PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2020 m.
d.
sprendimu Nr.
UKMERGĖS GLOBOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
UKMERGĖS GLOBOS CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMAS
1. Vadovo iniciatyvos, profesinis tobulėjimas.
Ukmergės globos centrui (toliau – globos centras) vadovauja direktorius Vygantas
Kaselis, vadybinis stažas – 7 metai.
2019 m. direktorius pagrindinį dėmesį skyrė teikiamų paslaugų kokybės gerinimui,
darbo organizavimui, personalo komplektavimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, globos centro
turtinimui. Inicijavo globos centro 2019 m. veiklos plano sudarymą, 10 naujų tvarkų aprašų
parengimą ir 14 patvirtintų tvarkų aprašų pakeitimus.
Iškilusiems klausimams spręsti, keistis informacija, veiklos rezultatams aptarti
kiekvieną pirmadienį organizuojami pasitarimai su tuo metu dirbančiais darbuotojais, kas antrą
antradienį vyko direkcinės tarybos pasitarimai.
Globos centro vaikai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigos organizuotoje konferencijoje „Sveika gyvensena – pagrindas sėkmingam
gyvenimui“, Lietuvos sveikuolių sąjungos organizuotose stovyklose „Sveikatos ugdymo stovykla“ ir
„Šalin akinius 2019!“, „Cukraus detoksas“, VšĮ „Kariniai mokymai“ stovykloje „Geležinis vilkas“,
„Skautų slėnis Camp“, „Vėrubė“. Vasarą 15 vaikų atostogavo Švedijoje LIONS klubo kvietimu,
dalyvavo VšĮ „Saugi pradžia“ vaikų svajonių projekte.
2019 m. direktorius kėlė profesinę kvalifikaciją seminaruose, mokymuose ir
konferencijose: „Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2020 m.“,
„Globojamas vaikas šeimoje: globos centro iššūkiai ir galimybės“, „Socialinių paslaugų kokybės
gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą, privalumai ir galimybės,“ „Strateginis mąstymas:
matome dalį ar visumą?“, „Vertę kuriantis pokytis“, „Socialinės gerovės rebusas“, „Signalai
pokyčiams“, „Vaiko teisių apsaugos naujovės“, aktyviai dalyvavo Lietuvos vaikų globos įstaigų
direktorių asociacijos veikloje, yra asociacijos valdybos narys.
2. Projektinė veikla, bendradarbiavimas.
Globos centras laimėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtą konkursą „Šeimos modelio bendruomeninių vaikų
globos namų paslaugų vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms pirkimas“ ir bendruomeninių
paslaugų teikimui vaikams, gyvenantiems globos centro Vilties bendruomeniniuose vaikų globos
namuose, esančiuose Vaižganto g. ir Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose, esančiuose
Bugenių g., organizuoti 2019 metais gavo 72,6 tūkst. eurų.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. globos centras dalyvauja Vaikų gerovės ir saugumo didinimo,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projekte. 2019
m. darbuotojų darbo vietų įrengimui gauta 5,2 tūkst. eurų, darbo užmokesčiui ir teikiamų paslaugų
įsigijimui – 25,2 tūkst. eurų.
Vyko aktyvi socialinė bei tarpinstitucinė partnerystė su Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriumi, Ukmergės rajono policijos komisariatu, Ukmergės nestacionarių
socialinių paslaugų centru, Ukmergės visuomenės sveikatos biuru, Ukmergės r. Siesikų gimnazija,
Ukmergės „Ryto“ specialiąja mokykla, Molėtų savarankiško gyvenimo namais, Vilniaus SOS vaikų
kaimu, VšĮ „Asmens brandos centru“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kėdainių pagalbos
šeimai centru.
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3. Atliktų auditų ir / ar patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas.
2019 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertas atliko patikrą
Vilties bendruomeniniuose vaikų globos namuose Vaižganto g., Ukmergė. Patikrinimo metu
pažeidimų nenustatyta.
2019 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertas atliko patikrą
Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose Bugenių g., Ukmergė. Patikrinimo metu pažeidimų
nenustatyta.
2019 m. rugpjūčio 20 d. Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Vaikų gerovės ir
saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo
plėtra“ administravimo komanda lankėsi Ukmergės globos centre. Komandos nariai susipažino su
globos centro struktūra, fizine aplinka, vidaus veiklos dokumentais, pateikė rekomendacijas.
Sudarytas rekomendacijų įgyvendinimo planas. Plane numatytos priemonės įgyvendintos.
2019 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus specialistai vertino veiklos atitiktį
Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos
reikalavimai“ reikalavimams. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
2019 m. IV ketvirtyje atliktas globos centro veiklos įsivertinimas. Siekiant tobulinti
globos centro veiklą, įsivertinimo rezultatai panaudoti planuojant 2020 metų veiklą.
4. Numatomi planai ir perspektyvos.
2020 m. planuojama įsteigti 2 bendruomeninius vaikų globos namus ir juose
apgyvendinti 16 tėvų globos netekusių vaikų. Tokiu būdu bus įgyvendintas socialinės globos normų
reikalavimas, kad nuo 2020 m. gruodžio 31 d. likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinę riziką
patiriantiems vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą
iki 3 mėn.) negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. Taip pat 2020 metais I ketvirtyje
numatoma organizuoti krizių centro veiklą. Per 2020 m. paruošti 2 budinčių globotojų ir 4 globėjų,
nesusijusių giminystės ryšiais, šeimas.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRISTATYMAI IR RODIKLIAI
5. Trumpas globos centro pristatymas.
Ukmergės globos centras yra Ukmergės rajono savivaldybės socialinių paslaugų
biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti budinčių globotojų ir socialinių globėjų veiklą
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo
ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė
globa (rūpyba), arba laikinai globos centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų
grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.
Rekvizitai: įstaigos kodas Juridinių asmenų registre 190990058, adresas: Vilniaus g.
87, LT-20170 Ukmergė, tel. +370 340 64 377, el. paštas info@ugcentras.lt, interneto puslapis
www.ugcentras.lt. Gyvenamasis korpusas Siesikų miestelyje: Barų g. 1, LT-20316 Ukmergės r. sav.,
tel. +370 646 19 379, Ryto bendruomeniniai vaikų globos namai Bugenių g., LT-20137 Ukmergė,
Vilties bendruomeniniai vaikų globos namai Vaižganto g., LT-20109 Ukmergė.
Ukmergės globos centre suformuota personalo struktūra, kuri užtikrina vaiko priežiūrą
24 valandas per parą, teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leidžia siekti įstaigos tikslų.
2019 m. gruodžio 31 d. globos centre dirbo 56 darbuotojai, iš jų: socialinių paslaugų
srities darbuotojai ir pagalbos vaikui specialistai – 45 darbuotojai (42,75 pareigybės), administracijos
darbuotojai ir aptarnaujantis personalas – 11 darbuotojų (8,7 pareigybės).
17 socialinių darbuotojų ir 24 socialinio darbuotojo padėjėjai kėlė profesinę
kvalifikaciją ne mažiau kaip 16 val. per metus. Kiti specialistai ir administracijos darbuotojai
dalyvavo mokymuose pagal poreikį.
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Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir pagalbos vaikui specialistų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis 1020,73 euro, administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 919,68 euro.
Globos centro patikėjimo teise valdomi pastatai.
Pastato
Pastato
Pastatų adresas
Būklė
Pastabos
pavadinimas
plotas m2
Globos namai
Vilniaus g. 87,
1611,60
gera
672,75 m2 panaudos teise valdo
Ukmergė
Ukmergės „Ryto“ specialioji
mokykla
Administracinis
Vilniaus g. 87,
1048,34
gera
338,20 m2 panaudos teise valdo
pastatas
Ukmergė
Nacionalinė žemės tarnyba
Garažas
Vilniaus g. 87B,
74,00
gera
Ukmergė
Garažas
Vilniaus g. 87C,
137,63
gera
Ukmergė
Globos namai
Barų g. 1, Siesikų
483,65
gera
mstl. Ukmergės
raj.
Katilinė
Barų g. 1, Siesikų
61,00
gera
mstl. Ukmergės
raj.
Gyvenamasis
Vaižganto g. 39,
226,35
gera
namas
Ukmergė
Ūkio pastatas
Vaižganto g. 39,
82,00
gera
Ukmergė
Gyvenamasis
Bugenių g. 39B,
320,14
gera
namas
Ukmergė
Garažas
Bugenių g. 39B,
100,00
gera
Ukmergė
Ilgalaikis turtas.
Ilgalaikis nematerialus ir materialus
turtas
Programinės įrangos ir jos licencijų
įsigijimo savikaina
Žemė
Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo
savikaina
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo
savikaina
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo
savikaina
Transporto priemonių įsigijimo savikaina
Baldų įsigijimo savikaina
Kompiuterinės įrangos įsigijimo
savikaina
Biuro įrangos įsigijimo savikaina
Kito ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina

Įsigijimo vertė
Eur
2005,49

Nusidėvėjimas
Eur
1752,41

Likutinė vertė
Eur
253,08

10859,00
687404,13
214435,25

0,00
107030,95
67175,10

10859,00
580373,18
147260,15

23703,43

16461,01

7242,42

97437,78

6245,71

91192,07

128182,48
17343,33
15081,22

93310,89
10971,77
13277,68

34871,59
6371,56
1803,54

1347,36
13159,20

666,75
12300,44

680,61
858,76
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Nebaigta statyta
Iš viso

3296,50
1214255,17

0,00
329192,71

Kitas trumpalaikis turtas.
Trumpalaikis turtas
Atsargos sandėlyje:
iš jų: mokymo priemonės
medikamentai
kanceliarinės, ūkinės ir higienos prekės
automobilių kuras ir atsarginės dalys
Ūkinis inventorius sandėlyje:
Iš viso:
Ūkinis inventorius (naudojamas ir apskaitomas užbalansyje)

3296,50
885062,46
Vertė Eur
9606,05
195,14
463,80
8631,56
315,55
6399,08
16005,13
110349,63

6. Tikslų įgyvendinimas, pagrindiniai pasiekimai.
Vykdant Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Ukmergės vaikų globos
namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų planą įstaiga sėkmingai
vykdė globos centro veiklą.
Vaikų skaičius (19 vaikų) globos centro šeimynose yra mažesnis negu numatyta
socialinės globos normose (ne daugiau kaip 30 vaikų).
Bendruomeniniuose vaikų globos namuose dirbantys darbuotojai yra baigę mokymus
pagal GIMK programas.
Paruoštos 5 budinčių globotojų šeimos, kuriose bet kuriuo paros metu gali būti
apgyvendinta 9 vaikai.
Įrengtos patalpos Vilniaus g. 87, Ukmergė Globėjų ruošimo ir vaikų globos
organizavimo padalinio veiklai: suremontuoti 2 kabinetai ir įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos
darbuotojams, mokymų salė su multimedijos įranga, vaikų ir tėvų pasimatymo patalpos, tualetas,
koridorius, dokumentų saugojimo patalpa, laiptų aikštelė.
7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis.
2019 m. gruodžio 31 d. globos centre gyveno 33 vaikai: laikino apgyvendinimo
šeimynoje Vilniaus g. 87, Ukmergė – 2, Siesikų gyvenamajame korpuse – 14 (2 šeimynos), Ryto
bendruomeniniuose vaikų globos namuose Bugenių g. – 9, Vilties bendruomeniniuose vaikų globos
namuose Vaižganto g. – 8.
32 vaikai nukreipti Ukmergės rajono savivaldybės, 1 – Širvintų rajono savivaldybės.
6 vaikų išlaikymas buvo finansuojamas iš valstybės biudžeto. 24 vaikams nustatyta nuolatinė
institucinė globa, 9 – laikinoji institucinė globa.
Per 2019 m. Ukmergės globos centre buvo laikinai apgyvendinti 32 vaikai.
Per 2019 metus organizuoti 2 grupių mokymai pagal GIMK programas, pravestos 8
savitarpio pagalbos grupės budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais,
globėjams giminaičiams, parengtos 2 išvados dėl pasirengimo budinčio globotojo veiklai, 7 išvados
globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, 9 išvados globėjams giminaičiams, parengtos 8
rekomendacijos asmenims, norintiems priimti vaiką svečiuotis fizinio asmens šeimoje.
Suteikta informavimo, konsultavimo, psichologinės pagalbos ir kitų paslaugų
asmenims: norintiems globoti ar įvaikinti vaikus – 159, budintiems globotojams – 481, globėjams,
nesusijusiems giminystės ryšiais – 645, globėjams giminaičiams – 757, globojamiems (rūpinamiems)
ar prižiūrimiems vaikams – 1128.
7.1. Vaikų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.
Vaikų amžius
0–3
4–6
7–14
Vaikų skaičius
1
3
15

15–17
14

18 ir vyresni
0
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7.2. Vaikų lankytos ugdymo įstaigos.
Ukmergės Ukmergės Dukstynos
Senamiesčio pagrindinė mokykla;
2
pagrindinė mokykla;
1

Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo
centras; 1
Ukmergės r. Siesikų
gimnazija; 10

Ukmergės Užupio
pagrindinė mokykla;
4
Ukmergės „Šilo“
progimnazija; 2

Ukmergės vaikų
lopšelis-darželis
„Eglutė“; 2

Ukmergės „Ryto„
specialioji mokykla; 8
Ukmergės Jono
Basanavičiaus
gimnazija; 2

Ukmergės vaikų
lopšelis-darželis
„Vaikystė“; 1

7.3. Neformalusis švietimas.
Vaikams sudarytos sąlygos jų saviraiškos, savirealizacijos, užimtumo poreikių
tenkinimui. Vaikai lankė neformaliojo švietimo užsiėmimus.
Veiklos rūšis
Baseinas
Šachmatų būrelis
Futbolas
Sporto būrelis
Kikboksas
Chemijos būrelis
Šokiai
Dainavimo būrelis
Tinklinio būrelis
Keramikos būrelis
Šokių mokykla
„Smalsučių“ būrelis
Chemijos būrelis
Technologijų būrelis
Iš viso:

Vaikų skaičius
22
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
39
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7.4. Vaikų skaičiaus pokytis globos centre per 2018 ir 2019 metus.
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8. Vidaus ir išorės problemos.
Globos centro darbuotojai dažnai susiduria su sunkumais sprendžiant vaiko
psichologines, elgesio-emocijų problemas. Ne visų darbuotojų kompetencija atitinka institucinės
globos pertvarkos keliamus reikalavimus.
Daug vaikų į globos centrą patenka su įvairiomis negalėmis, ryškiais elgesio ar
emocijų sutrikimais, turinčių priklausomybių, neturinčių mokymosi motyvacijos. Vaikas, patekęs į
globos centrą jaučiasi išduotas artimųjų, niekam nereikalingas. Kai kurie vaikai į globos centrą
patenka pakartotinai. Su šiais vaikais dirbti pakankamai sudėtinga.

7

Dėl susiformavusio neigiamo visuomenės požiūrio į vaikų globą sunku rasti šeimų,
norinčių globoti ar prižiūrėti vaikus.
Planuojant institucinės globos reformas daug streso patiria tiek darbuotojai, tiek
vaikai.
III SKYRIUS
FINANSINĖ VEIKLA
9. Valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos.
9.1. Valstybės biudžeto lėšos.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms:
Darbo užmokestis
83800,00
83800,00
Socialinio draudimo įmokos
1300,00
1300,00
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
31900,00
31900,00
Iš viso valstybės biudžeto lėšų:
117000,00
117000,00
9.2. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos priemonei „Ukmergės globos
centro veiklos užtikrinimas".
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Ukmergės globos centro veiklos užtikrinimas:
Darbo užmokestis
399800,00
399800,00
Socialinio draudimo įmokos
5800,00
5800,00
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
61938,48
61938,48
Viso:
467538,48
467538,48
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas:
Transporto priemonė lengvasis automobilis
10000,00
10000,00
Nebaigta statyba
2161,52
2161,52
Iš viso savivaldybės biudžeto lėšų
priemonei:
479700,00
479700,00
9.3. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos priemonei „Globėjų ir įtėvių
rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas".
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Darbo užmokestis
36500,00
36500,00
Socialinio draudimo įmokos
500,00
500,00
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
31700,00
31700,00
Iš viso savivaldybės biudžeto lėšų
priemonei:
68700,00
68700,00
9.4. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos priemonei „Socialinės rūpybos
sistemoje dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo programa".
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Darbdavių socialinė parama
3000,00
3000,00
Iš viso savivaldybės biudžeto lėšų
priemonei:
3000,00
3000,00
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9.5. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos budinčių globotojų ir
globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, finansavimui.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Atlygis budintiems globotojams ir
91514,62
91514,62
globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais
Globos (rūpybos) išmoka budintiems
12782,63
12782,63
globotojams
13611,30
13611,30
Pagalbos pinigai budintiems globotojams
Už laikiną apgyvendinimą, kai vaikui
637,64
637,64
nenustatyta globa
12645,83
5985,71
Tikslinis priedas budintiems globotojams
131192,02
124531,90
Iš viso priemonei:
10. Projektų lėšos.
10.1. Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams
(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-40502-0001 (ESFA lėšos).
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Darbo užmokestis
16891,54
16891,54
Socialinio draudimo įmokos
244,93
244,93
Prekių ir paslaugų naudojimas
5160,99
5160,99
Psichologo paslaugų pirkimas
8100,00
8100,00
Iš viso:
30397,46
30397,46
11. Paramos lėšos ir jų panaudojimas.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Eur
Prekių ir paslaugų naudojimas
840,60
Ilgalaikis materialus turtas
8250,10
Lengvasis automobilis
4990,00
Biuro įranga
710,10
Baldai
2550,00
Iš viso:
9090,70

Panaudota lėšų Eur
840,60
8250,10
4990,00
710,10
2550,00
9090,70

12. Lėšos už mokamas paslaugas ir jų panaudojimas.
12.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (spec. lėšos) lėšos.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Prekių ir paslaugų naudojimas
2000,00
2000,00
Iš viso pajamų įmokų :
2000,00
2000,00
12.2. Širvintų rajono savivaldybės lėšos vaikų išlaikymui
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Prekių ir paslaugų naudojimas
19241,30
3888,81
Iš viso:
19241,30
3888,81
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12.3. Globos (rūpybos) išmoka vaikams.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Eur
Prekių ir paslaugų naudojimas (gauta iš
61380,25
Ukmergės raj. savivaldybės)
Prekių ir paslaugų naudojimas (gauta iš
1951,35
Širvintų raj. savivaldybės)
63331,60
Iš viso:

Panaudota lėšų Eur
41380,25
1951,35
43331,60

12.4. Kitos biudžetinės įstaigos lėšos.
Patvirtinta sąmata
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Panaudota lėšų Eur
Eur
Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams (ESFA lėšos)
55658,42
55658,42
Darbo užmokestis
1964,96
1964,96
Socialinio draudimo įmokos
51520,58
41978,56
Prekių ir paslaugų naudojimas
109143,96
99601,94
Iš viso:
Alimentai ir kitos lėšos vaikų išlaikymui :
1784,86
1784,86
Prekėms ir paslaugoms (gauta iš tėvų)
1160,90
1160,90
Prekėms ir paslaugoms (gauta iš Sodros)
Prekėms ir paslaugoms (iš vaikų sąskaitų jų
2731,63
2731,63
išlaikymui)
5677,39
5677,39
Viso:
Varėnos rajono savivaldybė (už laikinai
406,00
406,00
apgyvendintus vaikus)
Ukmergės rajono savivaldybė (už laikinai
2258,72
2258,72
apgyvendintus vaikus)
15178,88
14012,54
Vaiko pinigai (iki 2019 m. 05 mėn.)
6936,57
6936,57
Komunalinių sąnaudų kompensavimas
139601,52
128893,16
Iš viso:

Direktorius

Vygantas Kaselis

