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VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Ventos  socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis 

– užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, 

kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba dalinis 

nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, sudaryti sąlygas asmenims gauti 

fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, 

turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis 

neįgalumo lygis (toliau – vaikas, turintis negalią), ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) 

psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (toliau – suaugęs 

asmuo, turintis negalią). 

Globos namuose vaikai, turintys negalią, ir suaugę asmenys, turintys negalią, apgyvendinami 

tokia tvarka: 

 globos namų stacionariame globos padalinyje apgyvendinami vaikai, turintys negalią, ir 

suaugę asmenys, turintys negalią, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas 

nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) 

poreikis; 

 globos namų grupinio gyvenimo namų vaikams, turintiems negalią, arba suaugusiems 

asmenims, turintiems negalią, padaliniuose pirmumo teise apgyvendinami asmenys, turintys negalią, 

kuriems jau teikiama socialinė globa globos namuose; 

 pirmumo teise globos namų suaugusių asmenų grupėje apgyvendinami asmenys, kurie iki 

18 metų amžiaus gyveno šiuose globos namuose. 

Globos namų misija – teikti socialinę globą vaikams, turintiems negalią ir suaugusiems 

asmenims, turintiems negalią, sudarant žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, skatinant 

savarankiškumą, tenkinant individualius jų poreikius, padedant integruotis į bendruomenę. 

Globos namų vizija – šiuolaikiška, moderni, atvira visuomenei ir naujovėms, nuolat 

tobulėjanti, telkianti didelę darbo patirtį sukaupusių kvalifikuotų darbuotojų komandą bei užtikrinanti 

gyventojams kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei organizavimą, 

įstaiga. 

Globos namų veiklos tikslai: 

 teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir 

geriausius jo interesus; 
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 tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo 

reikmes, jiems užtikrinti pasirinkimo teisę, įgyvendinti jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę 

palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene; 

 atsižvelgiant į globos namų gyventojų  savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, 

užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, ugdymą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę. 

Globos namų veiklos uždaviniai: 

 siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti vaikų su negalia ir suaugusių asmenų 

su negalia socialinės globos normų reikalavimų vykdymą; 

 skatinti gyventojų savirealizaciją, saviraišką, aktyvų dalyvavimą globos namų ir 

bendruomenės gyvenime; 

 vystyti ir tobulinti socialines paslaugas, atsižvelgiant į Lietuvos socialinės globos srityje 

vykstančius pokyčius (dalyvaujant pertvarkos procese); 

 teikti trumpalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugas bendruomenės 

gyventojams; 

 ieškoti įvairių sveikatinimo formų, siekiant gyventojų fizinės, psichinės, socialinės 

gerovės; 

 gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius. 

Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais socialinės globos teikimą 

reglamentuojančiais teisės aktais ir Ventos socialinės globos namų nuostatais. 

Globos namuose teikiamos licencijuotos stacionarios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 

globos paslaugos.  Įstaiga turi tris licencijas: 

 licenciją socialinei globai teikti Nr. L000000131 išduotą 2014 m. birželio 30 d. Licencijos 

rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia (licencija papildyta 

2017-05-03); 

 licenciją socialinei globai teikti Nr. L000000132 išduotą 2014 m. birželio 30 d. Licencijos 

rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia (licencija 

papildyta 2018-06-29). 

 Globos namuose teikiamos licencijuotos sveikatos priežiūros paslaugos. Įstaiga turi 2014 m. 

sausio 27 d. išduotą licenciją Nr. 2714, kuri suteikia teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla 

ir teikti šias paslaugas: 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros  medicinos – psichiatrijos; 
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 slaugos – bendrosios praktikos slaugos; 

 kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo. 

Vadovaujantis LR Socialinių paslaugų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų 

katalogu, Socialinės globos normų aprašu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinės globos 

teikimą, socialinės globos namai teikia ilgalaikes (trumpalaikes), laikino atokvėpio paslaugas 

vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia.  

 

I. DARBUOTOJAI  

 

Globos namuose dirba didelę darbo patirtį turinti, siekianti tobulėti, gebanti taikyti pažangius 

darbo metodus, naujoves bei šiuolaikines technologijas, darbuotojų komanda. 

 2019 metais optimizuojant įstaigos veiklą, buvo peržiūrėtas ūkio padalinio personalas ir 

atsisakyta perteklinių pareigybių. 2019 metais patvirtintas darbuotojų pareigybių sąrašas, kurį sudarė 

177,25 etato. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje dirbo 175 darbuotojai. Per 2019 metus 

buvo atleisti 22 darbuotojai. Iš jų: 14 darbuotojų atleisti pagal LR darbo kodekso 55 str., 1 dalį (darbo 

sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių); 4 darbuotojai atleisti pagal LR 

darbo kodekso 56 str., 1 d., 3 punktą (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių 

priežasčių); 4 darbuotojai atleisti pagal LR darbo kodekso 57 str., 1 d., 1 punktą (darbo sutarties 

nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės). 2019 metais buvo atleista 3 darbuotojais 

mažiau, nei 2018 metais. Atleistų darbuotojų pokytis 2018-2019 metus pateiktas 1 pav.  

 

 

1 pav. Atleistų darbuotojų 2018-2019 metus pokytis (sk.) 

 

 Per 2019 metus į įstaigą buvo priimta 14 darbuotojų. Su jais sudarytos terminuotos darbo 

sutartys. Atsiradus laisvoms darbo vietoms, 8 darbuotojams buvo pakeistos darbo sutartys į 

neterminuotas. 2019 metais buvo priimta 8 darbuotojais mažiau nei 2018 metais Priimtų į darbą 

darbuotojų skaičiaus pokytis 2018-2019 metais pateiktas 2 pav. 
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2 pav. Priimtų į darbą 2018-2019 metais darbuotojų pokytis (sk.) 

 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje dirbo 175 darbuotojai. 2019 metų pabaigoje 

dirbo 8 darbuotojais mažiau, nei 2018 metais. Darbuotojų dirbančių įstaigoje skaičiaus pokytis 2018-

2019 metais pateiktas 3 pav. 

 

3 pav. Darbuotojų dirbančių įstaigoje skaičiaus pokytis 2018-2019 metais (sk.) 

 

 2019 metais į įstaigą buvo priimta 14 darbuotojų. Su jais buvo sudarytos terminuotos darbo 

sutartys, kurios nuo bendro įstaigoje dirbančių asmenų skaičiaus sudarė 8 %. Palyginus su 2018 

metais, terminuotų darbo sutarčių 2019 metais buvo sudaryta 4% mažiau. Sudarytų terminuotų darbo 

sutarčių pokytis 2018-2019 metais pateiktas 4 pav. 

 

 

4 pav. Su darbuotojais sudarytų terminuotų darbo sutarčių 2018-2019 metais pokytis (%) 
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2019 metais etatų skaičius pasiskirstė sekančiai: administracijos darbuotojų etatų skaičius – 

6,5 (3,7% nuo bendro etatų skaičiaus); sveikatos priežiūros padalinio darbuotojų etatų skaičius – 35,5 

(20% nuo bendro etatų skaičiaus); socialinio darbo padalinio darbuotojų etatų skaičius –110,25 

(62,2% nuo bendro etatų skaičiaus); ūkio padalinio darbuotojų  etatų skaičius – 13 (7,3% nuo bendro 

etatų skaičiaus); maisto ruošos padalinio darbuotojų etatų skaičius – 12 (6,8% nuo bendro etatų 

skaičiaus). Padalinių etatų pasiskirstymo 2018-2019 metais pokytis pateiktas 5 pav. 

 

 

5pav. Padalinių etatų pasiskirstymo 2018-2019 metais pokytis (%) 

 

Darbuotojų ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą socialinės globos 

namų veiklos organizavimą. 2019 metais netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų etatų 

skaičius – 30,5 (17,2 % procento nuo bendro etatų skaičiaus). Tiesiogiai su gyventojais dirbančių 

darbuotojų etatų skaičius – 146,75 (82,8 % procento nuo bendro etatų skaičiaus). Palyginus su 2018 

metais, netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų etatų skaičius 2019 metais sumažėjo 2,4%, 

o  tiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pareigybių skaičius padidėjo 2,4%. Tiesiogiai ir 

netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pasiskirstymo 2018-2019 metais pokytis pateiktas 6 

pav. 
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6 pav. Tiesiogiai ir netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pasiskirstymo 2018-2019 

metais pokytis (%) 

 

2019 metais 100 proc. globos namų socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo 

profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus dalyvaudami mokymuose:  

„Bendruomeninių paslaugų teikimas suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos 

negalią, bei jų šeimoms“ (mokymų trukmė 24 val.), „Bendruomeninių paslaugų teikimas be tėvų 

globos vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams, turintiems proto ir/ar psichikos 

negalią vaikams bei jų šeimoms“ (mokymų trukmė 24 val.), „Saugaus ir ergonominio paciento 

kėlimo, perkėlimo ir vartymo metodai“ (mokymų trukmė 16 val.), Grupinė supervizija (mokymų 

trukmė 16 val.). 6 bendruomeniniuose vaikų globos namuose socialinį darbą dirbantys darbuotojai 

dalyvavo mokymuose pagal Specializuotą globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir bendruomeninių 

vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. 2019 metais 17 socialinių 

darbuotojų suteikta vyr. socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija. 2018 metais dirbo 6 socialiniai 

darbuotojai, turintys vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją. 

28 sveikatos priežiūros specialistai tobulino savo profesinę kompetenciją dalyvaudami 

mokymuose. Vyr. slaugytojas dalyvavo mokymuose „Slaugos proceso kokybės valdymas“ (mokymų 

trukmė 16 val.), dailės terapeutas dalyvavo mokymuose „Dailės terapija ir asmens sveikata“ 

(mokymų trukmė 8 val.) ir „Dėmesingas dabarties įsisąmoninimas ir meno terapija", kineziterapeutas 

dalyvavo mokymuose „Riešo ir plaštakos problemos bei jų sprendimo būdai“ (mokymų trukmė 6 

val.) ir „Šiuolaikinis požiūris į nervų-raumenų sistemos ligų kineziterapiją“ (mokymų trukmė 6 val.), 

bendrosios praktikos slaugytojai dalyvavo mokymuose „Medicininių atliekų tvarkymas“ (mokymų 

trukmė 6 val.), slaugytojų padėjėjai dalyvavo mokymuose  „Saugaus ir ergonominio pacientų kėlimo, 

perkėlimo ir vartymo metodai“ (mokymų trukmė 16 val.). 

Administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose  „Lyderystė socialinių paslaugų sistemos 

pokyčių kontekste: komandos stiprinimas ir kūrybiškumo skatinimas“ (mokymų trukmė 8 val.), 

„Dokumentų valdymo pakeitimai nuo 2020 m.“ (mokymų trukmė 8 val.), „Asmenų, turinčių negalią 

integracija į darbo rinką: socialinio verslo galimybės“ (mokymų trukmė 5 val.).  

 

II. PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR JŲ PANAUDOJIMAS  

 

 Globos namai įgyvendino „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ programą (03 003), 

finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir kitų lėšų. Kitas lėšas 

sudaro iš savivaldybių  gautos lėšos už teikiamas ilgalaikes, trumpalaikes  socialines globos paslaugas 

(valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, savivaldybių biudžeto lėšos, globos išmokos, tėvų įnašai), 
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gauti 2% GPM ir iš fizinių ar juridinių asmenų gaunama parama. „Socialinių paslaugų ir integracijos 

plėtra“ programos 2017-2019 metais suplanuoti asignavimai Eur., pateikiami 1lentelėje. 

                                                                                                                                                 1 lentelė 

Asignavimų šaltinis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Valstybės biudžeto lėšos 1597000 1496000 1457000 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 632176 704207,71 746000 

Kitos lėšos 288125,49 316910,15 367990,94 

  

 

Asignavimai buvo naudojami pagal programos sąmatose patvirtintus ekonominės 

klasifikacijos straipsnius. 

Per ataskaitinį laikotarpį programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ finansavimo 

šaltinis „Valstybės biudžeto lėšos“ sąmata buvo tikslinta vieną kartą.  Metų eigoje buvo skirti 

papildomi asignavimai darbo užmokesčiui 60000 Eur. Pagal patvirtintą valstybės biudžeto lėšų 

sąmatą, 2019 metais asignavimai panaudoti pilnai. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos 

plėtra“, finansavimo šaltinis „Valstybės biudžeto lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2017-

2019 metais Eur., pateikiami 2 lentelėje. 

                                                                                                                                                                              2 lentelė 
 

Metai 
Darbo užmokesčiui ir soc. 

darbdavio draudimui 
Prekėms ir paslaugoms 

2017 m. 1540900 56100 

2018 m. 1443000 53000 

2019 m. 1427000 30000 
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          Pagal finansavimo šaltinį „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“, sąmata per 2019 metus buvo 

tikslinama, padidinant pajamų įmokų planą. Buvo planuota  surinkti pajamų įmokų 720000 Eur, o 

įnešta į valstybės iždą 746608,20 Eur. Pajamų įmokų planas buvo padidintas iki 746 000 Eur. Didesnį 

viršplaninių pajamų surinkimą lėmė globos namų gyventojams padidintos šalpos išmokos bei 

tikslinės kompensacijos už slaugą ir priežiūrą. Padidintas įmokų planas panaudotas pilnai, liko 

viršplaninių lėšų likutis 608,20 Eur, kurie bus perkelti į 2020 metus „Biudžetinių įstaigų pajamų 

įmokų“ sąmatą. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, finansavimo šaltinis 

„Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2017-2019 metais Eur., 

pateikiami 3 lentelėje. 

                                                                                                                                                 3 lentelė 

Metai 

Darbo užmokesčiui ir 

soc. darbdavio 

draudimui 

Prekėms ir paslaugoms 
Ilgalaikio turto 

įsigijimui 

2017 m. 655000 548676 18000 

2018 m. 391000 313207,71 - 

2019 m. 412000 334000 - 
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Pagal ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų  teikimo sutartis, asmenims 

apgyvendintiems po 2007 metų, 2019 m. patvirtinta įstaigoje „Kitų lėšų“ sąmata. Per ataskaitinį 

laikotarpį buvo planuota gauti iš savivaldybių 377437,30 Eur, gauta 367990,94 Eur. Panaudota 

321178,93 Eur. Už teikiamas socialines globos paslaugas savivaldybės liko skoloje 9446,36 Eur. 

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, finansavimo šaltinis „Kitos lėšos“, patvirtintų 

asignavimų panaudojimas 2017-2019 metais Eur., pateikiami 4 lentelėje. 

                                                                                                                                        4 lentelė 

Metai 
Darbo užmokesčiui ir soc. 

darbdavio draudimui 
Prekėms ir paslaugoms 

2017 m. 30210,93 257914,56 

2018 m. 26552,40 290357,75 

2019 m. 106611,09 214567,84 

 

2019 metų eigoje sudaryta papildoma sąmata –1284,31 Eur. (įskaitant ir 2018 m. pabaigos 

banko likutį) paramos lėšų: 2%  pajamų mokesčių suma pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą 

turintiems gauti paramą – 685,54 Eur. bei nemokamai gauta atsargų už 597,37 Eur.   

Metų pabaigoje banko sąskaitoje nepanaudotas likutis liko 47498,95 Eur. Iš jų: 46812,01 

savivaldybių lėšos (kadangi dauguma savivaldybių stengėsi metų pabaigoje atsiskaityti už socialinės 

globos paslaugas) ir 686,94 Eur gauti  2% GPM. 

Viso gauta pajamų įstaigos išlaikymui 2019 m. (įskaitant ir 2018 m. pabaigos  1,40  Eur. bankinį 

likutį) iš visų šaltinių 2572275,25 Eur., įskaitant ir nepinigines lėšas. 

2019 metų išlaidos sudarė 2542776,30 (įskaitant labdaringą paramą). 

2017-2019 metais gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

pateikiamas 5 lentelėje.  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Darbo užmokesčiui ir soc. darbdavio draudimui Prekėms ir paslaugoms

Programos "Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra", finansavimo šaltinis "Kitos lėšos", 

patvirtintų asignavimų panaudojimas 2017-2019 metais (Eur)

2017 m. 2018 m. 2019 m.



10 

 

                                                                                                                                    5 lentelė 

2017-2019 metų išlaidų struktūra eurais 

Išlaidų 

pavadinimas 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Darbo užmokestis 1252851,47 1424729,66 1916611,09 

Darbdavio socialinis draudimas 383759,46 435822,74 29000 

VISO: 1636610,93 1860552,40 1945611,09 

Mityba 205710,54 214400,66 212485,91 

Medikamentai 47772,50 45166,82 41818,56 

Ryšių paslaugos 6100,21 4992,63 5264,89 

Transporto išlaikymas 11917,42 14375,40 9689,04 

Apranga ir patalynė 162027,88 63878 59079,82 

Spaudiniai 1086,40 - - 

Kvalifikacija 12211,90 7987,02 2057,13 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidos 

106067,84 22329,77 10251,51 

Komunalinės paslaugos 120662,13 136846,12 143671,07 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

- 1244,01 1673,72 

Kitų prekių įsigijimo išlaidos 142324,51 52337,13 39405,89 

Ūkinis inventorius - 34232,15 - 

Reprezentacinės išlaidos - 100 - 

Kitų paslaugų įsigijimo išlaidos 50692,01 55571,50 38001,54 

Viso prekės ir paslaugos: 866573,34 653461,21 563399,08 

Darbdavio socialinė parama pinigais 1345 6600 15766,13 

Ilgalaikio turto įsigijimas 18000 - - 

Viso išlaidų: 2522529,27 2520613,61 2524776,30 

 

Dėl per vėlai pateiktų apmokėjimui sąskaitų faktūrų, kreditinis įsiskolinimas metų gale 

susidarė  786,41 Eur., o debetinis – 791,16 Eur. 

Tarnybinio transporto išlaikymui, 2019-03-13 SADM įsakymu Nr.A1-149  nustatytas išlaidų 

tarnybiniams lengviesiems automobiliams dydis 2 % nuo patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui. 

Išlaidų  limito neviršijome. 
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Įstaigos direktoriaus įsakymu yra patvirtinti mobiliųjų telefonų pokalbių limitai atsakingiems 

darbuotojams. Šių normų laikomasi ir normos viršytos nebuvo. 

Atlikus metinę 2019 metų įstaigos viso turto inventorizaciją, trūkumų ir pertekliaus 

nenustatyta. 

 

III. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS ANALIZĖ    

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-580 „Dėl 2019 

m. planinio vidutinio metinio ilgalaikės socialinės globos teikimo socialinės globos įstaigose vietų 

skaičiaus patvirtinimo“, buvo patvirtintas planinis vietų skaičius Ventos socialinės globos namuose 

2019 metams. Vaikų su negalia socialinei globai teikti patvirtintos 34 vietos: 30 vietų stacionariam 

globos padaliniui, 4 vietos bendruomeninių vaikų globos namų padaliniui. Suaugusių asmenų su 

negalia socialinei globai teikti patvirtintos 150 vietų: 130 vietų stacionariam globos padaliniui, 20 

grupinio gyvenimo namų padaliniams. 

Plėtojant bendruomenines paslaugas, 2017 metais socialinės globos namai pradėjo teikti 

bendruomenines socialinės globos paslaugos vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia. 

2019 metais bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 4 vaikai, grupinio gyvenimo namuose 

gyveno 20 suaugusių asmenų. 

Stacionariame globos namų padalinyje veikia vaikų ir suaugusių asmenų skyriai. Vaikų 

skyriuje 5 šeimynos (grupės), suaugusių asmenų skyriuje 14 šeimynų (grupių). 2019 metų pabaigoje 

vaikų skyriuje gyveno 29 vaikai su negalia, suaugusių asmenų skyriuje gyveno 135 suaugę asmenys 

su negalia. 2018 metais socialinės globos namai turėjo 2 vietas trumpalaikei socialinei globai teikti 

(1 vietą suaugusiam asmeniui su negalia ir 1 vietą vaikui su negalia). 2019 metais buvo padidintas 

trumpalaikės socialinės globos vietų skaičius iki 7 vietų (4 vietos suaugusiam asmeniui su negalia ir 

3 vietos vaikui su negalia). Per 2019 metus  trumpalaikės socialinės globos paslaugos buvo teiktos 6 

asmenims (1 vaikui su negalia ir 5 suaugusiems asmenims su negalia). Plėtojant bendruomenines 

paslaugas, nuo 2019 metų socialinės globos namuose pradėtos teikti laikino atokvėpio paslaugos. 

Patvirtintos 8 vietos laikino atokvėpio paslaugoms teikti (2 vietos vaikams su negalia ir 6 vietos 

suaugusiems asmenims su negalia). Per 2019 metus  laikino atokvėpio paslaugos buvo teiktos 2 

asmenims (1 vaikui su negalia ir 1 suaugusiam asmeniui su negalia). 

2019 metų pradžioje globos namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo 

namuose gyveno 185 gyventojai: iš jų 33 – vaikai iki 18 metų (išlaikomi savivaldybės lėšomis - 20, 

valstybės biudžeto lėšomis - 13) ir 152 suaugę gyventojai (išlaikomi savivaldybės lėšomis -  24, 

valstybės biudžeto lėšomis - 128).  
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2019 m. gruodžio  31 d. globos namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo 

namuose gyveno 188 gyventojai: iš jų 33 – vaikai iki 18 metų (išlaikomi savivaldybės lėšomis - 22, 

valstybės biudžeto lėšomis - 11) ir 155 suaugę gyventojai (išlaikomi savivaldybės lėšomis -  26, 

valstybės biudžeto lėšomis - 129).  

2019 metais į globos namus ilgalaikei socialinei globai atvyko 4 asmenys. Iš jų: 4 vaikai su 

negalia. Suaugusių asmenų su negalia 2019 metais neatvyko. Per 2017-2019 metus į globos namus 

neatvyko suaugę asmenys su negalia. 2019 metais ilgalaikei socialinei globai atvyko 1 vaiku daugiau 

nei 2018 metais. 2017-2019 metais atvykusių gyventojų skaičiaus pokytis pateiktas 7 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. 2018 – 2017 metais atvykę gyventojai (sk.) 

 

Per 2019 metus iš globos namų į kitus socialinės globos namus neišvyko nei vienas 

gyventojas. 1 suaugęs gyventojas mirė. 2018-2019 metais išvykusių, mirusių gyventojų skaičius 

pateiktas 6 lentelėje. 

 

                                                                                                                                               6 lentelė 

Išvyko į kitus socialinės globos 
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2019 metų pabaigoje, pagal Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų 

kompensavimo sutartis (išlaikomų savivaldybės lėšomis) gyveno 48 gyventojai (22 vaikai ir 26 

suaugę asmenys). 2017-2019 metais gyvenusių gyventojų pagal Ilgalaikės socialinės globos paslaugų 
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teikimo ir lėšų kompensavimo sutartis (išlaikomų savivaldybės lėšomis) skaičiaus pokytis pateiktas 

8 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. 2017 – 2019 metais išlaikomų savivaldybės lėšomis gyventojų pokytis (sk.) 

 

2019 metų pabaigoje stacionariame globos padalinyje, grupinio gyvenimo namuose gyveno 

33 vaikai ir 152 suaugę asmenys. Per 2017-2019 metus gyvenančių vaikų skaičius nekito. Suaugusių 

asmenų, gaunančių ilgalaikę socialinę globą skaičius nežymiai didėjo. 2017-2019 metais gyvenančių 

vaikų ir suaugusių asmenų skaičiaus pokytis pateiktas 9 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 2017 – 2019 metais (sk.) 

 

Pagal neįgalumo lygį, stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo namuose 2019 

metų pabaigoje gyveno 33 vaikai: 30 vaikų  nustatytas sunkus neįgalumo lygis, 3 vaikams vidutinis 

neįgalumo lygis. Lyginant su ankstesniais metais stebimas nežymus pokytis. 2017-2019 metais 

gyvenančių vaikų pasiskirstymas pagal neįgalumo lygį pateiktas 10 pav. 
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10 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal neįgalumo lygį 2017-2019 metais (sk.) 

 

Stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo namuose 2019 metų pabaigoje gyveno 

155 suaugę gyventojai: 128 suaugusiems gyventojams nustatytas 0-25 % darbingumo lygis, 27 

suaugusiems gyventojams nustatytas 30-40 % darbingumo lygis. Per 2017-2019 metus stebimas 

nežymus pokytis. 2017-2019 metais gyvenančių suaugusių gyventojų pasiskirstymas pagal 

darbingumo lygį  pateiktas 11 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 pav. Suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį 2017-2019 metais (sk.) 

 

2019 metais gyveno 15 vaikų ir 74 suaugę gyventojai kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei 18 vaikų ir 81 suaugęs gyventojas kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Lyginant su ankstesniais metais, stebimas nedidelis pokytis. 
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2017-2019 metais gyvenančių vaikų ir suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal NDNT nustatytus 

specialiuosius poreikius  pateiktas 12 pav. 

 

 

12 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal specialiuosius poreikius (sk.) 

 

2019 metų pabaigoje globos namuose gyveno 62 veiksnūs gyventojai  ir 93 neveiksnūs ir/ar 

ribotai veiksnūs tam tikrose srityse gyventojai. Lyginant su 2018 metais, stebimas nedidelis pokytis. 

2018-2019 metais gyvenančių suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal veiksnumą pateiktas 13 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal veiksnumą 2018-2019 metais (sk.) 

 

90 neveiksnių ir/ar ribotai veiksnių tam tikrose srityse asmenims globėjo (rūpintojo) pareigas 

2019 metais vykdė socialinės globos namai, 3 – gyventojų tėvai.  
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IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA  

 

Globos namuose gyvenantiems pacientams (gyventojams), teikiamos licencijuotos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos. 

Socialinės globos namuose gyvenantys pacientai (gyventojai) aprūpinami medikamentais, 

slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis, proteziniais bei ortopediniais gaminiais. Pagal gydytojų 

paskyrimus atliekamos įvairios sveikatos priežiūros procedūros: injekcijos į raumenis, veną, lašinės 

infuzijos, žaizdų profilaktika, pragulų profilaktika ir priežiūra, nuolatinis žarnyno valymas 

klizmutėmis (1 vaikui ir 1 suaugusiam asmeniui),   nuolatinis kateterizavimas (1 vaikui ir 1 

suaugusiam asmeniui), cukraus kiekio kraujyje matavimas (1 suaugusiam asmeniui), arterinio kraujo 

spaudimo matavimas, pulso, temperatūros matavimas, vaistų sugirdymas ir būklės sekimas, 

kompresų uždėjimas ir kt.  

Nuolat buvo stebimi pacientų (gyventojų) sveikatos būklės pokyčiai, vykdomi profilaktiniai 

sveikatos tikrinimai, teikiama būtinoji medicinos pagalba. Pacientus (gyventojus) konsultavo 

gydytojas psichiatras, medicinos psichologas. Buvo atliekamos individualios ir grupinės 

kineziterapijos procedūros, masažas, hidromasažas. Pacientai (gyventojai) pagal poreikį galėjo 

dalyvauti dailės terapijos susitikimuose. 

2019 metais gydytojas psichiatras konsultavo 258 kartus, iš jų 59 kartus konsultavo vaikus ir 

199 kartus – suaugusius asmenis. Pacientams (gyventojams) buvo skiriamas ar koreguojamas 

gydymas. Esant reikalui, paūmėjus psichinei sveikatos būklei, buvo siunčiami stacionariam gydymui. 

2019 metais psichiatrinėje ligoninėje gulėjo 9 pacientai (gyventojai), iš jų 2 vaikai ir 7 suaugę 

asmenys. Gydytojas psichiatras siuntė 12 pacientų (gyventojų) darbingumo lygio bei specialiųjų 

poreikių nustatymui ar pratęsimui į Šiaulių NDNT. 

Medicinos psichologas konsultavo globos namų pacientus (gyventojus), 12 pacientų 

(gyventojų) pildė dokumentus darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui.  

Šeimos gydytojo ir gydytojo odontologo paslaugos  socialinės globos namų pacientams 

(gyventojams) teikiamos Ventos ambulatorijoje. Gydytojas skyrė pacientams (gyventojams) gydymą 

arba nukreipė juos į kitas gydymo įstaigas tolimesniam gydymui. 38 pacientams (vaikams) buvo 

išrašyti vaiko sveikatos pažymėjimai (Forma Nr. 027-1/a), skirti mokyklai.  

 Šeimos gydytojas per 2019 metus pacientus (gyventojus) konsultavo 281 kartą ir skyrė 

gydymą. 89 kartus konsultuoti pacientai (vaikai) ir 192 kartus suaugę pacientai. 77 pacientams 

(gyventojams), prieš skiepijant vakcina nuo gripo, įvertino sveikatos būklę. Buvo paskiepyti 19 vaikų 

ir 58 suaugę asmenys.  135 pacientams buvo nuolat išrašomi kompensuojami vaistai ir sauskelnės. 

Šeimos gydytojui paskyrus, buvo atliekami įvairūs tyrimai: bendras kraujo tyrimas, EKG, 

rentgenogramos, šlapimo tyrimai, cukraus kiekio kraujyje ir kt.  
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Gydytojas odontologas pacientus (gyventojus) konsultavo 24 kartus. Paslaugos buvo teiktos 

1 vaikui ir 23 suaugusiems asmenims. 100% socialinės globos namų pacientams (gyventojams) buvo 

atliktas profilaktinis odontologinis patikrinimas, išrašytas vaiko sveikatos pažymėjimas: II. Dantų ir 

žandikaulių būklės įvertinimas (Forma Nr. 027-1/a). 1 suaugęs pacientas ruošiamas dantų 

protezavimui (gydomi dantys).  

2019 metais 188 pacientams (gyventojams) buvo atliktas profilaktinis sveikatos patikrinimus.  

Globos namų pacientai (gyventojai) ligoninėse gulėjo 22 kartus, iš jų: 4 vaikai ir 10 suaugusių 

asmenų.  

2019 metais 67 pacientams (gyventojams), 18 vaikų ir 49 suaugusiems asmenims, buvo 

atliktos masažo procedūros. Iš viso masažuotojas atliko 1250 procedūrų: gydomojo masažo - 783 

procedūras (12 vaikų ir 19 suaugusių asmenų) ir 467 hidromasažo procedūras (4 vaikams ir 25 

suaugusiems asmenims).  

Per 2019 metus 82 pacientams (gyventojams) buvo atliktos 747 grupinės ir 806 individualios 

kineziterapijos procedūros, 69  suaugusiems asmenims ir 13 vaikų. 55 pacientai (gyventojai) buvo 

pakonsultuoti ortopedo – traumatologo dėl ortopedinių gaminių pritaikymo. 53 pacientai aprūpinti 

ortopedine avalyne (12 vaikų ir 41 suaugęs asmuo). 2 vaikams buvo pagamintos longetės kojytėms. 

14 pacientų (gyventojų),  iš jų 3 vaikams, suremontuoti neįgaliojo vežimėliai. 

Per 2019 metus 67 pacientams (gyventojams), iš kurių 8 vaikai ir 59 suaugę asmenys, buvo 

taikoma dailės terapija. Atsižvelgiant į paciento (gyventojo) sveikatos būklę, poreikį taikyta 

individuali arba grupinė terapija, vesta laisva arba teminė kūrybinė raiška. Aktyvus pacientų 

(gyventojų) klausymasis, dėmesys patirtoms situacijoms, išgyventoms būsenoms, skatino pacientų 

(gyventojų) pasitikėjimą, stiprino ryšį su terapeutu bei palaikė motyvaciją kūrybai ir dailės terapijos 

susitikimams.  

Per 2019 metus pacientai (gyventojai) buvo vežami konsultuoti į kitas gydymo įstaigas 138 

kartus, pas įvairių sričių specialistus - konsultantus. 2018-2019 metų konsultacijų skaičiaus pokytis 

pateiktas 7 lentelėje.  

                                                                                                                                    7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Gydytojai konsultantai 

2018 m. 2019 m. 

vaikai 
suaugę 

asmenys 
vaikai 

suaugę 

asmenys 

1.  Neurologas 9 3 3 6 

2.  Okulistas 6 3 6 11 

3.  Otorinolaringologas 3 3 8 10 

4.  Chirurgas 7 4 2 12 

5.   Traumatologas 
2 4 0 15 
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6.  Ortopedo-traumatologo 20 45 12 43 

7.  
Endokrinologas 2 7 5 7 

8.  
Surdologas 1 0 1 0 

9.  
Rentgenologas 2 5 0 8 

10.  
Dermatologas 1 5 2 8 

11.  
Gastroenterologas 0 3 0 1 

12.  
Nefrologas 1 0 1 1 

13.  
Urologas 1 1 0 3 

14.  Ginekologas 0 13 0 3 

15.  Kardiologas 0 0 2 0 

16.  Odontologas (bendra 

nejautra) 
0 1 9 8 

17.  Hematologas 0 0 0 2 

 

Per 2019 metus globos namų pacientams (gyventojams) buvo atliekamos gydytojų paskirtos 

procedūros. 2018-2019 metais atliktų procedūrų skaičiaus pokytis pateiktas 8 lentelėje. 

                                                                                                                                    8 lentelė 

Atliktos procedūros 

Procedūrų pavadinimas 2018 m. 2019 m. 

Injekcijos į raumenis 666 512 

Injekcijos į veną - - 

Injekcijos į paodį 365 365 

Lašinės infuzijos - 5 

Perrišimai 4603 6213 

 

Per 2019 metus buvo planuota paskiepyti nuo gripo 119 globos namų pacientų (gyventojų). 

Negavus reikiamo kiekio vakcinų, iš viso paskiepyta 77 pacientai. 2018-2019 metais paskiepytų 

pacientų (gyventojų) nuo gripo skaičiaus pokytis pateiktas 14 paveiksle.  
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14 pav. Paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo gripo skaičiaus pokytis 2018-2019 metais (sk.) 

 

Per 2019 metus buvo planuota paskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos 5 globos namų 

pacientus, kurie dažniau serga virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis. Negavus nei vienos 

vakcinos, nepaskiepytas nei vienas pacientas. 2018-2019 metais paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo 

pneumokokinės infekcijos skaičiaus pokytis pateiktas 15 paveiksle.  

 

 

15 pav. Paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo pneumokokinės infekcijos skaičiaus pokytis 

2018-2019 metais (sk.) 

 

2019 metais, paskyrus gydytojui buvo atlikti 204 tyrimai. 2018-2019 metais atliktų tyrimų 

skaičiaus pokytis pateiktas 9 lentelėje. 

                                                                                                                                    9 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Atlikti tyrimai 

2018 m. 2019 m. 

vaikai 
suaugę 

asmenys 
vaikai 

suaugę 

asmenys 
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2.  Kraujo tyrimas 24 106 46 86 

3.  Šlapimo tyrimas 
10 37 34 27 

4.  Išmatų tyrimas 
0 3 0 0 

5.  Bakteriologinis tyrimai 
0 1 0 0 

6.  Citologinis tepinėlio 

tyrimas 
0 0 0 1 

7.  Echoskopija 
1 1 0 3 

8.  Elektroencefalograma 
1 1 0 1 

9.  Alergologinis tyrimas 
0 0 1 2 

10.  Kompiuterinės 

tomografijos tyrimas 
0 0 0 1 

 

Kineziterapeutė kartu su masažuotoja suorganizavo 3 prevencinius renginius. Birželio 6 d.  

vyko Pasaulinės dienos be tabako paminėjimas – „Pūsk balionus, o ne dūmus“. Šią dieną visi 

gyventojai ir darbuotojai buvo kviečiami į aktų salę išklausyti pranešimą ir pasižiūrėti keletą 

pamokančių filmukų apie rūkymo žalą sveikatai. Išklausius pranešimą ir pasižiūrėjus filmukus, visi 

susirinkusieji kieme pūtė balionus.  Lapkričio 19 d. vyko konkursas  Europos sveikos mitybos dienai 

paminėti „Mano sveikiausias gėrimas“, kurio tikslas buvo skatinti globos namų gyventojus ir 

darbuotojus maitintis sveikai. Susirinkusiems paminėti šią dieną buvo perskaitytas pranešimas apie 

tinkamos ir sveikos mitybos principus ir taisykles. Po pranešimo kiekvienos šeimynos gyventojai ir 

darbuotojai, sveikatos priežiūros, maisto ruošos padalinio darbuotojai ir užimtumo specialistai 

pristatė savo pagamintus „sveikuoliškus“ gėrimus. Balandžio 8 d. vyko šeimynų (grupių) gyventojų 

piešinių – plakatų konkursas „Sveikas esu – laimingas esu“. Ši diena švenčiama siekiant supažindinti 

globos namų bendruomenę apie tam tikras, su sveikata susijusias temas, šitaip pabrėžiant PSO 

prioritetines sritis. Piešiniuose – plakatuose atsispindėjo tai, ką globos namų gyventojai daro, kad 

būtų sveiki. 

Tęsiant bendradarbiavimą su VDA Kauno fakultetu, pasitelkus asmenines komunikacijos 

priemones, nuolat palaikytas ryšys su VDA Kauno fakulteto projekto vadovu, kitais akademijos 

dėstytojais, viešųjų ryšių specialistais. Organizuotas projekto „Besijungiantys kadrai“ kūrybinių 

darbų vykdymas vizualizuojant fono elementus, kuriant siužetą, įgarsinant veikėjus. Kūrybinėse 

filmuko dirbtuvėse aktyviai dalyvavo 14 globos namų gyventojų,  iš kurių 5 vaikai. Organizuotas 

animacijos „Nepaprasta kelionė“ pristatymas. Į renginį atvyko VDA Kauno fakulteto atstovai, miesto 

seniūnė, Ventos gimnazistai bei muzikos mokyklos auklėtiniai.  

Koordinuotos neprojektinės grafikos kūrybinės dirbtuvės, kurioms priemones ir medžiagas 

skyrė bei pacientams vedė VDA Kauno fakulteto dėstytojai.  
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Vykdant pacientų (gyventojų) asmens higienos palaikymą, kartą mėnesyje buvo vykdomi 

švaros ir gyvenamų patalpų tvarkos patikrinimai. 

2019 metais visi globos namų darbuotojai atliko kasmetinį privalomą sveikatos tikrinimąsi. 

Darbuotojai, kuriems buvo pasibaigę privalomų higieninių įgūdžių ir I-os pagalbos pažymėjimų 

galiojimai, išklausė mokymus. 

V. MITYBA 

 

Globos namų gyventojų maitinimas organizuojamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 

patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos namuose reglamentuojančius teisės aktų 

reikalavimus. Gyventojai buvo maitinami 4 kartus per dieną, pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 

rekomenduojamas maisto produktų paros normas. 

Socialinės globos namuose 2019 metais vidutiniškai maitinosi 166 gyventojai. 4 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams ir 20 grupinio gyvenimo namuose 

gyvenantiems suaugusiems asmenims buvo išduodami produktai maisto gaminimui. 

Vienam asmeniui per parą maitinimui buvo skiriama 3,30 Eur. Maitinimas  organizuojamas, 

vadovaujantis sudarytais perspektyviniais valgiaraščiais, atsižvelgiant į sezoniškumą. Dažniausiai 

buvo taikoma pagrindinė dieta - sveikų žmonių mityba (P1). Detalus maitinimo išdėstymas pateiktas 

10 lentelėje.  

                                                                                                                                    10 lentelė 

Dietos 

kodas 
Dietos pavadinimas 

Bendras 

gyventojų 

skaičius 

Gyventojų 

valgančių 

valgykloje 

skaičius 

Gyventojų 

valgančių 

šeimynose 

skaičius 

P1 Sveikų žmonių mitybos dieta 146 85 61 

CD Sergančių cukriniu diabetu dieta 1 1 - 

Ptm Turinčių rijimo problemų dieta 19 5 14 

Viso: 166 91 75 

   

Gyventojai turėjo galimybę susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto 

produktų ar patiekalų asortimento. Įvertinus gyventojų rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimus, 

paskyrus gydytojui, buvo taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta (pusiau trintas maistas) bei 

užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba maitinant. 

Gyventojai nuolat mokomi valgymo kultūros - valgyti su įrankiais, neskubant ir gerai 

sukramtant maistą. Slaugomi gyventojai bei turintys laikinų sveikatos sutrikimų, buvo maitinami 

šeimynų (grupių) patalpose. Jiems šiltas maistas buvo pristatomas marmituose.  

2019 m. buvo daroma žodinė gyventojų apklausa dėl pageidaujamo patiekalų asortimento. Į 

gyventojų pageidavimus buvo atsižvelgta. Per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdyta žodinė gyventojų 

apklausa, kurios metu siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie maitinimo kokybę, pageidaujamus 
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ir nepageidaujamus maisto gaminius. Daugumos gyventojų nuomone, globos namuose gaminamas 

maistas yra skanus.  

 Gyventojams sudarytos sąlygos bet kuriuo metu išgerti šiltos kavos, arbatos. Šventinėmis 

dienomis ruošiamas šventinis meniu. Šeimynose (grupėse) yra virtuvėlės, kuriose gyventojai pagal jų 

savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus gali užsiimti maisto ruošimu, stalo serviravimu ar 

panašia veikla. 

Gyventojams nuolat skiepijamos žinios apie sveiką mitybą, sveiko maisto pasirinkimą perkant 

maisto produktus ar užsisakant maistą viešo maitinimo įstaigose. Bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose gyvenantys vaikai ir grupinio gyvenimo namuose gyvenantys suaugę asmenys, pagal savo 

gebėjimus ir galimybes, padedant darbuotojams, sudarė valgiaraščius ir maistą gaminosi patys.  

Įstaigoje nuolat vykdoma savalaikio maisto produktų tiekimo ir priėmimo, temperatūrų 

matavimo, sandėlio bei virtuvės valymo, dezinfekavimo darbų registracijos žurnalų kontrolė.  

 

VI. SOCIALINIS DARBAS IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Globos namuose dirbantys socialiniai darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, socialinės globos normų aprašu, globos namų vaikų ir 

suaugusiųjų asmenų skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais bei kitais socialinį darbą 

reglamentuojančiais lokaliniais teisės aktais. Socialinių paslaugų tikslą bei prioritetines veiklos 

kryptis nurodo metiniai socialinio darbo veiklos planai. 2019 metų pradžioje šeimynų (grupių) 

socialiniai darbuotojai sudarė metinius veiklos planus. Planuose atsispindėjo šeimynose (grupėse) 

organizuojamos popietės, išvykos, laisvalaikis, darbinė veikla, kultūriniai renginiai, religinės 

paslaugos. Šeimynose (grupėse) su gyventojais dirbanti darbuotojų komanda buvo atsakinga už 

individualių socialinės globos planų (ISGP) sudarymą ir įgyvendinimą. Atsižvelgiant į gyventojų 

pomėgius, gebėjimus, galimybes buvo organizuotas individualus ir grupinis darbas. Užtikrintas 

nesavarankiškų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų vertybių saugojimas, naudojimas, apskaita. 

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, buvo analizuojamos, vertinamos įvirios individualios ir grupinės 

probleminės situacijos, stengiamasi rasti kompromisus bei parinkti tinkamus problemų sprendimo 

būdus. Jaunuolių šeimynose (grupėse) pasitaiko nemažai konfliktinių situacijų, nes jaunuoliai 

aktyvūs, daug bendraujantys ir siekiantys lyderio pozicijų. Jiems kasdien iškildavo įvairių klausimų, 

kuriuos darbuotojai turėdavo neatidėliotinai išspręsti. Siekiant užtikrinti socialinio darbo kokybę, 

buvo bendradarbiaujama su kitais specialistais, organizuotas komandinis darbas. Metų bėgyje vyko 

įvairūs pokalbiai, diskusijų valandėlės, gyventojams aktualiais klausimais. Gyventojai išsakydavo 

savo problemas, nusiskundimus, pasiūlymus bei pageidavimus. Laisvalaikiu gyventojai užsiėmė 

norima, mėgstama veikla. Veiklas pasirinko pagal savo pomėgius ir galimybes. Gyventojai savo 
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kambariuose klausėsi muzikos, žiūrėjo TV laidas, žaidė su personaliniais kompiuteriais, spalvino 

knygeles, sprendė nesudėtingas užduotis, dėlioja dėliones, mezgė. Globos namuose yra tradicija 

švęsti gyventojų gimtadienius. Tad šeimynose (grupėse) esančiose virtuvėlėse, padedant 

darbuotojams,  gimtadieniams išsikepdavo tortą, pasigamindavo salotų, karštų sumuštinių ir kt. 

Mokėsi serviruoti stalus ne tik gimtadienio šventėms, bet ir per kitas metų šventes. Gyventojai, 

padedant darbuotojams, aktyviai dalyvavo darbinėje veikloje: padėdavo sunešti maisto produktus, 

tvarkyti ir prižiūrėti įstaigos aplinką, kapines. 

Per 2019 metus šeimynų (grupių) socialiniai darbuotojai kvietė globos namų bendruomenę į 

savo šeimynose organizuotas popietes, renginius. Žiūrėti 11 lentelę. 

                                                                                                                                    11 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Šeimynose (grupėse) organizuotos popietės, renginiai 

1. 5, 16 ir 19 šeimynų (grupių) renginys „Šv. Valentino diena“ 

vasario mėn. 

2. 4, 11 ir 12 šeimynų (grupių) renginys „Užgavėnės“ 

3. Mylinčios širdelės diena. Meilės atspindys piešiniuose (piešimas pirštų 

pagalba). 

4. 7, 8 šeimynų (grupių) renginys Šventas Valentinas „Aš tave myliu“  

5. 15 šeimynos (grupės) popietė „Sveikas pavasari“ kovo mėn. 

6. 6,10 šeimynų renginys „Vaikų Velykėlės“ 
balandžio mėn. 

7. 7, 8 šeimynų (grupių) Šv. Velykų šventė „Ridu, ridu margučiai“ 

8. Šeimos diena gegužės mėn. 

9. 7,14 šeimynų (grupių) renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai  birželio mėn. 

 10. 13, 14 šeimynų (grupių) organizuota Joninių šventė 

11. 9 šeimynos (grupės) renginys „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ 

liepos mėn. 
12. 16 šeimynos (grupės) popietė „Ledų fiesta“ 

13. 12 šeimynos (grupės) popietė – paskaita apie gydomąsias žoleles 

(gydomųjų žolelių rinkimas, paruošimas džiovinimui)  

14. 19 šeimynos (grupės) popietė „Kur slepiasi vitaminai?“ rugpjūčio mėn. 

15. 15 šeimynos (grupės) popietė „Rudens takais – pilnomis kraitelėmis“ rugsėjo mėn. 

16. 10 šeimynos (grupės) popietė „Geltonas rudens garvežiukas“ spalio mėn. 

17. Tarptautinė draugo diena 
lapkričio mėn. 

18. 6 šeimynos (grupės) popietė „Šypsena daug ką gali... „  

19. 13, 15 šeimynų (grupių) renginys, Eglutės įžiebimo šventė 

gruodžio mėn.  20. 1, 2, 3, 4 šeimynų (grupių) organizuojamas Kalėdinis paštas  

21. Kalėdinis karnavalas 

 

Globos namų gyventojų užimtumas vaidina svarbų vaidmenį. Užsiėmimai vyko atsižvelgiant 

į gyventojų pageidavimus, galimybes ir gebėjimus. Globos namuose dirba 7 užimtumo specialistai. 
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Užimtumo veiklos gyventojams organizuojamos individualiai ir grupėje, pagal parengtą metinį 

užimtumo veiklos planą bei užsiėmimų grafiką. Sudaromos galimybės pasirinkti veiklas.  

Kompiuterinio raštingumo veikloje dalyvavo 110 gyventojų. Į užsiėmimus ėjo visi norintys ir 

besidomintys šia veikla. Vaikams buvo suteikiama galimybė grįžus iš mokyklos ateiti į kompiuterių 

klasę. Stengtasi prisitaikyti prie kiekvieno poreikių ir pomėgių, pasiūlyta veikla, atitinkanti kiekvieno 

gebėjimus, kad gyventojai patirtų sėkmę, gautų norimą rezultatą. Vienu metu užsiėmimuose galėjo 

dalyvavauti 5 gyventojai (pagal kompiuterių skaičių). Tačiau į kompiuterių klasę ateidavo ir daugiau 

gyventojų, kurie atsinešdavo ir naudodavosi asmeniniais kompiuteriais, telefonais, planšetėmis. 

Prieiga prie interneto yra visuose kompiuteriuose. Sudaryta galimybė prisijungti prie asmeninio 

įrenginio (Wi-Fi ryšys). 33 asmenys dirbo savarankiškai, 29 nesavarankiškiems buvo reikalinga 

nuolatinė pagalba, 48 reikalinga pagalba tik kai kuriose situacijose. 

Meninės raiškos kabinete vyko reguliari veikla pagal sudarytą užsiėmimų grafiką. Užsiėmimų 

metu gyventojams buvo suteikiama galimybė saviraiškai ir meninei kūrybai. Puoselėtas gyventojų 

spontaniškos kūrybos pobūdis, meniškumas, individualumas, originalumas. Užsiėmimus lankė 64 

gyventojai. 39 gyventojų kūrybiniai darbai buvo panaudoti organizuojant parodas. Bendradarbiaujant 

su Ventos gimnazijos mokiniais, kūrė bendrus darbus, organizavo bendrus renginius bei projektus. 

Organizuotos parodos Ventos miestelio erdvėse bei rajone. 

Floristikos užsiėmimus lankė 38 gyventojai. Viename užsiėmime dalyvavo 2-4 gyventojai. 

Veikla buvo suskirstyta į kūrybinius ir nekūrybinius procesus. Kūrybiniame procese dalyvavo du, 

trys ar daugiau užimtume pasiekusių jaunuolių. Didžioji dalis jaunuolių, nekūrybiniame procese tą 

patį darbą kartodavo daug kartų, kol gaudavosi galutinis rezultatas.  

Choreografijos veikla padėjo lavinti gyventojų kūrybiškumą, atsakomybės jausmą, 

estetiškumą ir draugiškumą, saviraiškos poreikius, atskleidžiant gyventojų talentą, gebėjimus. 

Plėtojant gyventojų specifinius šokio raiškos gebėjimus ir formuojant poreikį pažinti choreografijos 

meną, siekta atskleisti gyventojų kūrybinį savitumą, skatinti pasitikėjimą savimi, socialinį aktyvumą 

ir bendradarbiavimą. Per metus užsiėmimus lankė 60 gyventojų. 

Keramikos ir molio užsiėmimus lankė 88 gyventojai. Kūrybinis procesas su plastiškomis 

medžiagomis (moliu, plastilinu) gyventojams suteikė teigiamų emocijų, proceso metu atsiskleidė 

gyventojų gebėjimai, vaizduotė ir kūrybiškumas. Daugumai gyventojų buvo reikalinga dalinė ar 

visapusiška pagalba. Gyventojai atliko elementarius, malonumą teikiančius veiksmus, kaip pvz. 

spausti įspaudus plokščiame molyje, įvairius ornamentus priemonių pagalba ir pan. Darbeliai nuėjo 

nemažą kūrybos proceso kelią, kol buvo galutinai užbaigti.  

Darbinių įgūdžių užsiėmimuose dalyvavo gyventojai besidomintys gėlių ir daržovių 

auginimu, jų priežiūra. Darbelių iš popieriaus gamybos užsiėmimuose dalyvavo mėgstantys dirbti su 

popieriumi. Darė smulkius ir kruopščius dirbinius namų aplinkos puošybai, dovanų dėžutes ir 
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atvirukus. Vienu  metu užsiėmimuose dalyvavo nuo 1 iki 5 gyventojų. Užsiėmimus lankė visi norintys 

ne mokyklinio amžiaus gyventojai iš 10 šeimynų (grupių). Darbinių įgūdžių lavinimo ir darbelių iš 

popieriaus gamybos užsiėmimuose dalyvavo 67 gyventojai. 

 Siuvimo įgūdžių lavinimo siuvimo mašinomis užimtumo veikloje buvo ugdomas gyventojų 

estetinis skonis, išradingumas ir kūrybinis sugebėjimas, erdvinė vaizduotė, kantrybė, tikslumas. 

Siuvimas lavino gyventojų susikaupimą. Individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo 40 

įstaigos gyventojų. Viename užsiėmime galėjo dalyvauti 2-4 gyventojai. Per užsiėmimus gyventojai 

kirpo, siuvo atskiras rūbų detales, siuvo ir siuvinėjo servetėles, mezgė šalikus, kojines.  

Per 2019 metus globos namuose vyko įvairūs renginiai, žiūrėti 12 lentelę. 

                                                                                                                                  12 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Organizuoti bendri įstaigos renginiai 

1.  „Trijų karalių“ šventė 

sausio mėn. 
2. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

3. Renginys, skirtas Vasario 16-ąjai „Vingiuotas kelias per Lietuvą“ vasario mėn. 

4. Renginys, skirtas Tarptautinei moters dienai kovo mėn. 

 5. Renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai 

6. Paroda Ventos miesto bibliotekoje „Šv. Velykų belaukiant...“ 

balandžio mėn. 7. Tarptautinė Šokio diena 

8. Akcija „Darom“ 

9. Šeimos diena 
gegužės mėn. 

10. Pasaulinė diena be tabako „Pūsk balionus, o ne dūmus“ 

11. Liaudiškos muzikos festivalis „Kaip paukšteliai žaliam gojuj“ birželio mėn. 

12. „Pasaulis be sijonų liktų nuogas“ liepos mėn. 

13. Šokių maratonas 
rugpjūčio mėn. 

14. Kūrybinės molio dirbtuvės 

15.  Pasaulinė gyvūnų globos diena“ rugsėjo mėn. 

16.  Pramoginis žaidimas – viktorina „Ką aš žinau apie internetą“ spalio mėn. 

 17. Tarptautinė veltinio diena 

18. Visų šventųjų diena. Kapinėse mirusių gyventojų lankymas 
lapkričio mėn. 

19. Europos sveikos mitybos dienos paminėjimas 

20. Kalėdinių piešinių, pieštų kompiuteriu, konkursas lapkričio mėn. 

21. Renginys, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai 
gruodžio mėn. 

22. Kalėdinis karnavalas 

23. Diskoteka kiekvieną 

savaitę 

24. Filmų terapija (aktų salėje) kartą per mėnesį 
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Globos namuose veikia gyventojų taryba. Savo veiklą gyventojų taryba grindžia socialinės 

globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, bendrų tikslų siekimu ir išsikeltų uždavinių 

sprendimu. Nuolat stebi ir teikia pasiūlymus dėl maitinimo, higienos, buitinių, kultūrinių, medicininių 

ir kitų paslaugų kokybės gerinimo. Globos namų gyventojų taryba reguliariai rinkosi į tarybos 

susirinkimus, kuriuose buvo sprendžiami gyventojams aktualūs klausimai, iškilusios problemos. 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (Ventos miestelyje), gyvena 4 vaikai (2 mergaitės, 

2 berniukai). Jie lanko Akmenės rajono V. Zubovo mokyklą ir Ventos muzikos mokyklą. 2019 metais 

dalyvavo Ventos socialinės globos namuose vykusiose bendrose šventėse, renginiuose kaip dalyviai 

ir kaip žiūrovai. Su muzikos mokyklos paruošta programėle, du kartus koncertavo globos namuose. 

Spalio pabaigoje globos namuose buvo atidaryta gyventojo V. B. piešinių paroda. Vaikai, kartu su 

darbuotojais, aktyviai lankėsi Ventos miestelyje organizuojamose renginiuose. Džiaugėsi susitikę 

draugus, darbuotojus, kaimynus: pasakodavo savo įspūdžius, pastebėjimus. Viešuoju transportu vyko 

į Mažeikius žiūrėti Čekų cirko. Šiaulių kino teatre du kartus žiūrėjo filmus. Visi drauge vyko į 

pažintines keliones. Gyvendami grupinio gyvenimo namuose ugdė savitvarkos, asmens higienos 

įgūdžius, drauge su darbuotojomis gaminosi maistą. Vaikams buvo sudarytos sąlygos įgyti kuo 

daugiau namų ūkio, pirkimo ir kitų kasdieniniame gyvenime būtinų įgūdžių. Darbuotojai skatino 

kiekvieno vaiko savarankiškumą. Su gyventojais buvo kalbamasi apie tai, kaip reikia elgtis 

mokykloje, viešose vietose, namuose, su draugais ir pan.  

Grupinio gyvenimo namuose (Ventos miestelyje) gyvenančios merginos puikiai įsiliejo į 

Ventos miestelio bendruomenę. Prisijungė prie Ventos kultūros namų organizuojamo renginio 

„Didysis Ventos margutis“, gavo padėkos raštą už kūrybiškumą, išradingumą, kruopštumą. Kultūros 

namuose vyko šokių maratonas „Šok ir nesustok“, jame dalyvavo ir grupinio gyvenimo namų 

gyventojos. Ventos kultūros namų vadovė pakvietė merginas lankyti užimtumo būrelį kultūros 

namuose, kur mokosi sceninių įgūdžių, drąsos scenoje, vaidybos elementų ir pan. Pirmas trumpas 

muzikinis vaidinimas - „Paukščiai“. Jį parodė globos namų gyventojams ir darbuotojams, Ventos 

miestelio bendruomenei.  Merginos lanko Ventoje muzikos mokyklą. Su viešuoju transportu aplankė 

Mažeikių, Naujosios Akmenės, Šiaulių miestus bei apylinkes. Daug vaikštinėja po miestelio 

apylinkes, susipažįsta su kita bendruomenės dalimi. Grupinio gyvenimo namuose gyvenančioms 

merginoms sudarytos sąlygos įgyti kuo daugiau namų ūkio, pirkimo ir kitų kasdieniniame gyvenime 

būtinų įgūdžių. Darbuotojai skatino kiekvienos merginos savarankiškumą.  

Grupinio gyvenimo namuose (Akmenės mieste) gyvenantiems vaikinams, kultūrinė 

bendruomeninė veikla – svarbi socialinės integracijos dalis, kuri padėjo užmegzti platesnius ryšius, 

mažino atskirtį ir suteikė sąlygas tapti bendruomenės dalimi. Vaikinai noriai dalyvavo įvairiuose 

miestelio renginiuose. Juos pastebėjo ir Akmenės bendruomenės žmonės, kurie po truputį įsileidžia 

grupinio gyvenimo namų gyventojus į bendruomeninius renginius. Apibendrinant 2019 metus 
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praleistus grupinio gyvenimo namuose, pastebėta, kad vyriškame kolektyve apstu įvairiausių 

problemų, kurias sprendė visa grupinio gyvenimo namų darbuotojų komanda. Bendravimas su 

gyventojais vyko nuolat. Gyventojai kėlė įvairias problemas, kurias reikėjo spręsti nedelsiant. Visa 

darbuotojų komanda stengėsi rasti kompromisą bei parinko tinkamus problemų sprendimo būdus. 

Vaikinams sudarytos sąlygos įgyti kuo daugiau namų ūkio, pirkimo ir kitų kasdieniniame gyvenime 

būtinų įgūdžių. Darbuotojai skatino kiekvieno vaikino savarankiškumą.  

Metų bėgyje direktoriaus pavaduotoja, socialinio darbo padalinio vadovė telkė socialinius 

darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus bei užimtumo specialistus bendrai komandinei veiklai, 

dalyvaudamos šeimynų (grupių) darbuotojų susirinkimuose. Kiekvieną mėnesį vyko šeimynų 

(grupių) darbuotojų susirinkimai. Kartą ketvirtyje šeimynų (grupių) susirinkimuose buvo skaitomi 

pranešimai darbuotojams aktualiomis temomis. 

2019 metais įvyko 28 socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų, kuriuose analizuota 

įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų. Buvo aptariami socialinio darbo 

rezultatai. Susirinkimų metu darbuotojai dalijosi savo sėkmėmis  ir nesėkmėmis. Ieškota naujų 

galimybių, kaip gerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę.  

Direktoriaus pavaduotojas, socialinio darbo padalinio vadovas bei šeimynų (grupių) 

socialiniai darbuotojai gyventojus informavo, konsultavo įvairiais, jiems rūpimais klausimais. 

Informacija apie globos namus, juose teikiamas paslaugas nuolat skelbiama globos namų 

internetiniame puslapyje https://www.ventossgn.lt/ 

 

VII. ŪKINĖ VEIKLA   

 

Per 2019 metus reguliariai buvo atliekami smulkūs globos namų, grupinio gyvenimo namų 

įrengimų, patalpų remonto ir aplinkos tvarkymo darbai. Vieną kartą per metus  buvo atliekami 

geriamo vandens mikrobiologiniai tyrimai dėl kaliforminių bakterijų, žarnyno ląstelių ir legionelių 

aptikimo. Pastoviai vykdoma legioneliozės profilaktikos ir kontrolės darbų, karšto vandens sistemoje, 

rizikos vertinimas ir kontrolė. Kasdien vykdomos Neįgalaus asmens kėlimo platformos apžiūros, 

registruojami ir šalinami gedimai. Liepos mėnesį buvo atliktas kėlimo platformos remontas ir atlikta 

kėlimo platformos registracija Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. 

Reguliariai vykdomos dujinės katilinės dujų tiekimo įrenginių, dujinių katilų, siurblių 

apžiūros, registruojami ir šalinami gedimai. 

Iki kovo 15 d. sudarytas 2019 metų viešųjų pirkimų planas. 

Iki kovo 15 dienos VĮ Turto banko VTIPS sistemoje buvo pateikti duomenys apie: 

 patikėjimo teise valdomo turto likutines vertes ir darbuotojų skaičių 2018 m. gruodžio 31 d. 

būklei; 
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 nekilnojamojo turto, įskaitant išsinuomotą ar kitaip gautą nekilnojamąjį turtą, išlaikymui 

2018 metais patirtas (komunalines, eksploatavimo ir administravimo, remonto ir kitas) sąnaudas; 

  išnuomoto ir išsinuomoto nekilnojamojo turto nuomos kainas; 

  duomenis apie administracinių patalpų kabinetinį plotą; 

  duomenis apie transporto priemonių ir kito Taisyklių 33 punkte nurodyto turto likutines 

vertes. 

Iki balandžio 30 dienos pakartotinai pateikti dokumentai žemėtvarkos planavimo dokumentų 

rengimo informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo pagal perduodamus 

pastatus VĮ Turto bankas. 

Paruošta atliekų susidarymo, registravimo, išvežimo dokumentacija ir prisijungta prie 

„Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos“. Kas mėnesį 

registruojamos susidariusios ir išvežamos atliekos pagal paskirstymo pobūdį. Kiekvieną ketvirtį ir 

praėjus metams apskaitos informacinėje sistemoje parengiama ir teikiama ataskaita apie susidariusias 

ir išvežtas atliekas. 

Per 2018 metus pravesti viešųjų pirkimų konkursai: 

 per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) – 340675,30 eurų sumai (68%); 

 pagal VPĮ 23 str. 2 dalį (rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose) – 17082,51 eurų sumai (3%); 

 pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1. punkto reikalavimus – 74765,77 eurų 

sumai (15%); 

 Per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – 71898,10 eurų sumai (14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. 2018 metų viešieji pirkimai (%) 

 

Per 2019 metus pravesti viešųjų pirkimų konkursai: 

  per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) – 396144,36 eurų sumai (77%); 

Per CPO

14%

Per CVP 
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  pagal VPĮ 23 str. 2 dalį (rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose) – 16021,43 eurų sumai (3%); 

  pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1. punkto reikalavimus – 60155,81 eurų 

sumai (11%). 

  per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – 46261,49 eurų sumai (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 pav. 2019 metų viešieji pirkimai (%) 

 

Palyginus 2018 - 2019 metus matome, kad 2019 metais:  

  9% padidėjo pirkimų per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą;  

 rezervuoti pirkimai pagal VPĮ 23 str. 2 dalį išliko tokie pat (3%); 

  pirkimai pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1. punkto reikalavimus sumažėjo 

4%. 

2019 metų II – III ketvirčiais atliktos matavimo priemonių ir prietaisų metrologinės patikros. 

Rugsėjo – spalio mėnesiais atlikti šildymo sistemos, šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų remonto 

darbai. 

 Spalio mėnesį paruošta dokumentacija pertvarkos projektui. Buvo pateikta dokumentacija 

naujų Grupinio gyvenimo namų statybai, Socialinių dirbtuvių įrengimui, Dienos užimtumo centro 

įrengimui ir naujų Slaugos – globos namų statybai. Buvo paskaičiuotos reikalingos lėšos šių objektų 

statybai ir įrengimui. 

Lapkričio mėnesį pravestos savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos kartu 

su Akmenės rajono savivaldybe, kuriose dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie VRM Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba, Akmenės rajono specialiųjų tarnybų atstovai 

ir kviestiniai svečiai.  

 

 

3%

11%

9%

77%
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PRIEDAI 

1 Priedas 

 GLOBOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 

 Socialinės globos namų veikla buvo planuojama vadovaujantis Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patvirtintu 2019 metų veiklos planu, rengiamu pagal Strateginio planavimo metodiką, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio 

planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamu globos namų internetinėje svetainėje.  

 

Įstaigos 

veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Per ataskaitinį laikotarpį 

pasiekti rezultatai 

Planuotų 

rezultatų 

neįgyvendini

mo / viršijimo 

priežastys 

1. Organizuoti 

tinkamą asmenų 

apgyvendinimą 

ir paskirti jų 

poreikius 

atitinkančias 

paslaugas: 

  

 

1.1. teikti 

vaikams, 

turintiems proto 

negalią ir (ar) 

psichikos 

sutrikimų (toliau 

– vaikai), ir 

suaugusiems 

asmenims, 

turintiems proto 

negalią ir (ar) 

psichikos 

sutrikimų (toliau 

– suaugę 

asmenys), 

ilgalaikę 

socialinę globą 

stacionariame 

globos 

padalinyje 

1. suaugusių asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos padalinyje, 

skaičius – 136; 

2. vaikų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos padalinyje, 

skaičius – 34 

 

1. 136 suaugę asmenys, per metus 

gavo ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos padalinyje; 

2. 33 vaikai, per metus gavo 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos padalinyje 

 

1. Įgyvendinta 

 

 

2. Eilėje 

nebuvo 

laukiančių 

ilgalaikės 

socialinės 

globos vaikų, 

todėl atvyko 1 

vaiku mažiau 

nei planavome 

1.2. teikti 

vaikams ir 

suaugusiems 

asmenims 

ilgalaikę 

socialinę globą 

grupinio 

gyvenimo 

namuose 

1. suaugusių asmenų, gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

grupinio gyvenimo namuose, 

skaičius – 20; 

2. vaikų, gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, skaičius – 4 

1. 20 suaugusių asmenų, gavo 

ilgalaikę socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose; 

2. 4 vaikai, gavo ilgalaikę socialinę 

globą grupinio gyvenimo namuose 

1. Įgyvendinta 

 

 

2. Įgyvendinta 

1.3. atlikti 

išsamų ir 

1. atliktas 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų poreikių 

1. 4 naujai apgyvendintiems 

asmenims atliktas poreikių 

1. Įgyvendinta 
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visapusišką 

vaiko ir 

suaugusio 

asmens (toliau 

kartu  – 

asmenys) 

poreikių 

vertinimą, pagal 

įvertintus 

poreikius 

sudaryti 

individualų 

socialinės 

globos planą 

vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės globos 

planai; 

2. įstaigoje gyvenančių asmenų, 

kurių individualūs socialinės 

globos planai peržiūrėti ir 

patikslinti, skaičius – 184 

vertinimas ir sudaryti individualūs 

socialinės globos planai; 

2.  188 įstaigoje gyvenantiems 

asmenims, peržiūrėti ir patikslinti 

individualūs socialinės globos 

planai  

 

 

2. Planuotas 

rezultatas 

viršytas, nes 

2019 metais 

turėjome 

viršplaninį 

skaičių 

suaugusių 

asmenų 

1.4. užtikrinti 

įstaigoje 

gyvenančių 

asmenų poreikių 

tenkinimą, 

sudaryti sąlygas 

įgalinti asmenis: 

   

1.4.1. užtikrinti 

tinkamą 

įstaigoje 

gyvenančių 

asmenų fizinę 

aplinką 

triviečių kambarių skaičius – 16 

(metų pradžioje jų buvo 16) 

triviečių kambarių skaičius – 16 

(metų pradžioje jų buvo 16) 

Įgyvendinta 

 

1.4.2. užtikrinti 

asmenims 

galimybę greitai, 

neišeinant iš 

gyvenamojo 

kambario, 

išsikviesti 

personalą, jeigu 

to reikia dėl jų 

sveikatos būklės 

asmenų, kuriems užtikrinta 

galimybė greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, 

išsikviesti personalą, skaičius – 

162 

164 asmenims užtikrinta galimybė 

greitai, neišeinant iš gyvenamojo 

kambario, išsikviesti personalą 

Planuotas 

rezultatas 

viršytas, nes 

turėjome 

viršplaninį 

skaičių 

suaugusių 

asmenų 

1.4.3. aprūpinti 

asmenis 

reikiamais 

proteziniais, 

ortopediniais 

gaminiais ir 

techninės 

pagalbos 

priemonėmis 

asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius – 45 

55 asmenys (14 vaikų ir 41 suaugę 

asmenys) aprūpinti reikiamais 

proteziniais, ortopediniais 

gaminiais ir techninės pagalbos 

priemonėmis 

Planuotas 

rezultatas 

viršytas, 

kadangi 

ortopedijos 

technika turėjo 

daugiau kvotų 

kompensuoja

mų ortopedinių 

gaminių 

gamybai 

1.5. palaikyti, 

ugdyti 

gyventojų 

socialinius ir 

savarankiško 

gyvenimo 

įgūdžius: 
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1.5.1. skatinti 

asmenis 

palaikyti ryšius 

su artimaisiais 

asmenų, kurie palaikė ryšius su 

artimaisiais, skaičius – 56 (metų 

pradžioje jų buvo 56) 

52 asmenys (metų pradžioje jų 

buvo 56), kurie palaikė ryšius su 

artimaisiais 

Planuotas 

rezultatas 

neįgyvendintas 

dėl nutrūkusių 

ryšių su 

artimaisiais 

1.5.2. skatinti 

asmenis nuolat 

dalyvauti 

savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, 

darbinės veiklos 

ir (ar) užimtumo 

programose 

asmenų, kurie nuolat dalyvavo 

savarankiškumo įgūdžių 

ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) 

užimtumo programose, skaičius 

– 56 (iš 56 galinčių dalyvauti) 

56 asmenys (iš 56 galinčių 

dalyvauti), kurie nuolat dalyvavo 

savarankiškumo įgūdžių ugdymo, 

darbinės veiklos ir (ar) užimtumo 

programose 

Įgyvendinta 

1.5.3. ugdyti 

asmenų 

gebėjimus 

savarankiškai ar 

padedant 

darbuotojams 

tvarkytis 

gyvenamąją 

aplinką 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, skaičius – 

87 (metų pradžioje jų buvo 93) 

87 asmenys (metų pradžioje jų 

buvo 93), kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką 

Įgyvendinta 

1.5.4. ugdyti 

asmenų 

gebėjimus 

savarankiškai ar 

padedant 

darbuotojams 

gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams gaminosi 

maistą, skaičius – 57 (metų 

pradžioje jų buvo 57) 

57 asmenys (metų pradžioje jų 

buvo 57), kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams gaminosi 

maistą 

Įgyvendinta 

1.6. įgyvendinti 

programas / 

priemones, 

skirtas: 

   

1.6.1. susirgimų 

/ ligų prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

pneumokokinės infekcijos 

prevencijos programoje, skaičius 

– 5; 

 

2. asmenų, dalyvavusių 

vakcinavimo nuo gripo 

programoje, skaičius – 119; 

 

 

3. asmenų, dalyvavusių sveikos 

gyvensenos renginiuose, 

skaičius – 85 

1. 0 asmenų, dalyvavusių 

pneumokokinės infekcijos 

prevencijos programoje; 

 

 

2. 77 asmenys (19 vaikų ir 58 

suaugę asmenys), dalyvavo 

vakcinavimo nuo gripo 

programoje; 

 

3. 85 asmenys dalyvavo sveikos 

gyvensenos renginiuose: „Sveikas 

esu – laimingas esu“, „Mano 

sveikiausias gėrimas“ 

1. Planuotas 

rezultatas 

neįgyvendinta, 

nes negauta 

vakcinų; 

2. Planuotas 

rezultatas 

įgyvendintas 

dalinai, nes 

ambulatorija 

pritrūko 

vakcinos nuo 

gripo; 

3. Įgyvendinta  

1.6.2. žalingų 

įpročių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių žalingų 

įpročių prevencijos programoje 

„Pūsk balionus, o ne dūmus“, 

skaičius – 46 

46 asmenys dalyvavo žalingų 

įpročių prevencijos programoje 

„Pūsk balionus, o ne dūmus“. 

Įgyvendinta  

1.6.3. neigiamo 

pobūdžio įvykių 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių akcijoje 

„Veiksmo savaitė be patyčių“, 

organizuotoje bendradarbiaujant 

su rajono policijos atstovais, 

skaičius – 58; 

1. 58 asmenys, dalyvavo akcijoje 

„Veiksmo savaitė be patyčių“, 

organizuotoje bendradarbiaujant 

su rajono policijos atstovais; 

 

1. Įgyvendinta 
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2. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose „Smurtas artimoje 

aplinkoje“, skaičius -  55; 

3. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose „Gyvenimas yra 

gražus: savižudybių prevencija“, 

skaičius – 40; 

4. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose „Kaip įveikti blogą 

nuotaiką“, skaičius – 30; 

5. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose „Pagarba draugui“, 

skaičius - 57 

2. 55 asmenys, dalyvavo 

pokalbiuose „Smurtas artimoje 

aplinkoje“; 

3. 40 asmenų, dalyvavo 

pokalbiuose „Gyvenimas yra 

gražus: savižudybių prevencija“; 

4. 30 asmenų, dalyvavo 

pokalbiuose „Kaip įveikti blogą 

nuotaiką“; 

 

5. 57 asmenys, dalyvavo 

pokalbiuose „Pagarba draugui“ 

2. Įgyvendinta 

 

 

3. Įgyvendinta 

 

 

 

4. Įgyvendinta 

 

 

5. Įgyvendinta 

1.7. asmenis, 

turinčius 

negalią, 

integruoti į 

bendruomenę 

asmenų, išvykusių iš globos 

namų gyventi bendruomenėje, 

skaičius – 1 

0 asmenų, išvykusių iš globos 

namų gyventi bendruomenėje 

Globos namų 

gyventojai 

nepareiškė 

noro gyventi  

bendruomenė-

je 

2. Teikti 

paslaugas 

bendruomenės 

gyventojams 

1. asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius – 7; 

2. asmenų, per metus gavusių 

dienos socialinę globą 

institucijoje, skaičius – 5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. asmenų, per metus gavusių 

laikino atokvėpio paslaugas, 

skaičius – 8 

1. 6 asmenys (1 vaikas ir 5 suaugę 

asmenys), per metus gavo 

trumpalaikę socialinę globą; 

2. 0 asmenų, per metus gavo 

dienos socialinę globos paslaugas  

institucijoje; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  2 asmenys (1 vaikas ir 1 suaugęs 

asmuo), per metus gavo laikino 

atokvėpio paslaugas 

1. Įgyvendinta 

iš dalies 

 

2. Planuoti 

rezultatai 

neįgyvendinti, 

nes apie tai, 

kad įstaiga turi 

licenciją teikti 

dienos 

socialinę 

globą, buvo 

informuota 

rajono 

savivaldybės 

administracija. 

Ji buvo 

išsakiusi šios 

paslaugos 

poreikį. Tačiau 

savivaldybė 

nenukreipė 

asmenų dienos 

socialinei 

globai gauti. 

Neatsiradus 

paslaugų 

gavėjams, 

2019-08-13 

baigėsi 

licencijos 

galiojimo 

laikas; 

3. Įgyvendinta 

iš dalies, nes 

daugiau niekas 

nesikreipė dėl 

laikino 

atokvėpio 
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paslaugų 

teikimo  

3. Užtikrinti 

tinkamą įstaigos 

veiklos 

organizavimą: 

   

3.1. sudaryti 

sąlygas įstaigos 

darbuotojams 

tobulinti savo 

profesinę 

kompetenciją 

1. 100 proc. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų 

tobulino savo profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per metus; 

2. įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų, tobulinusių 

savo profesinę kompetenciją 

daugiau nei 16 akademinių 

valandų per metus, skaičius – 24; 

3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, skaičius 

–  28; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kitų (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, skaičius 

– 5; 

5. darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose perėjimo nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų 

paslaugų, bendruomeninių 

paslaugų organizavimo temomis, 

skaičius – 12 

1. 100 proc. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų 

tobulino savo profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per metus; 

2. 24 įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojai tobulino savo 

profesinę kompetenciją daugiau 

nei 16 akademinių valandų per 

metus; 

3. 28 sveikatos priežiūros 

specialistai tobulino savo 

profesinę kompetenciją 

dalyvaudami mokymuose: 

„Slaugos proceso kokybės 

valdymas“, „Saugaus ir 

ergonominio pacientų kėlimo, 

perkėlimo ir vartymo metodai“, 

‚Dailės terapija ir asmens 

sveikata“, „Šiuolaikinis požiūris į 

nervų – raumenų sistemos ligų 

kineziterapiją“, „Riešo ir plaštakos 

problemos bei jų sprendimo būdai“ 

ir kt.; 

4. 5 kiti (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys) 

darbuotojai, tobulino savo 

profesinę kompetenciją;  

 

5. 100 darbuotojų dalyvavo 

mokymuose: „Bendruomeninių 

paslaugų teikimas likusiems be 

tėvų globos vaikams (įskaitant 

kūdikius), patiriantiems riziką 

vaikams, turintiems proto ir/ar 

psichikos negalią vaikams bei jų 

šeimoms“, „Bendruomeninių 

paslaugų teikimas suaugusiems 

asmenims, turintiems proto ir (ar) 

psichikos negalią, bei jų 

šeimoms“. 7 darbuotojai dalyvavo 

mokymuose pagal Specializuotą 

globėjų (rūpintojų), budinčių 

globotojų ir bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojų mokymo 

ir konsultavimo programą GIMK 

1. Įgyvendinta 

 

 

 

 

2. Įgyvendinta 

 

 

 

 

3. Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Įgyvendinta 

 

 

 

 

5. Planuotas 

rezultatas 

viršytas, 

kadangi buvo 

pasiūlyti 

Europos 

sąjungos 

lėšomis 

finansuojami 

mokymai, 

kuriuose turėjo 

galimybę 

sudalyvauti 

didesnis 

skaičius 

darbuotojų 

 

3.2. įgyvendinti 

priemones, 

užtikrinančias 

darbuotojų 

saugumą ir 

1. darbuotojų, dalyvavusių darbų 

saugos darbo vietoje 

mokymuose, skaičius – 187; 

2. darbuotojų aprūpintų 

asmeninėmis apsaugos darbo 

1. 187 darbuotojai, dalyvavo darbų 

saugos darbo vietoje mokymuose;  

 

2. 127 darbuotojai aprūpinti 

asmeninėmis apsaugos darbo 

vietoje priemonėmis; 

1. Įgyvendinta 

 

 

 

2. Įgyvendinta 
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gerinančias jų 

darbo sąlygas 

vietoje priemonėmis, skaičius – 

127; 

3. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kurių metu 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota jų 

sprendimo būdų ir pan., skaičius 

– 28 

 

 

3. įvyko 28 dalykiniai socialinę 

globą teikiančių darbuotojų 

susirinkimai, kurių metu 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota jų 

sprendimo būdų ir pan. 

 

 

3. Įgyvendinta 

3.3. užtikrinti 

įstaigoje 

gyvenančių ir 

kitų asmenų, 

gaunančių 

paslaugas 

įstaigoje, 

asmens 

duomenų 

apsaugą ir 

įgyvendinti 

2016 m. 

balandžio 27 d. 

Europos 

Parlamento ir 

Tarybos 

reglamentą (ES) 

2016/679 dėl 

fizinių asmenų 

apsaugos 

tvarkant asmens 

duomenis ir dėl 

laisvo tokių 

duomenų 

judėjimo ir 

kuriuo 

panaikinama 

Direktyva 

95/46/EB 

(Bendrasis 

duomenų 

apsaugos 

reglamentas) 

įgyvendintos priemonės, 

užtikrinančios, kad asmens 

duomenys įstaigoje būtų 

tvarkomi pagal Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 

reikalavimus 

Asmens duomenys įstaigoje buvo 

tvarkomi laikantis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 

reikalavimų, įstaigos asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių 

Įgyvendinta 

 

2 Priedas 

VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M.  

                                                  

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

1. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos padalinyje, 

skaičius laikotarpio pabaigoje, iš jų: 
164 

1.1. suaugusių asmenų skaičius 135 

1.2. vaikų skaičius 29 

2. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos padalinyje, 

skaičius per laikotarpį, iš jų: 
169 
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2.1. suaugusių asmenų skaičius 136 

2.2. vaikų skaičius 33 

3. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą grupinio gyvenimo namuose, 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose, skaičius per laikotarpį, iš jų: 
24 

3.1. suaugusių asmenų skaičius 20 

3.2. vaikų skaičius 4 

4. Asmenų, gavusių trumpalaikę socialinę globą globos įstaigoje, skaičius per 

laikotarpį, iš jų: 
6   

4.1. suaugusių asmenų skaičius 5 

4.2. vaikų skaičius 1 

5. Asmenų, gavusių laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje, skaičius per laikotarpį, 

iš jų: 
2 

5.1. suaugusių asmenų skaičius 1 

5.2. vaikų skaičius 1 

6. Socialinę globą teikiančių globos įstaigos užimtų pareigybių skaičius 

laikotarpio pabaigoje, iš jų: 
146,75 

6.1. ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai, laikino atokvėpio paslaugoms 

stacionariame globos padalinyje 
128,75 

6.2. ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose, 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose 
18 

6.3. dienos socialinei globai ar kitoms aukščiau nenurodytoms socialinės globos 

rūšims 
0 

7. Gyvenamųjų kambarių skaičius, iš jų: 89 

7.1. stacionariame globos padalinyje 77 

7.2. grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose 12 

8. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis stacionaraus globos padalinio 

gyvenamųjų kambarių plotas, kv. m. 
7,20 

9. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis grupinio gyvenimo namų, 

bendruomeninių vaikų globos namų gyvenamųjų kambarių plotas, kv. m. 
8,35 

10. Vidutinės išlaidos vienam socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės, laikino 

atokvėpio) lovadieniui stacionariame globos padalinyje, Eur  
36,78 

11. Vidutinės išlaidos vienam socialinės globos lovadieniui grupinio gyvenimo 

namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose Eur 
48,32 

12. Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už socialinę globą dydis, Eur / mėn. 404,87 

 

 

 

_________________ 

 

 


