuolatinėj
e globoje 
esančiais 
vaikais 
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1.9. Ruoštos naujos 
globėjų grupės 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 
V.Virbalienė, 
E. 
Ambrazeviči
ūtė 

 2013 03 
27 – 2013 
05 29; 
2013 09 
18 – 2013 
11 20; 
 
 

 Naujai 
paruoštų 
globėjų šeimų 
skaičius 

Buvo 
paruoštos 
dvi 
globėjų 
grupės - 
10 šeimų 

1.10. Teikiamos 
socialinės 
paslaugos, 
konsultacijos 
giminaičiams 
globėjams  

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos  

 Nuolat  Giminaičių 
šeimų, jose 
globojamų 
vaikų skaičius 

Buvo 
dirbama 
su 27 
giminaiči
ų globėjų 
šeimomis/
asmenimi
s, kuriose 
globojam
a 40 vaikų 

1.11 Organizuotos/ 
dalyvauta globėjų 
giminaičių šeimose 
gyvenančių 
globojamų vaikų 
globos plano 
peržiūros  

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 Nuolat  Globos plano 
peržiūrų 
skaičius  

Įvyko 49 
vaiko 
globos 
plano 
peržiūros 
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1.12. Išspausdinti 
straipsniai 
internete, skelbimai 
laikraščiuose 
 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

Įvaikinimo 
tarnyba, 
 

2013 m. 
sausio 
mėn., 
kovo 
mėn., 
rugpjūčio 
mėn., 
rugsėjo 
mėn., 
gruodžio 
mėn. 

 Išspausdintų 
skelbimų, 
straipsnių 
skaičius. 

Išleisti 4 
reklaminia
i 
skelbimai 
laikraštyje 
„Kauno 
diena“(03 
02, 08 31, 
09 07, 09 
14). 
Sausio 
mėn.7 d. 
straipsnis 
„Ji“ 
žurnale 
„Kiekvien
as vaikas 
nori turėti 
šeimą“. 
Kovo 
mėn. 
straipsnis 
„Ji“ 
žurnale 
„Laikiniej
i globėjai 
laikomi 
keistuoliai
s“. 
Gruodžio 
mėn.21d. 
straipsnis 
„Kauno 
dienoje“ 
„Laikiniej
i globėjai. 
Kas jie?“. 
Gruodžio 
mėn. 23d. 
straipsnis 
„Lietuvos 
žiniose“ 
„Išskirtinė
s Kalėdos 
ypatinguo
se 
namuose“
. 

1.13.Organizuotos 
paskaitos, 
diskusijos, 
konferencija, 
pranešimai 
aktualiomis 
globėjams temomis 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialiniai 
darbuotojai 

VGC 
„Pastogė“ 
direktorius 
R. 
Kukauskas, 
įvaikinimo 
tarnyba 
 

2013 m. 
balandžio 
mėn., 
spalio 
mėn., 
lapkričio 
mėn., 
gruodžio 
mėn. 

 Paskaitų, 
susitikimų, 
pranešimų 
skaičius, 
paskaitose 
dalyvavusių 
asmenų 
skaičius 

Organizu
otos 4 
paskaitos, 
kuriose 
dalyvavo 
48 
globėjų 
šeimos. 
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1.14. Dalyvauta 
renginiuose, 
skirtuose vaikų 
globai, įvaikinimui  

VGC 
„Pastogė“ 
direktorius 
R. 
Kukauskas, 
Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos, 
globėjos 

Įvaikinimo 
tarnyba 

2013 05    Dalyvauta 
konferenc
ijoje 
„Priglaus
k mane“ 
Vilniuje 
2013 05 
10“, kur 
buvo 
populiarin
ama 
globos/įva
ikinimo 
idėja, 
akcentuoj
ama 
biologinių 
ryšių 
svarba 
globojam
o vaiko 
gyvenime
. 
2013 
gegužės 
mėn. 
dalyvauta 
renginyje 
„Šeimų 
šventė“ 
Kauno 
mieste.  

1.15. Organizuoti 
renginiai vaikų 
globėjams bei 
globojamiems 
vaikams.  

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialiniai 
darbuotojai  

 2013 09 
14. 

 Globėjų, 
dalyvavusių 
renginyje 
skaičius 

Kelionėje 
globėjams 
bei 
globojami
ems 
vaikams 
su 
edukacinė
mis 
programo
mis 
vaikams 
dalyvavo 
22 
globėjai 
bei 32 
globojami 
vaikai. 
Kelionė 
buvo 
laivu į 
Lietuvos 
liaudies ir 
buities 
muziejų 
(Rumšišk
es).  
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1.16. Grupė 
asmenims 
užaugusiems 
globoje 

Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
socialinė 
darbuotoja 
V. Virbalienė 
ir įstaigos 
psichologė 
K. Ušackienė 

 2013 10 
mėn. iki 
2013 m. 
gruodžio 
mėn. 

 Grupės 
susitikimų 
skaičius 

Įvyko 6 
grupės 
susitikima
i su 
asmenimi
s 
užaugusia
is globoje 

1.17. Organizuotas 
seminaras įstaigoje, 
kurį vedė 
Edinburgo 
savivaldybės 
socialinio darbo 
specialistas James 
Cox. 

VGC 
„Pastogė“ 
direktorius 
R. 
Kukauskas, 
Globojančių 
šeimų 
tarnybos 
vedėja V. 
Kušlienė, 
tarnybos 
socialiniai 
darbuotojai 

Įvaikinimo 
tarnyba,  
Pagalbos 
šeimai 
tarnyba 

2013 m. 
spalio 
mėn. 17 
d. 18 d.  

 Dalyvių 
skaičius 

Seminare 
dalyvavo 
50 
dalyvių 
(„GIMK“ 
specialista
i, VTAS 
specialista
i).  

2. Tikslas: Tikslas – teikti socialines paslaugas globojamų vaikų biologinėms šeimoms, siekiant 
vaikus grąžinti į šeimą bei preventyviai stebėti šeimas, siekiant išvengti atkryčių 

2.1. Teiktos 
socialinės 
paslaugos 
globojamų vaikų 
šeimoms 

Tarnybos 
vedėja 
I.Bradūnien
ė ir 
pagalbos 
šeimai 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 nuolat  Šeimų 
skaičius per 
metus 
 
Grąžintų į 
biologines 
šeimas vaikų 
skaičius per 
metus  
 

73 
šeimos 
(iš jų su 
24 
šeimomi
s  dirbta 
iki 
teismo). 
Į 
biologine
s šeimas 
grąžinti 
40 vaikų  

2.2. Teiktos 
preventyvios 
socialinės 
paslaugos vaikus 
susigrąžinusioms 
šeimoms 
 

Tarnybos 
vedėja 
I.Bradūnien
ė,  
pagalbos 
šeimai 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 nuolat  Šeimų 
skaičius per 
metus 
 
Stebimų 
vaikų, 
kuriems 
pakartotinai 
nustatyta 
laikinoji 
globa, 
skaičiaus 
mažėjimas 

61 
šeima, 
kuriose 
preventy
viai 
stebimi  
148 
vaikai,  7 
vaikai iš 
jų per 
metus  
globą 
grįžo 
pakartoti
nai 
 



 7 
2.3. Atliktas 
šeimų, kurių 
vaikai patenka į 
globą, įvertinimas 

Tarnybos 
vedėja 
I.Bradūnien
ė, pagalbos 
šeimai 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 nuolat  Šeimų 
skaičius per 
metus 

24 
šeimos 

2.4. Organizuotos 
vaiko laikinosios 
globos planų bei 
šeimos stebėjimo 
peržiūros 

Tarnybos 
vedėja 
I.Bradūnien
ė, pagalbos 
šeimai 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 nuolat  Peržiūrų 
skaičius per 
metus 

173 
peržiūros  

2.5. Dalyvauta 
teismuose dėl 
tėvų valdžios 
ribojimo, vaikų 
atstovavimo 

Tarnybos 
vedėja I. 
Bradūnienė, 
pagalbos 
šeimai 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 

 nuolat  Posėdžių  
skaičius per 
metus 

18 
teismo 
posėdžių 

2.6. Vestos dvi 
tėvystės įgūdžių 
grupės 

Tarnybos 
vedėja 
I.Bradūnien
ė , pagalbos 
šeimai 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos    
V.Jurgilė, 
D.Lapinskyt
ė 

 2013  m. 
balandži
o-
birželio 
mėn.ir 
spalio-
gruodžio 
mėn.  

 • Grupės 
narių 
skaičius 

• Susitikimų 
skaičius per 
metus 

Dalyvav
o 19 
žmonių, 
vyko 24 
grupiniai 
susitikim
ai 

2.7.Vesta menų 
terapijos grupė 
vaikams 

  Nevyko  • Grupės 
narių 
skaičius 

• Susitikimų 
skaičius per 
metus 

 

2.8 Vesta 
užimtumo  grupė 
vaikams 

  Nevyko  • Grupės 
narių 
skaičius 

• Susitikimų 
skaičius per 
metus 

 

2.9. Vestos 
grupės vaikams, 
kurių tėvai 
svaiginasi 

  Nevyko   • Grupės 
narių 
skaičius 

• Susitikimų 
skaičius per 
metus 
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2.10 Vykdyta 
savanorių 
programa 

Tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 
D.Lapinskyt
ė ir 
J.Paulauskie
nė 

 2013 m. 
sausio – 
gruodžio 
mėn.  

 • Paruoštų 
savanorių 
skaičius 

• Vaikų, 
kuriems 
savanoriai 
teikė 
paslaugas 
skaičius 

 17 
patvirtint
ų 
savanori
ų teikė 
paslauga
s 17 
vaikų  
iš vaikų  
skyriaus 
ar šeimų. 
Parengto
s 2 
naujos 
grupės 
(13 
savanori
ų 
program
ai 
,,Drauga
uk“ ir 1 
savanoris 
program
ai ,,Aš 
galiu 
padėti”.    

2.11. Organizuoti 
renginiai 
globojamų vaikų 
šeimoms, 
stebimoms 
šeimoms ar 
vaikams globoje 

Tarnybos  
vedėja 
I.Bradūnien
ė ir 
pagalbos 
šeimai 
tarnybos 
socialinės 
darbuotojos 
 

 2013 m. 
III, IV 
ketvirčiai 

 • Renginių 
skaičius, 
dalyvavusių 
asmenų 
skaičius  

3 
renginiai
: 
susitikim
as su AA 
grupės 
nare (4 
mamos), 
advento 
popietė 
(12 
tėvų), 
dalyvaut
a 
projekte 
,,Vaikų 
svajonės
“ (95 
vaikai iš 
50 
šeimų).  
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2.12. Teikti 
psichologines 
konsultacijas 

Psichologė 
K.Pelakaus
kaitė, 
psichoterap
eutė Giedrė 
Šeškevičien
ė 

 Nuolat   • Konsultacij
ų skaičius 

• Konsultuoj
amųjų 
skaičius 
 

Buvo 
atlikta   
47  
pirminiai 
psicholo
giniai 
įvertinim
ai, 
teiktos 
486 
konsulta
cijos 
vaikams 
iš vaikų 
skyriaus 
ar 
globėjų  
šeimų, 
44 
konsulta
cijos 
tėvams/g
lobėjams
/įtėviams
, atlikti 
42 
MMPI 
globėjų/į
tėvių 
įvertinim
ai  
Vestos 3 
vaiko  
apklauso
s 
teismuos
e. 
Teiktos  
229 
psichoter
apeutės 
konsulta
cijos; 18 
skyriuje 
gyvenan
čių  
vaikų; 5 
tėvams.  

3. Tikslas: Populiarinti įvaikinimą Kauno mieste. Teikti socialines paslaugas šeimoms ir 
asmenims, norintiems įsivaikinti vaikus. Konsultuoti įsivaikinusias šeimas.   
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3.1. Ruoštos 
naujos 
įtėvių/globėjų 
grupės  

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja D. 
Bloznelienė 
socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė  

 2013 04 
09- 
201306 
13, 
2013 10 
01-2013 
12 12 

 Paruoštų įtėvių 
skaičius per 
metus 

Paruošta 
ir 
įvertinta 
8 globėjų 
šeimos.  

3.2. Atlikta 
būsimų įtėvių, 
globojančių 
vaikus 
motyvacijos ir 
globos kokybės 
vertinimas 

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja D. 
Bloznelienė 
socialinė 
darbuotoja  
E. Staškutė 

 Nuolat   Šeimų ir 
asmenų 
skaičius per 
metus 

10 šeimų 

3.3. Pildyta vaiko 
aplankymo aktų 

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja D. 
Bloznelienė 
Socialinė 
darbuotoja  
E. Staškutė 

 Nuolat   Užpildytų 
vaiko 
aplankymo 
aktų skaičius  

35 vaiko 
aplanky
mo aktas 

3.4. Vykdyta 
būsimų įtėvių 
globos kokybės 
priežiūra  

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja D. 
Bloznelienė 
Socialinė 
darbuotoja  
E. Staškutė 

 Nuolat  Stebimų šeimų 
skaičius  

17 šeimų 

3.5. Atlikta 
asmenų, 
pageidaujančių 
įvaikinti 
sutuoktinio vaiką, 
patikrinimų 

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja 
D.Bloznelie
nė, 
Socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė   

 Nuolat   Asmenų 
skaičius per 
metus 

Įvertinti 
4 
asmenys 

3.6. Atlikta šeimų 
ketinančių 
įsivaikinti antrą 
vaiką vertinimų 

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja 
D.Bloznelie
nė, 
Socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė   

 Nuolat   Šeimų skaičius  Įvertinto
s 
2šeimos  

3.7. Dalyvauta 
šeimų parinkimo 
„suporavimo“ 
procese    

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja 
D.Bloznelie
nė, 
Socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė   

 Nuolat   Šeimų skaičius  Dalyvaut
a 4 
šeimų 
„suporav
ime“.  
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3.8. Teikta 
individualių 
konsultacijų, 
konsultuota 
telefonu bei 
elektroniniu būdu, 
besidomintiems 
įvaikinimu  
asmenis 

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja 
D.Bloznelie
nė, 
Socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė   

 Nuolat   Konsultacijų 
skaičius per 
metus  

Buvo  
pravesta 
11 
individual
ių 
konsultaci
jų, 38 
konsultaci
jų 
elektronin
iu būdu 
10 
konsultaci
jų 
telefonu 

3.9. Organizuotos 
paskaitos, 
renginiai  
įtėviams/globėja
ms   

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja 
Dalia 
Bloznelienė 
socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė  

Globojanč
ių šeimų 
tarnyba, 
„Pastogės“ 
direktorius 
R. 
Kukauskas  

  Paskaitų 
skaičius 

Organizu
otos 4 
paskaitos 
„Pastogėj
e“,  
kuriose 
dalyvavo 
48 įtėvių, 
globėjų. 
Rugsėjo 
mėn. 14-
15 d. 
organizuo
ta 
savaitgali
s stovykla 
įtėvių 
šeimoms, 
joje  
dalyvavo 
joje 18 
įtėvių ir 
18 vaikų.  
 

3. 10. Metodinės 
priemonės 
„Prieraišumo 
dėžutė“ 
parengimas  

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja D. 
Bloznelienė
socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė 

„Pastogės“ 
direktorius 
R. 
Kukauskas   

  Leidinio 
vienetų 
skaičius  

Suformu
ota 20 
vnt. 
„Prieraiš
umo 
dėžučių“ 
Dėžutės 
bus 
platinam
os GIMK 
mokytoja
ms.  
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3. 11. Įtėvių 
savitarpio 
pagalbos grupių 
organizavimas   

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja D. 
Bloznelienė  
Socialinė 
darbuotoja 
E. Staškutė  

 Periodišk
ai kartą 
per 
mėnesį  

 Savitarpio 
pagalbos 
grupių 
skaičius  

Suorgani
zuotas 11 
įtėvių 
savitarpi
o 
pagalbos 
grupės 
bei 
tęstiniai 
mokymai 
2 įtėvių 
grupėse.  

3.12 Dalyvauta 
reklaminėje 
akcijoje siekiant 
pritraukti daugiau 
įtėvių ir globėjų.  

Įvaikinimo 
tarnybos 
vedėja D. 
Bloznelienė  
 

VGC 
„Pastogė“ 
direktorius 
R. 
Kukauskas  

   Dalyvaut
a 2 
„Marijos 
radijo“ 
laidose, 
organizu
ota 
„Artumo
s“ 
priedo, 
skirto 
globai ir 
įvaikini
mui 
leidyba.  

       
4. Tikslas suteikti vaikui, netekusiam tėvų globos, laikiną pastogę, ugdymą, mokymą ir išlaikymą. 
4.1.Suteikta 
socialinė, 
pedagoginė, 
medicininė, 
psichologinė 
pagalba 

VGC 
„Pastogė“ 
direktoriaus 
pavaduotoja 
L. 
Grigonytė, 
Vaikų 
skyriaus soc. 
pedagogai, 
socialiniai 
darbuotojai, 
užimtumo 
specialistai 
psichologas 

 nuolat  Vaikų 
skaičius per 
metus 

93 vaikai 
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4.2.Surengtos 
išvykos į 
sveikatingumo 
centrus, sporto bei 
kultūros 
renginius, į 
renginius ir 
varžybas kitose 
institucijose. 

VGC 
„Pastogė“ 
direktoriaus 
pavaduotoja 
L. 
Grigonytė, 
soc. 
pedagogai, 
soc. 
darbuotojai, 
užimtumo 
specialistai 
savanoriai 

 nuolat  Išvykų 
skaičius per 
metus 

69 
išvykos 

4.3.Surengtos 2 
ekskursijos į 
Trakus ir Baltijos 
pajūrį, aplankant 
Dino parką ir 
Vabzdžių slėnį. 
 

VGC 
„Pastogė“ 
direktoriaus 
pav. L. 
Grigonytė, 
soc. 
pedagogai, 

 2013  
mėn. 
rugpiūči
o mėn. 

 
 
Paramos 
lėšos 
 

Ekskursijų 
skaičius per 
metus, vaikų 
skaičius 

2 
ekskursij
os, 
13 vaikų 
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4.4.Renginiai vaikų 
skyriuje:  
Organizuota 
„Kaziuko šventė“, 
psichologinė 
socialinių įgūdžių 
grupė, anglų kalbos 
užsiėmimai, Vaikų 
šventė su Junity 
organizacija, 
Vaikų šventė Su 
KTU FUMSA 
studentais, 
renginys su 
savanoriais -
koncertas vaikams  
popietė „Auk 
sveikas“ 
Velykinė šventė su su 
Matulaičio 
vienuolyno vaikų 
dienos centro vaikais,  
šventė su baptistų 
organizacija,  
sporto šventė su 
savanoriais,  
popietė „Tau 
Mamyte“,  
labdaros šventė vaikų 
gynimo dienai su 
Vedų kultūros centru,  
Gerumo savaitės 
renginiai: išvyka į 
Kartų namus, 
Kleboniškio kapinių 
apleistų kapų 
tvarkymas, gyvūnų 
globos namų 
lankymas, 
užbaigiamoji Gerumo 
savaitės šventė, 
lankymasis „Arena 
Pizza“, 
Pravestos futbolo 
treniruotės, 
maisto  ruošimo 
grupė 
Surengta  Kalėdinės 
labdaros akcijos: su 
KTU studentais, su 
varpo gimnazijos 
mokiniais, su Kauno 
jūrų skautais,  ir 
Kalėdinė šventė su 
kalėdų seneliu ir 
kauno Vedų kultūros 
centru. 
 

VGC 
„Pastogė“ 
direktoriaus 
pavaduotoja 
L. 
Grigonytė, 
soc. 
pedagogai, 
užimtumo 
specialistai , 
soc. 
darbuotojai 

 
Savanoriai 

2013 m. 
Sausio-
gruodžio 
mėn. 

 Renginių 
skaičius 

30 
renginių 
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4.5. Dalyvauta 
stovyklose : 
Organizuota 4 
stovyklos: baptistų 
stovykla“ geriausias 
draugas„ ir Jaunųjų 
gamtininkų stovykla 
„Jaunieji alpinistai“ , 
Stovykla Pašulių 
pilaitėje,  
Stovykla „Verubė“ 

VGC 
„Pastogė“ 
direktoriaus 
pavaduotoja 
L. Grigonytė,  
 

 2013 
liepos 
mėn. 
rugpiūčio 
mėn. 

Finansuota 
rėmėjų 
lėšomis, 
vaiko globos 
pinigai. 

Stovyklų 
skaičius per 
metus, vaikų 
skaičius 

4 
stovyklos,  
12 vaikų 

 

2.2. Strateginio veiklos plano strateginio tikslo rezultatų įgyvendinimo kriterijų pasiekimas. 

2.2.1. Globojančių šeimų tarnyba. 

 
Pagrindinės veiklos rūšys ir atlikti darbai: 

 
• Globėjų atranka ir paruošimas. Paruošta 10 globėjų šeimų; 
• Asmenų (giminaičių ir kt.), pageidaujančių tapti globėjais, pirminė atranka. Giminaičių, norinčių 

tapti globėjais, atranka. Įvertinta 12 asmenų; 
• Nuolatinių globėjų motyvacijos vertinimas. Atlikta 13 vertinimų; 
• Globos kokybės vertinimai gavus Kauno m. VTAS prašymus. Atlikta 13 vertinimų; 
• Individualus ir grupinis socialinis darbas su globėjais. Pravesta 26 savitarpio pagalbos grupės, 

dirbta su 87 globėjais; 
• Socialinis darbas su giminaičiais globėjais. Dirbta su 27 giminaičių globėjų šeimomis. 
• Socialinis darbas su nuolatinėje globoje esančiais vaikais. Įvyko 242 susitikimų; 
• Globojamų vaikų lankymas, vaiko aplankymo aktų pildymas. Užpildyta 252 vaiko aplankymo 

aktai; 
• Socialinės reklamos organizavimas, globos populiarinimas. Organizuotos 4 paskaitos globėjams, 

temomis: „Hiperaktyvus vaikas: problemos ir jų sprendimo galimybės“, „Savireguliacija globojant 
vaikus“, „Ryšių (prieraišumo) sutrikimai: nuo ryšių teorijos prie ryšių terapijos“, „Vaikų pykčio 
valdymas“. Išleisti reklaminiai skelbimai laikraščiuose, išspausdinti straipsniai žurnaluose 
populiarinantys vaikų globą ir įvaikinimą. Organizuota kelionė globėjams ir globojamiems 
vaikams su edukacinėmis programomis.  

 
Parengta globėjų šeimų 2000 – 2013 m. 
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Nr. Veikla Laikas 

 
1. Reklaminiai skelbimai dienraštyje „Kauno diena“. 

 
2013 03 02, 2013 08 31, 2013 09 
07, 2013 09 14.  

2. „Ji“ žurnale patalpintas straipsnis „Kiekvienas vaikas nori turėti 
šeimą“.  

2013 01 07 

3. Patalpintas straipsnis „Ji“ žurnale „Laikinieji globėjai laikomi 
keistuoliais“. 

2013 03 mėn.  

 Patalpintas straipsnis „Kauno dienoje“ „Laikinieji globėjai. Kas 
jie?“. 

2013 12 21 

 Patalpintas straipsnis „Lietuvos žiniose“ „Išskirtinės Kalėdos 
ypatinguose namuose“ 

2013 12 23 

4. Globos populiarinimas paskaitų, konferencijų metu 2013 04 22, 2013 10 25, 2013 11 
14, 2013 12 03. 

5. Dalyvauta renginyje Kaune: „Šeimų šventė“ 2013 05 mėn. 
6. Dalyvauta konferencijoje Vilniuje :Priglausk mane“.  2013 05 10. 
7. Organizuota kelionė laivu į Lietuvos liaudies ir buities muziejų 

(Rumšiškes), globėjams bei globojamiems vaikams su 
edukacinėmis programomis.  
 

2013 09 14. 

8. Redaguota ir 150 vnt. išleista knyga „Tinkamas įvertinimas“ 2013 11 mėn. 
9.  Dalyvauta mokymuose, stažuotėse. Dalyvauta stažuotėje 

Vokietijoje pagal Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Saugaus 
prieraišumo stiprinimas dirbant su šeimomis“.  

2013 11 17-2013 11 30 

 
2.2.2 Pagalbos šeimai tarnyba. 

Pagrindinės veiklos rūšys ir atlikti darbai: 
• Pirminis šeimos įvertinimas. Įvertinta 24 šeimos, jose 44 vaikai; 
• Socialinis darbas su šeimomis, siekiant vaikus grąžinti iš laikinosios globos į biologinę 
šeimą. Dirbta su 73 šeimomis (iš jų su 24 šeimomis iki teismo arba po laikino tėvų 
valdžios ribojimo). Su 18 iš jų socialinis darbas pabaigtas. 22 šeimoms grąžinta 40 
vaikų.  

• Prevencinis šeimų stebėjimas. Stebėta 61 šeima ir 146 vaikai; 
• Dalyvavimas Teismo posėdžiuose. Dalyvauta 18 posėdžių; 
• Vaiko globos plano peržiūrų organizavimas. Organizuoti 173 posėdžiai; 
• Tėvystės įgūdžių grupės vedimas. Vesta 24 grupiniai susitikimai; 

 
2013 m. 73 šeimų pasiskirstymas pagal bylos eigą 

 

Šeimos,	
susigrąžinusios	

vaikus;	22

Šeimos,	kurioms	
aprobota	tėvų	
valdžia;	13

Ruošiamasi	
aproboti	tėvų	
valdžią;	17

Byla	perduota	
teismu,	su	šeima	
dirbama	;	10

Šiuo	metu	 dirbama	
su	šeima;	15

Darbą	su	šeima	
perėmė	 kitos	
įstaigos;	3

Nebuvo	darbo	su	
tėvais;	3

 



 17 
 

2.2.3. Vaikų skyrius. 
Pagrindinės veiklos rūšys ir atlikti darbai 

• Vaikų skaičius metų pradžioje – 19 vaikų; 
• Atvyko naujai per metus –74 vaikai. 
• Vidutinė vaiko apgyvendinimo trukmė 3,4 mėn.; 
• Vidutinis vaikų apgyvendinimo skaičius per mėnesį – 6,1 vaikai; 
• Vidutinis gyvenančių vaikų skaičius per mėnesį – 20 vaikai 
• Soc. pedagogai organizavo:  

o Išvykas (koncertai, teatrai, muziejai, ledo arena, sveikatingumo centrai, baseinai, 
ekskursijos į kitas įstaigas) –69 išvykos; 

o Renginiai ir šventės Vaikų skyriuje  – 30 renginių; 
o  Dalyvauta baptistų stovykloje “ Geriausias draugas“„ ir Jaunųjų gamtininkų 

stovykloje „Jaunieji alpinistai“ , Stovykloje Pašulių pilaitėje, ir stovykloje 
„verubė“ 

o Ekskursijos po Lietuvą–2. 
o Dalyvauta  akcijoje “Išsipildymo akcija”, ‚Padovanokim šypseną“. 

 
 

1998 m. – 2013 m. apgyvendinta krizių centre – 1096 vaikai 
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Per 2013 metus vaikų skyriuje buvo nustatyta globa 63 vaikams.Metų pradžioje gyveno 19 

vaikų. 64 vaikai  centre buvo apgyvendinti VTAS sprendimu. Policijos ar kitų asmenų dėka 24 vaikai 
atvežti iš įvairių vietų t.y. ligoninių, giminaičių, gatvės ir t.t., 2 vaikai kreipėsi dėl apgyvendinimo 
patys. Vidutiniškai per mėnesį centre buvo apgyvendinama 6,1 vaiko. Vaikų amžius svyruoja nuo 2 iki 
16 metų. Vidutinė vaikų pragyvenimo centre trukmė 3,4 mėn. Dėka Pagalbos šeimai tarnybos darbo 36 
vaikai grįžo į savo tikrąsias šeimas, o 14 vaikų, tęsiant darbą su jų tėvais, perėjo į globėjų šeimas ar 
šeimynas. Esant nuolatiniam globėjų trūkumui 16 vaikų perkelta į globos namus. 

Ugdymas. 
Nuo 2001 metų taikoma vaikų elgesio ugdymo sistema. Ši sistema įgalina keisti netinkamą 

elgesį į norimą naudojant tam tikras privilegijas, kurios suteikiamos už teigiamą veiklą. Vaikai 
kasdieną turi galimybę aptarti savo elgesį, numatyti tinkamus savo problemų sprendimo būdus. Metų 
bėgyje sistema buvo tobulinama, atsižvelgiant į besikeičiančius vaiko poreikius. 

Laisvalaikio organizavimas. 
Metų bėgyje auklėtojai paruošė 30 švenčių-koncertų skirtų tradicinėm metų šventėm. 

Suorganizavo  išvyką vaikams į teatrus, kino teatrus ir koncertus. Vasaros metu buvo organizuotos 4 
poilsinės stovyklos, 2 ekskursijos, Ekskursijos ir stovyklos finansuotos rėmėjų lėšomis. Visus metus 



 18 
globotiniai reguliariai lankė „Linijos“ sveikatingumo centrą, kuris finansuojamas taip pat 
rėmėjų lėšomis. 

Vaikų skyriuje dirbantys savanoriai ir studentai praktikantai.  
Kasmet “Pastogėje” praktiką atlieka studentai praktikantai iš daugelio šalies aukštųjų bei 

aukštesniųjų mokyklų. Per 2013 m. praktiką atliko 26 studentai iš VDU, LSU, KTU, Kauno kolegijos, 
Lietuvos kūno kultūros universiteto, Kolpingo kolegijos.  

 
2.2.4. Įvaikinimo tarnyba 

 
Pagrindinės veiklos rūšys ir atlikti darbai: 

 
• Įtėvių/globėjų atranka ir paruošimas. Parengta bei įvertinta 8 įtėvių, globėjų šeimos.  
• Sutuoktinių vertinimas dėl tinkamumo tapti įtėviais. Įvertinta 4 asmenys,  
• Darbas su globėjų šeimomis, ketinančiomis įsivaikinti globojamus vaikus. Dirbta su 

17 šeimų,  
• Būsimų įtėvių globos kokybės vertinimai gavus Kauno m. VTAS prašymus. Atlikta 

10 vertinimų,  
• Globojamų vaikų, būsimų įvaikių, lankymas, vaiko aplankymo aktų pildymas. 

Užpildyti 35 vaiko aplankymo aktai, 
• Individualios konsultacijos asmenims besidomintiems įvaikinimu bei įvaikintus 

vaikus auginančioms šeimoms. Pravesta 59 konsultacijos.  
• Dalyvavimas 6eimos parinkimo vaikui „suporavimo“ procese. Dalyvauta 4 

„suporavimuose“.   
• Po įvaikinimo paslaugų organizavimas. Suorganizuotos 11 savitarpio pagalbos grupės, 

jose pravesti tęstiniai mokymai, 
• Paskaitų įtėviams organizavimas. Suorganizuotos 4 paskaitos,  
• Renginių įtėviams organizavimas. Suorganizuota savaitgalinė stovykla įtėvių 
šeimoms,  

• Reklamos organizavimas. Dalyvauta radijo laidose, „Artumos“ priedo, skirto globai ir 
įvaikinimui leidybos organizavimas.  

• Metodinės priemonės „Prieraišumo dėžutė“ rengimas, suformuota 20 vnt. Dėžučių.  
Planuojama ir parengta įtėvių šeimų 2000 – 2014 m. 
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2.3. Specifinės veiklos rūšys (komentarai). 

2.3.1. Vaikų linija (anoniminė psichologinė pagalba vaikams). 
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Vaikų linija – tai nemokama psichologinė pagalba telefonu vaikams. Kauno Vaikų telefono 
linijoje savanoriškai dirbo 48 savanoriai – konsultantai. 

2.5.1. Globojančių šeimų tarnyba 2012 m. vykdė „Profesinis pasirengimas vaiko labui“ buvo parengta 
11 globėjų šeimų ir 11 įtėvių šeimos. Panaudota 40,1 tūkst. valstybės lėšų; 

2.5.2. Kartu su palaiminto J. Matulaičio vienuolynu įgyvendinta savanorių programa „Draugauk“. 
Teiktos paslaugos 14 vaikų. Parengta 15 savanorių. Kita savanoriška programa „Aš galiu 
padėti“, joje darbuojasi ir parengta 11 savanorių 

 

2.4. Stipriosios ir silpnosios veiklos pusės (motyvacija). 

2.4.1. Pagalbos šeimai tarnyba 
Stipriosios pusės 

 
• Palaikomi dažni kontaktai su klientu bei jo aplinka: tarnybos darbuotojai susitinka su 

klientais tiek tarnyboje, tiek namuose.  
• Daug dėmesio skiriama prevencijai, kad vaikai nepatektų atgal į laikinąją globą: 

grąžinus vaiką, šeima vidutiniškai metus laiko yra stebima, kad būtų užtikrinamas vaiko 
saugumas.  

• Individualizuotas priėjimas prie kliento: kiekvienam atvejui kartu su klientu yra 
sudaromas individualus veiklos planas, kaip bus sprendžiamos šeimos problemos. 

• Parengtos metodikos darbui su tėvystės įgūdžių stokojančiais bei priklausomybe 
sergančiais klientais.  

• Periodinis tėvystės įgūdžių grupės organizavimas: grupinis metodas dirbant su klientais 
atveria didesnes klientų išmokimo bei elgesio keitimo galimybes, pasitelkiant mažesnius 
socialinių darbuotojų darbo laiko resursus. 

• Periodinis menų terapijos grupės vaikams, globojamiems VGC „Pastogė“ 
organizavimas padeda vaikams atsipalaiduoti, atskleidžiant vaiko kūrybiškumą, išreikšti 
užslopintus jausmus, baimes, ugdyti socialinius įgūdžius, mokyti pozityvių 
tarpasmeninių ir bendravimo grupėje modelių. 

• Periodinis ,,Lino“ grupės alkoholikų tėvų vaikams organizavimas padeda vaikams labiau 
save pažinti, išreikšti savo jausmus, gerinti socialinius įgūdžius, išmokti spręsti 
problemas esant tėvų alkoholizmui. 

• Komandinis darbas priimant sprendimus. 
• Glaudus bendradarbiavimas su kitomis tarybomis: VTAT, policija, Priklausomybės ligų 

centru, Saugaus vaiko centru, Všį Šeimos santykių institutu.  
• Detaliai atsiskaitoma apie nuveiktą socialinį darbą ataskaitiniuose pranešimuose, 

rengiamuose atvejų peržiūroms. 
• Aukšta darbuotojų kvalifikacija bei jos kėlimas: iš 5 tarnybos darbuotojų 4 turi 

socialinio darbo, 1- techninį išsilavinimą ir 13 metų darbo stažą. Visi tarnybos 
darbuotojai veda mokymus panašioje srityje dirbantiems kolegoms, tai kelia jų pačių 
kvalifikaciją bei motyvuoja darbui.  

 
Silpnosios pusės 

• Metodikų darbui su smurtaujančiais tėvais stoka. 
• Šeimos intervencija yra taikoma dvejomis kryptimis: tarnyba atlieka ir kontroliuojančią, 

ir terapinę funkciją. Kadangi jas tarpusavyje derinti yra sunku, nukenčia terapinė veiklos 
pusė.  

• Lieka didelis šeimų skaičius su kuriomis pabaigus socialinį darbą, ilgą laiką lieka 
neapibrėžtas statusas dėl tėvų valdžios, ir su tuo tiesiogiai susijęs vaikų juridinis 
statusas. Dėl to ne iki galo išbaigiamas socialinio darbo procesas, lieka neaiškus jo 
rezultatas, atsiranda galimybė manipuliacijoms tarp tarnybų.  

 
2.4.2. Vaikų skyrius. 

Stipriosios pusės 
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• Kvalifikuotas, didelę patirtį turintis, darbe su sunkaus elgesio 

vaikais, personalas; 
• Paramos lėšos iš „Išsipildymo akcijos“, Lietuvos išeivio Kazio Čarlzo Domentos 

palikimo (paramos tvarkytojas Christopher Juras, Vankuveris, Kanada), bei kitų 
asmenų lėšos už kurias pirkta: ūkio prekės, ugdymo prekės vaikams, buitinės prekės 
bei skirta laisvalaikio organizavimui. 

• Savanorių pritraukimas ir parengimas darbui su vaikų skyriuje apgyvendintais vaikais. 
 

Silpnosios pusės 
 

• Dėl globojančių šeimų trūkumo, Vaikų skyriuje apgyvendinama žymiai daugiau vaikų 
nei yra tam skirta vietų. Dėl to krinta vaikų priežiūros, ugdymo kokybė. Tiek vaikai, 
tiek darbuotojai dėl didelio vaikų skaičiaus patiria psichologinę įtampą, pervargimą. 
Nesugebėjimas komtroliuoti nuolat bėgančių vaikų. 
 

2.4.3. Globojančių šeimų tarnyba 
Stipriosios pusės 

• Palaikomi pastovūs, bendradarbiaujantys santykiai su globojančiomis šeimomis; 
• Sėkmingai vykdoma paslauga – socialinis darbas su globojančių giminaičių šeimomis.  
• Siekiama stiprinti globėjų bendruomeniškumo jausmą, organizuojant bendrus 

susitikimus, suburiant globėjus bei globojamus vaikus.  
• Komandinio darbo metodų taikymas; 
• Bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis, institucijomis, specialistais; 
• Daug dėmesio skiriama šeiminės globos populiarinimui, socialinei reklamai. 
• Pradėta vykdyti nauja veikla: vedama grupė asmenims, užaugusiems globoje.  
 

Silpnosios pusės 
• Nežiūrint į tai, kad šeiminės globos populiarinimui ir reklamai skiriama daug 

dėmesio, lėšų ir laiko, asmenų, norinčių globoti vaikus, trūksta. Ne mažai asmenų, 
šeimų kreipiasi į tarnybą norėdami tapti globėjais, tačiau paaiškėja, kad jie ne Kauno 
miesto gyventojai.  

 
2.4.4.  Įvaikinimo tarnyba 
 

Stipriosios pusės 
• Komandinio darbo metodų taikymas; 
• Sėkmingai taikoma nauja Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK, pagal ją 

rengiamos ir vertinamos įtėvių šeimos. 
• Palaikomi bendradarbiaujantys santykiai su įsivaikinusiomis šeimomis; 
• Bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis; 
• Skiriamas dėmesys socialinei reklamai.  

Silpnosios pusės 
• Daug įvaikinimu besidominčių asmenų yra Lietuvos piliečiai gyvenantys užsienyje.  
• Nežiūrint to, kad nemažai dėmesio yra skiriama įvaikinimo populiarinimui ir 

skatinimui, piliečiai nėra aktyvūs įvaikinti vaikus. besikreipiančių dėl įvaikinimo 
asmenų skaičius yra mažas.  

• Nėra parengtos vieningos „suporavimo‘ sistemos.  
• Visuomenėje gajūs mitai apie sudėtingas įvaikinimo procedūras.  
• Daugelis įvaikinusių šeimų nelinkusios atvirai ir viešai kalbėti apie savo patirtį,   

neretai įvaikinimo faktą slėpdamos net ir nuo įvaikių. 
• . 
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2.5. Pagrindinių rodiklių grafinis palyginimas su praėjusiais metais ir planuojama ateinančių metų 

veikla. 

 

Vaikų patekimo ir jų grąžinimo tėvams palyginimas 2009 – 2013 m. ir prognozės 2014 m. 
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4. Siūlomi problemų sprendimo būdai. 

4.1 Pagalbos šeimai tarnyba 
• Panaudoti vaikų darželius bei lopšelius kaip dienos centrus, į kuriuos galėtų vaikščioti 
probleminių šeimų vaikai Vaikų teisių apsaugos tarnybos siuntimu. Tokiu atveju turėtų būti 
teikiamos socialinės paslaugos šeimai, kad būtų išvengta vaiko paėmimo iš šeimos. 
• Numatyti lėšas, kurios būtų skiriamos asmenų, neturinčių jokių pajamų, dokumentų 
tvarkymui.  
• Glaudžiai bendradarbiauti su labdarą ir paramą teikiančiomis organizacijomis, įstaigomis.  

 
4.2 . Globojančių šeimų tarnyba 

• Keisti visuomenės požiūrį į globėjus, naudojant žiniasklaidą, gerąją globėjų patirtį. 
• Įtakoti įstatymų leidėjus, kad atkreiptų dėmesį į atlygio mokėjimą globėjams, už jų teikiamas 

paslaugas valstybei (vaikų globą),  
 
4.3. Įvaikinimo tarnyba 

• Reklamuoti įvaikinimo idėją tiesiogiai dalyvaujant įvairių bendruomenių susitikimuose;  
• Kuo plačiau skleisti atviro įvaikinimo idėją visuomenėje, skatinti įvaikinusias šeimas dalintis 

savo patirtimi per spaudą, radiją bei televiziją, kas taptų postūmiu apsisprendžiant įsivaikinti 
kitoms šeimoms; 

• Įtakoti atitinkamas institucijas prisidedant prie informacijos apie įvaikinamų vaikų sąraše 
esančių vaikų viešinimo (spausdinant trumpą duomenų ir informacijos apie juos sąrašą, 
aptariant ir nuotraukų spausdinimo galimybę) specialioje spaudoje; 

 
5. Informacija apie asmenų aptarnavimą. 

Struktūriniame padalinyje 

Kiekis 
per 

metus, 
vnt. 

Gauta ir užregistruota dokumentų 713 
Iš to skaičiaus iš fizinių asmenų gautų dokumentų 51 
Iš to skaičiaus fizinių ir juridinių asmenų skundų 1 

Nagrinėta raštų, prašymų ir skundų pagal Savivaldybės ir Administracijos vadovų rezoliucijas  
Parengta ir struktūriniame padalinyje įregistruota dokumentų (išskyrus vidaus susirašinėjimą) 1108 



 22 
Iš to skaičiaus per įstatymų numatytus terminus parengta ir įregistruota dokumentų  1108 

Į struktūrinį padalinį kreiptasi elektroniniu būdu  
Suteikta informacija ar konsultuota asmenų  

Iš to skaičiaus telefonu  
 
 
Direktorius         Ričardas Kukauskas 

  (pareigos)   (parašas)   (vardas, pavardė) 


