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VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ   

2020 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 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 namuose teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Globos 

namų veikla nukreipta į nuolatinį paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimą. Kokybiškas paslaugų 

teikimas globos namuose priklauso nuo dirbančių darbuotojų darbo sąlygų, profesinės kvalifikacijos. 

100 proc. globos namų socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesines kompetencijas 

ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus. Globos namuose užtikrinamas darbuotojų ir 

gyventojų skaičiaus santykis toks, kad būtų užtikrinama teikiamų paslaugų kokybė, atitinkanti 

socialinės globos normas bei geros profesinės praktikos principus. 

Globos namų veiklos tikslai: 

 teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir 

geriausius jo interesus; 

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

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

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.  

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; 

 slaugos – bendrosios praktikos slaugos; 

 kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo. 

 Globos namų veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos vykdomos programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ (03.03), kurios vienas 

iš tikslų – „Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas“. Siekiant 

įgyvendinti strateginį tikslą, nustatytus uždavinius ir jiems pasiekti numatytas priemones, 2020 

metais Globos namų veikla buvo vykdoma vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 

m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-211 patvirtintu Ventos socialinės globos namų 2020 metų veiklos 

planu. 

I. DARBUOTOJAI  

 

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

darbo metodus, naujoves bei šiuolaikines technologijas, darbuotojų komanda. 

 2020 metais įstaigoje patvirtinta 177,25 pareigybė. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

įstaigoje dirbo 176 darbuotojai. Per 2020 metus buvo atleisti 11 darbuotojų. Iš jų: 6 darbuotojai atleisti 

pagal LR darbo kodekso 55 str., 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių 

priežasčių); 2 darbuotojai atleisti pagal LR darbo kodekso 56 str., 1 d., 3 punktą (darbo sutarties 
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nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių); 3 darbuotojai atleisti pagal LR darbo 

kodekso 69 str., 1 d. (darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui). 2020 metais buvo atleista 11 

darbuotojų mažiau nei 2019 metais ir 14 darbuotojų mažiau, nei 2018 metais. Atleistų darbuotojų 

skaičiaus pokytis 2018-2020 metais pateiktas 1 pav.  

 

 

1 pav. Atleistų darbuotojų 2018-2020 metais pokytis (sk.) 

 

 Per 2020 metus į įstaigą buvo priimta dirbti 13 darbuotojų. Su jais sudarytos terminuotos darbo 

sutartys. Atsiradus laisvoms darbo vietoms, 13 darbuotojų buvo pakeistos darbo sutartys į 

neterminuotas. 2020 metais buvo priimta 1 darbuotoju mažiau nei 2019 metais ir  9 darbuotojais  

mažiau, nei 2018 metais. Priimtų darbuotojų skaičiaus pokytis 2018-2020 metais pateiktas 2 pav. 

 

 

2 pav. Priimtų darbuotojų 2018-2020 metais pokytis (sk.) 

 

2020 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 176 darbuotojai. 2019 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 

175 darbuotojai. 2018 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 183 darbuotojai. Darbuotojų, dirbančių 

įstaigoje, skaičiaus pokytis 2018-2020 metais pateiktas 3 pav. 
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3 pav. Darbuotojų, dirbančių įstaigoje, skaičiaus pokytis 2018-2020 metais  

 

 2020 metais į įstaigą buvo priimta 13 darbuotojų. Su jais buvo sudarytos terminuotos darbo 

sutartys, kurios nuo bendro įstaigoje dirbančių asmenų skaičiaus sudarė 7%. 2019 metais į įstaigą 

buvo priimta 14 darbuotojų. Su jais buvo sudarytos terminuotos darbo sutartys, kurios nuo bendro 

įstaigoje dirbančių asmenų skaičiaus sudarė 8%. 2018 metais į įstaigą buvo priimti 22 darbuotojai. 

Su jais buvo sudarytos terminuotos darbo sutartys, kurios nuo bendro įstaigoje dirbančių asmenų 

skaičiaus sudarė 12%. Sudarytų terminuotų darbo sutarčių pokytis 2018-2020 metais pateiktas 4 pav. 

 

 

4 pav. Su darbuotojais sudarytų terminuotų darbo sutarčių 2018-2020 metais pokytis (%) 

 

2020 metais pareigybių skaičius pasiskirstė sekančiai: administracijos darbuotojų – 6,5 (3,7% 

nuo bendro pareigybių skaičiaus); sveikatos priežiūros padalinio darbuotojų – 35 (19,7% nuo bendro 

pareigybių skaičiaus); socialinio darbo padalinio darbuotojų–111,75 (63% nuo bendro pareigybių 

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

padalinio darbuotojų – 12 (6,8% nuo bendro pareigybių skaičiaus). Padalinių pareigybių skaičiaus 

pasiskirstymo 2018-2020 metais pokytis pateiktas 5 pav. 
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5pav. Padalinių pareigybių skaičiaus pasiskirstymo 2018-2020 metais pokytis (%) 

 

Darbuotojų ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą socialinės globos 

namų veiklos organizavimą. 2020 metais tiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pareigybių 

skaičius – 147,75 (83,4 % procento nuo bendro pareigybių skaičiaus). Netiesiogiai su gyventojais 

dirbančių darbuotojų pareigybių skaičius – 29,5 (16,6 % procento nuo bendro pareigybių skaičiaus). 

Palyginus su 2019 metais, tiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pareigybių skaičius 2020 

metais padidėjo 0,6%, o netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pareigybių skaičius 2020 

metais sumažėjo 0,6%. Tiesiogiai ir netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pasiskirstymo 

2018-2020 metais pokytis pateiktas 6 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Tiesiogiai ir netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pasiskirstymo 2018-2020 
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2020 metais 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus dalyvaudami mokymuose. 4 

socialiniai darbuotojai ir 29 socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo 16 ak. val. mokymuose 

„Kognityvinės elgesio terapijos principų taikymas socialiniame darbe su klientais, turinčiais elgesio 

ir emocijų sunkumų“;  4 socialiniai darbuotojai ir 17 socialinio darbuotojo padėjėjų dalyvavo 16 ak. 

val. mokymuose „Konfliktų sprendimas socialiniame darbe taikant įtakos psichologijos principus“;  

4 socialiniai darbuotojai ir 11 socialinio darbuotojo padėjėjų dalyvavo 16 ak. val. mokymuose 

„Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio perdegimo“; 2 socialiniai darbuotojai ir 7 

socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo 16 ak. val. mokymuose „Darbo su nemotyvuotais klientais 

ypatumai ir taikytini metodai“; 3 socialiniai darbuotojai dalyvavo 64 ak. val. mokymuose „Elgesio 

korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“; 6 užimtumo 

specialistai dalyvavo 8 ak. val. mokymuose „Pagalba klientams išgyvenantiems netektį“ ir 8 ak. val. 

mokymuose „Streso įveika naudojant dėmesingo įsisąmoninimo praktikas“; 13 socialinio darbuotojo 

padėjėjų dalyvavo 16 ak. val. mokymuose „Profesinis indentitetas ir vidinė motyvacija“; 2 socialinio 

darbuotojo padėjėjai dalyvavo 16 ak. val. mokymuose „Bendravimo iššūkiai su asmenimis, turinčiais 

intelekto ir psichikos negalią: kaip išvengti konfliktų“; 1 socialinio darbuotojo padėjėjas dalyvavo 

mokymuose „Socialinių darbuotojų profesinės vertybės ir darbo etika“; 1 socialinio darbuotojo 

padėjėjas dalyvavo mokymuose „Dragon dreaming metodo taikymas socialiniame darbe“; 1 

socialinio darbuotojo padėjėjas dalyvavo mokymuose „Probleminės vaiko ugdymo situacijos“. 

10 socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją daugiau nei 16 

akademinių valandų per metus. 30 sveikatos priežiūros specialistų tobulino savo profesinę 

kompetenciją dalyvaudami mokymuose: „2019 metų teisės aktų naujienos ir jų praktinis taikymas 

socialinės globos įstaigose“ (5 val.); „Kūno sveikata“ (9 val.); „Paliatyvioji pagalba“ (8 val.); „Riboto 

judėjimo asmens/paciento kūno odos priežiūra“ (4 val.); „Pagalba asmeniui esant šlapimo ir išmatų 

nelaikymui“ (4 val.); „2020 metų slaugos aktualijos. Rudens sesija“ (8 val.); „Onkourologija Covid-

19 infekcijos akivaizdoje. Patirtis. Iššūkiai. Rekomendacijos“ (5 val.); „Imunoprofilaktikos 

aktualijos“ (8 val.); „ŽIV infekcijos profilaktika, konsultacinė pagalba prieš ŽIV tyrimą ir po jo“ (8 

val.); „Kitoks požiūris į nugaros skausmą (9 val.); „Visa tiesa apie kvėpavimą“ (9 val.); „Susitikimas 

su vienatve: dailės terapija online konsultavime“ (6 ak. val.); „Šiandienos psichofarmakoterapijos 

aktualijos: kalba klinikiniai praktikai“ (4 val.). Administracijos darbuotojai tobulino savo profesinę 

kompetenciją dalyvaudami mokymuose, seminaruose, konferencijose: „Konfliktų sprendimas 

socialiniame darbe taikant įtakos psichologijos principus“( 16 val.);  „ Teisė į sveikatos priežiūrą: ar 

garantuotas prieinamumas?“ (4 val.); „Darbo apmokėjimo naujovės biudžetinėse įstaigose nuo 2020 

m.“; „Vaikų žaidimų aikštelės darželiuose – saugos reikalavimai, problemos ir sprendimai“; „Įstaigų 

ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymai“.  



7 

 

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), 

gauti 2% GPM ir iš fizinių ar juridinių asmenų gaunama parama.  

„Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ programos 2018-2020 metais suplanuoti asignavimai 

eurais, pateikiami 1lentelėje. 

1 lentelė 

Asignavimų šaltinis 2018 2019 2020 

Valstybės biudžeto lėšos 1496000 1457000 1803930 

Biudžetinių įstaigų 

pajamų įmokos 

704207,71 746000 805608 

Kitos lėšos 316910,15 367990,94 462332,57 

 

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 tris kartus.  Metų eigoje buvo skirti 

papildomi asignavimai darbo užmokesčiui 78,9 tūkst. eurų., bei kitoms išlaidoms - 198,0 tūkst. eurų.  

2020 metais valstybės biudžeto bei pajamų įmokų asignavimai panaudoti pilnai, banko sąskaitoje liko 

26,1 tūkst. eurų likutis iš kitų šaltinių sąmatos ( savivaldybių atsiskaitymai už teikiamas ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas). Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, finansavimo 

šaltinis „Valstybės biudžeto lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2018-2020 metais eurais 

pateiktas 2 lentelėje. 

2 lentelė 

 

Metai 
Darbo užmokesčiui ir soc. 

darbdavio draudimui 
Prekėms ir paslaugoms 

2018 m. 1443000 53000 

2019 m. 1427000 30000 

2020 m. 1531900 272030 
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 Pagal finansavimo šaltinį „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ sąmata per 2020 metus buvo 

tikslinama vieną kartą, padidinant pajamų įmokų planą. Buvo planuota  surinkti pajamų įmokų 730,0 

tūkst. eurų, o įnešta į valstybės iždą 805,6 tūkst. eurų. Pajamų įmokų planas buvo padidintas iki 805,6 

tūkst. eurų. 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 18,55 eurų. 

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, finansavimo šaltinis „Biudžetinių įstaigų 

pajamų įmokos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2018-2020 m. eurais pateikiamas 3 lentelėje. 

 

3 lentelė 

Metai 
Darbo užmokesčiui ir soc. 

darbdavio draudimui 
Prekėms ir paslaugoms 

2018 m. 391000 313207,71 

2019 m. 412000 334000 

2020 m. 522000 283608 

 

Pagal ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų  teikimo sutartis, asmenims 

apgyvendintiems po 2007 metų, 2020 metais įstaigoje patvirtinta „Kitų lėšų“ sąmata. Per ataskaitinį 

laikotarpį  iš savivaldybių gauta 462,3 tūkst. eurų, įskaitant ir 2019 metų banko likutį. Programos 

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

panaudojimas 2018-2020 metais eurais pateikiamas 4 lentelėje. 

4 lentelė 

Metai 
Darbo užmokesčiui ir soc. 

darbdavio draudimui 
Prekėms ir paslaugoms 

2018 m. 26552,40 290357,75 

2019 m. 106611,09 214567,84 

2020 m. 286181,99 176150,58 

 

 2020 metų eigoje sudaryta papildoma sąmata – 40,1 tūkst. eurų (įskaitant ir 2019 metų 

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

įstatymą turintiems gauti paramą – 1,2 tūkst. eurų bei nemokamai gauta atsargų už 36,4 tūkst. eurų.   

Metų pabaigoje banko sąskaitoje nepanaudotas likutis liko 26,2 tūkst. eurų, iš jų: 25,6 tūkst. 

eurų savivaldybių lėšos (dauguma savivaldybių už socialinės globos paslaugas atsiskaitė metų 

pabaigoje) ir 0,6 tūkst. eurų gauti  2% GPM. 
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Viso gauta pajamų įstaigos išlaikymui 2020 m. (įskaitant ir 2019 metų pabaigos bankinį likutį) 

iš visų šaltinių 3111,9 tūkst. eurų, įskaitant ir nepinigines lėšas. 

2020 metais išlaidos sudarė 3085,8 tūkst. eurų (įskaitant labdaringą ramą). 

2018-2020 metais gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

pateikiamas 5 lentelėje. 

5 lentelė 

2018-2020 metų išlaidų struktūra eurais 

Išlaidų pavadinimas 2018 2019 2020 

Darbo užmokestis 1424729,66 1916611,09 2340081,99 

Darbdavio socialinis 

draudimas 
435822,74 29000,00 35120,00 

VISO: 1860552,40 1945611,09 2375201,99 

Mityba 214400,66 212485,91 218896,09 

Medikamentai 45166,82 41818,56 52065,97 

Ryšių paslaugos 4992,63 5264,89 3360,78 

Transporto išlaikymas 14375,40 9689,04 5564,68 

Apranga ir patalynė 63878,00 59079,82 64605,62 

Kvalifikacija 7987,02 2057,13 1675,08 

Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

išlaidos 

22329,77 10251,51 5833,15 

Komunalinės paslaugos 136846,12 143671,07 102042,00 

Informacinių 

technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

1244,01 1673,72 3051,87 

Kitų prekių įsigijimo 

išlaidos 
52337,13 39405,89 142361,93 

Ūkinis inventorius 34232,15 -  

Reprezentacinės išlaidos 100,00 -  

Kitų paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
55571,50 38001,54 99576,67 

Viso prekės ir 

paslaugos: 
653461,21 563399,08 699033,84 

Darbdavio socialinė 

parama pinigais 
6600,00 15766,13 10518,25 
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Ilgalaikio turto įsigijimas - - 1053,00 

Viso išlaidų: 2520613,61 2524776,30 3085807,08 

 

Įstaigos direktoriaus įsakymu yra patvirtinti mobiliųjų telefonų pokalbių limitai atsakingiems 

darbuotojams. Šių normų laikomasi ir normos viršytos nebuvo. 

Atlikus metinę 2020 metų įstaigos viso turto inventorizaciją, trūkumų ir pertekliaus 

nenustatyta. 

III. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS ANALIZĖ    

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-668 „Dėl 

2020 m. planinio vidutinio metinio ilgalaikės socialinės globos teikimo socialinės globos įstaigose 

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

namuose 2020 metams. Vaikų su negalia socialinei globai teikti patvirtintos 29 vietos: 25 vietos 

stacionariam globos padaliniui, 4 vietos bendruomeninių vaikų globos namų padaliniui. Suaugusių 

asmenų su negalia socialinei globai teikti patvirtintos 160 vietų: 140 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. 

2020 metais bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 4 vaikai, grupinio gyvenimo namuose 

-  20 suaugusių asmenų. 

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

skyriuje 5 šeimynos (grupės), suaugusių asmenų skyriuje 14 šeimynų (grupių). 2020 m. gruodžio 31 

d. stacionariame globos padalinyje gyveno 23 vaikai su negalia ir 137 suaugę asmenys su negalia. 

2020 metais socialinės globos namai turėjo 7 vietas trumpalaikei socialinei globai teikti (4 vietas 

suaugusiems asmenims su negalia ir 3 vietas vaikams su negalia). Per 2020 metus  trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos buvo teiktos 5 asmenims (1 vaikui su negalia ir 4 suaugusiems asmenims 

su negalia). Ir toliau 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 2020 metus tėvai, 

šeimos nariai, globėjai rūpintojai,  nesikreipė į globos namus dėl laikino atokvėpio paslaugos 

suteikimo, todėl šios paslaugos buvo teiktos 0 asmenų su proto ar/ir psichikos negalia. 

2020 metų pradžioje 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 asmenys (išlaikomi savivaldybės lėšomis -  26, 

valstybės biudžeto lėšomis - 129).  
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2020 m. gruodžio  31 d. globos namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo 

namuose gyveno 184 gyventojai: iš jų 27 – vaikai iki 18 metų (išlaikomi savivaldybės lėšomis - 19, 

valstybės biudžeto lėšomis - 8) ir 157 suaugę asmenys (išlaikomi savivaldybės lėšomis -  29, valstybės 

biudžeto lėšomis - 128).  

Per 2020 metus į globos namus ilgalaikei socialinei globai atvyko 1 suaugęs asmuo. Vaikų 

per 2020 metus neatvyko. Per 2018-2020 metus į globos namus ilgalaikei socialinei globai atvyko tik 

1 suaugęs asmuo ir 9 vaikai. 2018-2020 metais atvykusių asmenų skaičiaus pokytis pateiktas 7 pav. 

 

7 pav. 2018 – 2020 metais atvykę asmenys (sk.) 

 

2020 m. gruodžio 31 d. bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 4 vaikai. Grupinio 

gyvenimo namuose 20 suaugusių asmenų. 

Per 2020 metus iš stacionaraus globos padalinio į kitus socialinės globos namus išvyko 3 

suaugę asmenys. 2 suaugę asmenys mirė. 2018-2020 metais išvykusių, mirusių gyventojų skaičius 

pateiktas 6 lentelėje. 

                                                                                                                                               6 lentelė 

Išvyko į kitus socialinės globos namus Mirė 
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2020 m. gruodžio 31 d., pagal Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų 

kompensavimo sutartis (išlaikomų savivaldybės lėšomis) gyveno 48 asmenys (19 vaikų ir 29 suaugę 

asmenys).  2018 – 2020 metais gyvenusių asmenų, išlaikomų savivaldybės lėšomis, skaičiaus pokytis 

pateiktas 8 pav. 
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8 pav. 2018 – 2020 metais gyvenusių asmenų, išlaikomų savivaldybės lėšomis, pokytis (sk.) 

 

2020 metų pabaigoje įstaigoje gyveno 27 vaikai ir 157 suaugę asmenys. 2020 metais vaikų, 

gaunančių ilgalaikę socialinę globą, skaičius sumažėjo, o suaugusių asmenų skaičius - nežymiai 

padidėjo. 2018-2020 metais ilgalaikę socialinę globą gavusių asmenų skaičiaus pokytis pateiktas 9 

pav. 

 

9 pav. Ilgalaikę socialinę globą gavusių asmenų skaičiaus pokytis 2018 – 2020 metais (sk.) 

 

2020 metų gruodžio 31 d. įstaigoje gyveno 25 vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo 

lygis ir 2 vaikai, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Lyginant su ankstesniais metais 

stebimas nežymus pokytis. 2018-2020 metais gyvenančių vaikų pasiskirstymas pagal neįgalumo lygį 

pateiktas 10 pav. 
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10 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal neįgalumo lygį 2018-2020 metais (sk.) 

 

2020 metų gruodžio 31 d. įstaigoje gyveno 131 suaugęs asmuo, kuriems nustatytas 0-25 % 

darbingumo lygis ir 26 suaugę asmenys, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis. Per 2018-

2020 metus stebimas nežymus pokytis. 2018-2020 metais gyvenančių suaugusių asmenų 

pasiskirstymas pagal darbingumo lygį  pateiktas 11 pav. 

 

11 pav. Suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį 2018-2020 metais (sk.) 

 

2020 metų pabaigoje įstaigoje gyveno 11 vaikų ir 68 suaugę asmenys, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei 16 vaikų ir 89 suaugę asmenys, kuriems 

nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Lyginant su ankstesniais metais, daugėja asmenų, 

kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. 2018-2020 metais gyvenančių vaikų ir 

suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal NDNT nustatytus specialiuosius poreikius  pateiktas 12 pav. 
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12 pav. Vaikų ir suaugusių  asmenų pasiskirstymas pagal specialiuosius poreikius (sk.) 

 

2020 metų pabaigoje globos namuose gyveno 50 veiksnių asmenų ir 107 neveiksnūs ir/ar 

ribotai veiksnūs tam tikrose srityse asmenys. 2018-2020 metais gyvenančių suaugusių asmenų 

pasiskirstymas pagal veiksnumą pateiktas 13 pav. 

 

13 pav. Suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal veiksnumą 2018-2020 metais (sk.) 

 

102 neveiksniems ir/ar ribotai veiksniems tam tikrose srityse asmenims globėjo (rūpintojo) 

pareigas 2020 metais vykdė socialinės globos namai, 5 – gyventojų tėvai. 
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Globos namuose gyvenantiems pacientams (gyventojams), teikiamos licencijuotos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos. 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 sistemos 

prijungimas ir priežiūra, 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 (2 suaugusiems asmenims), arterinio 

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

kompresų uždėjimas bei kt.  

   2020 metais, kaip ir kasmet, buvo stebimi pacientų (gyventojų) sveikatos būklės pokyčiai, 

vykdomi profilaktiniai sveikatos tikrinimai. Teikiama būtinoji medicinos pagalba. Pacientai 

(gyventojai) turėjo galimybes pasinaudoti psichologo konsultacijomis, dalyvauti dailės terapijos 

susitikimuose. Pacientus globos namuose konsultavo gydytojas psichiatras. 

Šiais metais gydytojas psichiatras konsultavo 176 kartus, iš jų 9 kartus konsultavo vaikus ir 

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

gydymas. Pablogėjus epidemiologinei situacijai dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 

gydytojas psichiatras dirbo nuotoliniu būdu.  

  2020 metais psichiatrinėje ligoninėje gulėjo 1 suaugęs asmuo (1 kartą).   Gydytojas psichiatras 

siuntė 12 pacientų (gyventojų) darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui į 

Šiaulių NDNT. 

Šeimos gydytojo ir gydytojo odontologo paslaugos pacientams (gyventojams) teikiamos 

Ventos ambulatorijoje. Pablogėjus epidemiologinei situacijai dėl Covid-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos), šeimos gydytojas konsultavo nuotoliniu būdu. Šeimos gydytojas skyrė pacientams 

(gyventojams) gydymą arba nukreipė juos į kitas gydymo įstaigas tolimesniam gydymui. Globos 

namų pacientai (gyventojai) ligoninėse gulėjo 4 kartus, iš jų 1 vaikas ir 3 suaugę asmenys. Vienam 

suaugusiam pacientui (gyventojui) pakeista gastrostoma (maitinimo zondas) – G-tube vamzdelis su 

balionėliu Ch 14, intervencija atlikta tą pačią dieną. Šeimos gydytojas, 188 pacientams 

(gyventojams), atliko profilaktinius patikrinimus. 31 mokyklinio amžiaus asmeniui buvo išrašyti 

sveikatos pažymėjimai, Forma Nr. 027-1/a, skirti mokyklai prieš rugsėjo pirmąją.  

 Šeimos gydytojas per metus atliko 409 konsultacijas. 109 kartus konsultavo  vaikus ir 300 – 

suaugusius pacientus (gyventojus). Įvertinus sveikatos būklę, 48 pacientai (gyventojai)  buvo 

paskiepyti vakcina nuo gripo: paskiepyta 15 vaikų ir 33 suaugę asmenys. 135 pacientams 

(gyventojams) nuolat išrašomi kompensuojami vaistai ir sauskelnės. Globos namų pacientams 

(gyventojams), šeimos gydytojui paskyrus, buvo atliekami įvairūs tyrimai: bendras kraujo tyrimas, 
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kraujo tyrimas dėl Covid-19 ligos esamų antikūnų, rentgenogramos, šlapimo tyrimai, išmatų, cukraus 

kiekio kraujyje, testai dėl Covid-19 ligos ir kt.  

 Odontologinės paslaugos globos namų pacientams (gyventojams)  buvo teikiamos VŠĮ Ventos 

ambulatorijoje. Paslaugos teiktos 22 kartus, suaugusiems asmenims. 100%  globos namų pacientų 

(gyventojų) atliktas profilaktinis odontologinis patikrinimas, išrašytas vaiko sveikatos pažymėjimas: 

II. Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas Forma Nr. 027-1/a. 1 suaugusiam asmeniui protezuoti 

dantys, 6 pacientams (gyventojams) suteiktos protezuotojo paslaugos (suklijuotos plokštelės). Šiaulių 

Moters ir vaiko klinikoje 3 suaugusiems asmenims bendroje nejautroje sugydyti dantys. Prieš vežant 

į kliniką, 3 pacientai buvo testuoti dėl Covid-19 ligos. 

Psichologas konsultavo globos namų pacientus (gyventojus), 12 pacientų (gyventojų) pildė 

dokumentus darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui  Šiaulių NDNT bei 

teikė kitas reikalingas konsultacijas.  

2020 metais masažas buvo atliktas 50 pacientų (gyventojų). Iš viso masažuotojas atliko 500 

gydomojo masažo procedūrų. 

Per 2020 metus 52 pacientams (gyventojams) buvo atliktos 178 grupinės ir 200 individualių 

kineziterapijos procedūrų. 48 pacientai (gyventojai) buvo pakonsultuoti ortopedo – traumatologo, dėl 

ortopedinių gaminių pritaikymo. 48 pacientai (gyventojai) aprūpinti ortopedine avalyne, 16 pacientų 

(gyventojų) suremontuoti neįgaliojo vežimėliai. Gavus neįgaliojo vežimėlio įsigijimo išlaidų 

kompensaciją, 1 pacientui (gyventojui) gaminamas vaikiškas aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis. Iš 

slaugos, neįgaliųjų technikos gamintojo ir tiekėjo Kasko Ggroup UAB gavome dovanų 2 neįgaliojo 

vežimėlius: 1 universalaus tipo ir 1 komfortinį. Jie skirti suaugusiems asmenims. Įsigijome 5 

tualetines kėdės, 6 sėdmaišius, 4 širmas. 

Direktoriaus įsakymu kineziterapeutui buvo pavesta nuolat sekti visus Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimus, ruošti įvairias tvarkas/rekomendacijas darbuotojams ir gyventojams. Kineziterapeutas 

vykdė globos namų gyventojų ir darbuotojų švietimą apie koronaviruso infekciją. Rinko naujausią 

informaciją apie Covid-19 ligą, jos  simptomus, ruošė informacinius plakatus apie asmeninių 

apsaugos priemonių teisingą naudojimą, asmens higieną, galimas užsikrėtimo rizikas, jų valdymo 

būdus. Pateikė darbuotojams  vaizdinės (filmuotos) medžiagos nuorodas, apie tinkamą AAP 

apsirengimą ir nusirengimą. Liepos mėnesį kineziterapeutas suorganizavo nuotolinę paskaitą 

gyventojams „Rūkymo ir alkoholio žala“. Lapkričio mėnesį suorganizavo Europos sveikos mitybos 

dienos paminėjimą. Šio renginio tikslas - skatinti globos namų gyventojus ir darbuotojus maitintis 

sveikai. Tačiau šiais metais, atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją dėl Covid-19 

infekcijos plitimo, buvo nuspręsta Europos sveikos mitybos dieną paminėti netradiciniu būdu. Buvo 

organizuota nuotraukų parodą „Mano gardžiausia mišrainė“. Šioje veikloje aktyviai dalyvavo 
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šeimynų (grupių) gyventojai ir darbuotojai, užimtumo specialistai, maisto ruošos padalinio ir 

sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai. Prie šio organizuojamo renginio prisijungė ir Ventos 

gimnazijos 7 -10 klasių moksleiviai, vadovaujami technologijų mokytojos. Visi gamino sveikiausias 

ir skaniausias mišraines, trumpai jas aprašė. Tačiau vis griežtinant karantino sąlygas, parodą teko 

perkelti į elektroninę erdvę.  

Per 2020 metus 43 pacientams (gyventojams), iš kurių – 4 vaikai, 39 – suaugę asmenys, buvo 

taikoma dailės terapija. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, poreikius taikyta individuali arba 

grupinė terapija, vesta laisva arba teminė kūrybinė raiška. Planuojant tęstinę projektinę veiklą su 

VDA Kauno fakultetu, metų pradžioje Lietuvos kultūros tarybai buvo parengtos bendradarbiavimo 

sutartys, sutarta dėl rėmėjų paramos. 

Per 2020 metus pacientai (gyventojai) buvo vežami konsultuoti į kitas gydymo įstaigas 107 

kartus, pas įvairių sričių specialistus. 2018-2020 metų konsultacijų skaičiaus pokytis pateiktas 7 

lentelėje.  

                                                                                                                                    7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Gydytojai konsultantai 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

vaikai 
suaugę 

asmenys 
vaikai 

suaugę 

asmenys 
vaikai 

suaugę 

asmenys 

1.  Neurologas 
9 3 3 6 2 5 

2.  Okulistas 6 3 6 11 11 5 

3.  Otorinolaringologas 3 3 8 10 0 2 

4.  Chirurgas 7 4 2 12 0 4 

5.   Traumatologas 
2 4 0 15 0 0 

6.  Ortopedo-traumatologo 
20 45 12 43 2 46 

7.  
Endokrinologas 2 7 5 7 1 1 

8.  
Surdologas 1 0 1 0 0 0 

9.  
Rentgenologas 2 5 0 8 0 6 

10.  
Dermatologas 1 5 2 8 6 34 

11.  
Gastroenterologas 0 3 0 1 0 0 

12.  
Nefrologas 1 0 1 1 0 0 

13.  Urologas 1 1 0 3 0 0 

14.  Ginekologas 0 13 0 3 1 4 

15.  Kardiologas 0 0 2 0 0 0 

16.  Odontologas (bendra 

nejautra) 
0 1 9 8 0 3 

17.  
Hematologas 0 0 0 2 0 0 
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18.  Alergologas 0 0 0 0 5 1 

 

Per 2020 metus globos namų pacientams (gyventojams) buvo atliekamos gydytojų paskirtos 

procedūros. 2018-2020 metais atliktų procedūrų skaičiaus pokytis pateiktas 8 lentelėje. 

                                                                                                                                    8 lentelė 

Atliktos procedūros 

Procedūrų pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Injekcijos į raumenis 666 512 1106 

Injekcijos į paodį 365 365 365 

Lašinės infuzijos - 5 10 

Perrišimai 4603 6213 5893 

 

 Per 2020 metus buvo planuota paskiepyti nuo gripo 80 globos namų pacientų (gyventojų). 

Negavus reikiamo kiekio vakcinų, iš viso paskiepyta 48 pacientai (gyventojai). 2018-2020 metais 

paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo gripo skaičiaus pokytis pateiktas 14 paveiksle. 

 

 

14 pav. Paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo gripo skaičiaus pokytis 2018-2020 metais  

  

Per 2020 metus buvo planuota paskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos 6 globos namų 

pacientus (gyventojus), kurie dažniau serga virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis. Negavus 

vakcinų, nepaskiepytas nei vienas pacientas (gyventojas). 2018-2020 metais paskiepytų pacientų 

(gyventojų) nuo pneumokokinės infekcijos skaičiaus pokytis pateiktas 15 paveiksle.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

vaikai suaugę vaikai suaugę vaikai suaugę

2018 m. 2019 m. 2020 m.

23

96

19

58

15

33



19 

 

 

15 pav. Paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo pneumokokinės infekcijos skaičiaus pokytis 2018-2020 

metais 

 

2020 metais, paskyrus gydytojui, buvo atlikti 175 tyrimai. 2018-2020 metais atliktų tyrimų 

skaičiaus pokytis pateiktas 9 lentelėje. 

                                                                                                                                    9 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Atlikti tyrimai 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

vaikai 
suaugę 

asmenys 
vaikai 

suaugę 

asmenys 
vaikai 

suaugę 

asmenys 

1.  EKG 
0 1 1 1 

0 0 

2.  Kraujo tyrimas 
24 106 46 86 25 71 

3.  Šlapimo tyrimas 
10 37 34 27 14 7 

4.  Išmatų tyrimas 
0 3 0 0 1 5 

5.  Bakteriologinis tyrimai 
0 1 0 0 0 5 

6.  Citologinis tepinėlio 

tyrimas 
0 0 0 1 0 1 

7.  Echoskopija 1 1 0 3 0 3 

8.  Elektroencefalograma 1 1 0 1 0 1 

9.  Alergologinis tyrimas 0 0 1 2 2 0 

10.  Kompiuterinės 

tomografijos tyrimas 
0 0 0 1 0 1 

11.  
Veido erkutės tyrimas 0 0 0 0 0 3 

12.  
Kraujo tyrimas dėl 

COVID-19 ligos 

antikūnų 

0 0 0 0 2 2 

13.  COVID-19 ėminiai iš 

nosiaryklės 
0 0 0 0 11 11 

 

 Šalyje pablogėjus epidemiologinei situacijai dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 3 

sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai (2 bendrosios praktikos slaugytojos ir kineziterapeutas) 
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išklausė nuotolinį  kursą „Asmens apsaugos priemonės ir tepinėlio paėmimas Covid-19 ligos 

infekcijos diagnostikai“ bei kiekvieną savaitę, nuo 2020 m. gegužės mėnesio, globos namų 

darbuotojams vykdė tepinėlių iš nosiaryklės paėmimą, ištyrimui. Iš viso atlikti 1267 ėminiai. Iš jų: 

1229  profilaktiniai, 38 – tiksliniai (12 gyventojų ir 26 darbuotojams).  

 COVID-19 liga buvo nustatyta 6 globos namuose gyvenantiems vaikams ir 1 suaugusiam 

asmeniui, kuris susirgo gulėdamas stacionare. Teigiamas Covid-19 buvo nustatytas 6 darbuotojams. 

Jie buvo turėję kontaktą su sergančiais žmonėmis. 6 darbuotojai savi izoliavosi. 

 Nuolat buvo vykdoma globos namų patalpų higienos kontrolė, kaip laikomasi asmens 

higienos reikalavimų. Darbuotojams buvo teikiamos rekomendacijos, kaip apsisaugoti nuo COVID-

19 ligos plitimo. Kartą savaitėje buvo atliekamas bendro naudojimo patalpų (koridorių, laiptinių) 

valymas ir dezinfekcija.  

 Vykdant Covid-19 ligos prevenciją, įstaiga įsigijo termovizorių (darbuotojų kūno 

temperatūrai matuoti), 2 dezinfekuojančius  kilimėlius prie pagrindinių įėjimų į globos namus, 

germicidinę ultravioletinę UV-C „Bacteo Tower“ lempą (patalpų dezinfekcijai), 5 bekontakčius 

termometrus gyventojų temperatūros matavimui. Nuolat buvo pildomas asmens apsaugos ir 

dezinfekcinių  priemonių rezervas. 

Globos namų gyventojų maitinimas organizuojamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 

patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos namuose reglamentuojančius teisės aktų 

reikalavimus. Socialinės globos namuose per 2020 metus vidutiniškai maitinosi 164 gyventojai. 

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

rekomenduojamas maisto produktų paros normas. Maitinimas buvo organizuojamas, vadovaujantis 

sudarytais perspektyviniais valgiaraščiais, atsižvelgiant į sezoniškumą. Dažniausiai buvo taikoma 

pagrindinė dieta - sveikų žmonių mityba P1. Pablogėjus epidemiologinei situacijai dėl COVID-19 

ligos plitimo, gyventojams maistas buvo tiekiamas į šeimynas (grupes). 

 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. 2020 

metais visi globos namų darbuotojai atliko kasmetinį privalomą sveikatos tikrinimąsi. Darbuotojai, 



21 

 

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

išklausė mokymus.  

 

V. SOCIALINIS DARBAS  

 

Socialinį darbą dirbantys darbuotojai savo veikloje vadovaujasi LR socialinių paslaugų 

įstatymu, socialinės globos normų aprašais, globos namų vaikų ir suaugusiųjų asmenų skyrių 

nuostatais, pareigybių aprašymais bei kitais socialinį darbą reglamentuojančiais lokaliniais teisės 

aktais. Socialinis darbas globos namuose orientuotas į kokybišką paslaugų teikimą. Socialinio darbo 

prioritetines veiklos kryptis nurodo metiniai socialinio darbo veiklos planai. 2020 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 organizuotas individualus ir grupinis darbas. Buvo 

analizuojamos, vertinamos įvirios individualios ir grupinės probleminės situacijos, stengiamasi rasti 

kompromisus bei parinkti tinkamus problemų sprendimo būdus. Jaunuolių šeimynose (grupėse) 

iškildavo nemažai konfliktinių situacijų, kurias nedelsiant reikėdavo išspręsti. Buvo nuolat  

bendradarbiaujama su kitais specialistais, organizuojamas komandinis darbas. 

Užtikrintas nesavarankiškų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų vertybių saugojimas, 

naudojimas, apskaita. Šeimynų (grupių) įgalioti darbuotojai nuolat  tvarkė gyventojų asmeninių lėšų 

apskaitos dokumentus. Socialiniai darbuotojai teikė pagalbą gyventojams naudojantis asmeninėmis 

lėšomis. Savarankiškiems gyventojams, kurie disponuoja savo lėšomis ir suvokia, kad gauna savo 

asmenines lėšas, socialiniai darbuotojai padėjo naudotis bankomato paslaugomis. Teikė pagalbą 

apsiperkant, pasirenkant prekes parduotuvėse. Atsižvelgiant į neveiksnių ir/ar ribotai veiksnių tam 

tikrose srityse gyventojų poreikius, prekių parinkimas buvo pagal būtinumą. Socialiniai darbuotojai 

gyventojus skatino, mokė taupyti, norint įsigyti norimą daiktą.  

Susiklosčius sudėtingai epidemiologinei situacijai dėl Covid-19 ligos (koronaviruso) plitimo, 

šie metai buvo sunkūs. Liko neįgyvendintų ir nebaigtų įgyvendinti veiklų. Šeimynose (grupėse) su 

gyventojais dirbančios darbuotojų komandos stengėsi prisitaikyti prie esamos situacijos ir koregavo 

savo veiklas taip, kad užimtumas gyventojams vyktų kiek kitokia forma. Per šį sudėtingą 

epidemiologinį laikotarpį, kito gyventojų psichologinė būklė. Darbuotojai stengėsi jiems padėti, 

nuolat vyko individualūs pokalbiai apie jų savijautą. Daug laiko praleido lauke, džiaugėsi gamta, 

žaidė judriuosius žaidimus, klausėsi mėgstamos muzikos, užsiėmė mėgstamomis veiklomis. 

Gyventojams daug gerų emocijų teikė gimtadienių šventimas.  
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Pandemijos dėl Covid-19 metu, gyventojai turėjo išmokti naujų taisyklių: laikytis saugaus 

atstumo, išmokti taisyklingai naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, nešioti veidą dengiančias 

kaukes, rūpintis rankų higiena, jas kruopščiai plauti, dezinfekuoti. Ugdant savarankiškumo įgūdžius, 

kiekvieną dieną šeimynų (grupių) darbuotojai gyventojams primindavo apie asmeninės higienos, 

gyvenamųjų patalpų tvarkymo svarbą. Lavinant maisto ruošos įgūdžius, gyventojai kartu su 

darbuotojais mokėsi gaminti nesudėtingus patiekalus. Siekdami praktinės patirties, darbuotojai 

gyventojus drąsino saugiai ir savarankiškai naudotis virtuvės įranga, prietaisai.  

Kovo mėnesį prasidėjęs karantinas dėl Covid-19 ligos (koronaviruso) plitimo, pakoregavo 

vaikų skyriaus šeimynų dienotvarkę ir užimtumą. Nuotolinis vaikų mokymas pareikalavo darbuotojų 

kantrybės. Socialiniai darbuotojai bendravo su Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos mokytojais, 

tarėsi, kaip kokybiškiau atlikti užduotis. Tai buvo naujas iššūkis tiek šeimynų darbuotojams, tiek 

mokytojams. Kiekvienos savaitės pradžioje mokykla pristatydavo individualiai  kiekvienam vaikui 

parengtas  užduotis.  Atliktos užduotys buvo perduodamos mokyklai.  

Šeimynose (grupėse) įvairias kasmetines šventes atspindėjo išpuoštos šeimynų (grupių) 

patalpos. Gyventojai noriai dalyvavo šeimynose (grupėse) organizuojamose popietėse, renginiuose. 

Jie džiaugėsi galėdami juose dalyvauti, išreikšti save. Vasaros laikotarpiu kiekvieną savaitę lauke 

vyko diskotekos. Jų metu gyventojai patyrė daug teigiamų emocijų.  

Per 2020 metus šeimynų (grupių) socialiniai darbuotojai organizavo popietes, renginius. 

Žiūrėti 10 lentelę.                                                                                                                                         

                                                                                                                                               10 lentelė 

Eil. Nr. Šeimynose (grupėse) organizuotos popietės, renginiai 

1. 9 ir 18 šeimynų (grupių) renginys „Šv. Valentino diena“ 

vasario mėn. 2. 13 ir 14 šeimynų (grupių) renginys „Užgavėnės -  žiema, žiema, 

bėk iš kiemo“ 

3. 12 šeimynos (grupės) popietė „Tariu pykčiui ne“ kovo mėn. 

4. 19 šeimynos (grupės) popietė „Graži mūsų praeitis ir dabartis“ gegužės mėn. 

5. 5 ir 16 šeimynų (grupių) renginys „Joninės“  birželio mėn. 

6. 12 ir 14 šeimynų (grupių) „Rudeninių gėrybių“ konkursas rugpjūčio mėn. 

7. Konkursas „ Kalėdų senelio kojinė“. Gražiausiai papuoštos 

šeimynų (grupių) durys 
gruodžio mėn. 

 

Atsižvelgiant į poreikį buvo organizuojamos religinės paslaugos. Pagal galimybes lankytasi 

Ventos miesto Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje.  

Globos namų gyventojų užimtumas vaidina svarbų vaidmenį. Užimtumo specialistų tikslas - 

ugdyti ir palaikyti gyventojų socialinius įgūdžius, formuoti ir įtvirtinti darbinius įgūdžius, formuoti 

estetinius ir bendravimo įgūdžius, stiprinti fizinę sveikatą. Užimtumo specialistai skatino proto 

negalią turinčius asmenis integruotis į mus visus supančią aplinką, lavino ir ugdė jų gebėjimus, 
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kryptingai bei kūrybingai organizavo savo darbą. Užsiėmimai vyko atsižvelgiant į gyventojų 

gebėjimus, galimybes, pomėgius. Buvo sudarytos galimybės pasirinkti veiklas. Dėl Covid-19 

pandemijos, užimtumo veiklos gyventojams organizuotos individualiai ir nedidelėse grupelėse, pagal 

parengtą metinį užimtumo veiklos planą bei užsiėmimų grafiką. Gyventojai 2020 metais globos 

namuose lankė: kompiuterinio raštingumo, meninės raiškos, floristikos, choreografijos, keramikos ir 

molio, darbinių įgūdžių, siuvimo įgūdžių lavinimo užsiėmimus.    

Per 2020 metus organizuoti bendri įstaigos renginiai. Žiūrėti 11 lentelę.                                                                                                                                     

                                                                                                                                               11 lentelė 

Eil. Nr. Organizuoti bendri įstaigos renginiai 

1.  „Trijų karalių“ šventė 

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

3. Renginys, skirtas Tarptautinei moters dienai kovo mėn. 

4. Popietė „Lietuvis ir gamta“, skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti birželio mėn. 
5. Edukacinis užsiėmimas „Molio monai“ (I dalis) 

6. Popietė, skirta Tautodailės metams paminėti liepos mėn. 

 7. Popietė „Vasaros šou“ 

8. Šokių maratonas rugpjūčio mėn. 

9. Popietė „Bobų vasaros palydos“ 

rugsėjo mėn. 
10. Paroda Ventos miesto bibliotekoje 

11. Europos sveikos mitybos diena. Konkursas: „Mano gardžiausia 

mišrainė“ 
lapkričio mėn. 

12. Eglės įžiebimo šventė. 

gruodžio mėn. 
13.  Konkursas „ Kalėdų senelio kojinė“. Gražiausiai papuoštos 

kabinetų bei šeimynų (grupių) durys 

14. Kalėdinis sveikinimo koncertas (nuotoliniu būdu) 

15. Filmų terapija (aktų salėje). kartą per mėnesį (iki 

karantino, dėl COVID-

19  ligos plitimo) 

 

            Kaip ir kiekvienais metais, globos namų veikloje aktyviai dalyvavo Gyventojų taryba. Metų 

pradžioje, Gyventojų tarybos nariai susirinkimo metu detaliai nagrinėjo asmens netinkamo elgesio ir 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų priežastis bei globos namų gyventojų tarpusavio vykstančių 

konfliktų priežastis. Gyventojų tarybos nariai bendradarbiavo su globos namų bendruomene, teikė 

pasiūlymus ir dalyvavo organizuojant renginius įstaigoje. 24 egzempliorių tiražu išleido keturių lapų 

laikraštuką „Juokas gerina sveikatą“, kuriame buvo galima paskaityti anekdotus, horoskopus ir kitas 

įdomybes.  

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinyje Ventoje gyveno 4 vaikai. Jie lankė Dabikinės 

Vladimiro Zubovo mokyklą, Ventos muzikos mokyklą. 2020 metų sausio mėnesį Ventos miesto 

bibliotekoje buvo eksponuota gyventojo V. B. piešinių paroda. Parodos tikslas buvo skatinti 
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saviraišką, stiprinti savivertę, supažindinti miestelio bendruomenę su kūrybiniais pasiekimais. 

Parodos uždarymo metu berniukas išgirdo daug gražių atsiliepimų. Bendruomenės nariai berniuką 

skatino nenuleisti rankų ir toliau džiuginti aplinkinius savo piešiniais. Bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose gyvenantys vaikai dalyvavo Ventos miesto bibliotekoje organizuotoje viktorinoje 

„Saugus internetas“. Vaikai pasitikrino turimas žinias apie saugų internetą, įgijo ir naujų žinių. 

Bibliotekoje lankėsi ir kaip skaitytojai. Vartė, skaitė knygutes vietoje, parsinešdavo ir namo. Palaikė 

jau suformuotą supratimą apie elgesį bibliotekoje, atsakomybę už paimtas knygutes, galimybę rinktis 

iš gausybės įvairių knygų. Ventos kultūros namuose klausėsi Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

paminėjimui skirto koncerto. Paliko delnų atspaudus ant lapo, žyminčio Lietuvos valstybės kontūrus. 

2 mergaitės vyko į piligriminę kelionę į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Pagal galimybes vyko į 

ekskursijas. Laisvalaikiu žaidė su planšetėmis loginius žaidimus, sprendė kryžiažodžius, piešė, 

klausėsi muzikos ir t.t. Dalyvavo pasiruošiant įvairioms šventėms, gamino drauge šventinius 

atributus. Vakarais, savaitgaliais žiūrėdavo patinkančias TV laidas, filmus. Aptardavo veikėjus, 

situacijas, įvertindavo veikėjų elgesį, pasekmes. Kasdienybėje dažnai vykdavo pokalbiai, žaidimai 

gero ir tinkamo elgesio taisyklių įsiminimui. Vaikai mokėsi pagarbos vienas kitam dirbant, 

bendraujant tarpusavyje. Mokėsi kultūringo valgymo įgūdžių, asmeninio privatumo laikymosi. 

Darbuotojai skatino vaikų pareigingumą, tvarkingumą, atsakomybę. Nuolat bendravo su Dabikinės 

Vladimiro Zubovo mokyklos pedagogais, ypač laikotarpiu, kai mokykla dirbo nuotoliniu būdu.  

Grupinio gyvenimo namų padalinyje Ventoje gyvenančios merginos aktyviai dalyvavo 

Ventos miestelio bendruomenės gyvenime. Vasario mėnesį dalyvavo „Saugaus interneto“ dienoje. 

Viktorinoje dalyvavo trys komandos, kurios simboliškai atspindėjo visas tris Lietuvos trispalvės 

spalvas tai: „Naminukai“, „Žemaitukės“ ir VSGN gyventojų komanda. Merginos pasitikrino turimas 

žinias apie interneto naudą, o kartu sužinojo slypinčius pavojus jame. Vasario 16 dieną  dalyvavo Šv. 

Mišiose Ventos  bažnyčioje, skirtose Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Tą pačią dieną dalyvavo 

šventiniame renginyje-koncerte Ventos kultūros namuose. Grupinio gyvenimo namų gyventojos 

džiaugiasi, kad turi galimybę bendrauti su Ventos kultūros namais, muzikos mokykla, neįgaliųjų 

klubu „Dalia“, gali saugiai jaustis tarp bendruomenės narių. Pasikeitus gyvenimo ritmui dėl Covid-

19 pandemijos, darbuotojams teko sukurti daugiau veiklų, užsiėmimų namuose, atsižvelgiant į 

merginų pomėgius, norus bei suburti jas bendrai veiklai. Merginos dalyvavo Ventos  miesto šventėje 

,,Vasaros glėbyje”. Spalio mėnesį Ventos kultūros namai kvietė merginas dalyvauti „Šviečiančių 

žibintų“ šventėje. Pasinaudodamos surinkta gamtine medžiaga, sausomis gėlių šakelėmis, 

dekoratyvinėmis paprikomis, žvakėmis, padedant darbuotojoms merginos sukūrė šviečiančius 

žibintus stiklainiuose. Žibintais buvo papuoštas Ventos miestelio kultūros namų kiemas. Už 

dalyvavimą merginos buvo apdovanotos. Lapkričio mėnesį, prasidėjus kalėdinių švenčių laukimui, 

merginos  kūrė savo rankų  kalėdinius atvirukus, siuntė laiškus savo artimiesiems, draugams ir pačios 
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laukė kalėdinių dovanų. Šiemet Šv. Kūčias, Kalėdas ir  Naujuosius metus sutiko  ramioje, šiltoje savo 

namų aplinkoje. 

Grupinio gyvenimo namų padalinyje Akmenėje gyvenantiems vaikinams ir darbuotojams dėl 

Covid-19 pandemijos šie metai buvo sunkūs. Stengtasi prisitaikyti prie esamos situacijos. Darbuotojai 

veiklas koregavo taip, kad užimtumas vyktų kitokia forma. Pagrindine veikla karantino metu 

gyventojams tapo namų ruošos darbai. Ir tai tikrai buvo naudinga, nes formavosi bei stiprėjo turimi 

darbiniai įgūdžiai, kurių gyventojams dar labai stigo. Pastebėta, kad šiems žmonėms pasiekti rezultatą 

savarankiškai yra gana sudėtinga. Kai kuriems jaunuoliams visada bus reikalinga nuolatinė 

darbuotojo priežiūra ir pagalba. Mažais žingsneliais siekta užsibrėžtų tikslų. Darbuotojų komanda 

džiaugėsi, kad kai kurie jaunuoliai jau turi supratimą, kad tai jų namai, jų teritorija ir kiekvieną rytą 

stengėsi prižiūrėti savo kiemą. Darbuotojų komanda skatino gyventojus rūšiuoti buitines atliekas, 

naudotis taromato paslauga.  

           Metų pradžioje gyventojai ir darbuotojai spėjo sudalyvauti sausio 13-osios ir vasario 16-osios 

paminėjimuose. Smagu buvo jaunuoliams pabūti šalia didingos Lietuvos kariūnų kuopos su 

vėliavomis. Vasario mėnesį gyventojai dalyvavo Akmenės kultūros sostinės atidarymo šventėje. 

Didelį įspūdį jaunuoliams paliko Akmenės mieste vykusi Užgavėnių šventė. Paminėdami šv. 

Valentino dieną, jaunuoliai vyko pasveikinti Ventos grupinio gyvenimo namuose gyvenančių 

merginų. Smagi pramoga ir pabendravimas vyko kavinėje. Aplankė tris tautodailininkų parodas 

Akmenės krašto muziejuje ir žiūrėjo kino filmą ,,Tobulas pasimatymas”. Metų bėgyje glaudžius 

ryšius palaikė su Akmenės rajono neįgaliųjų draugija. Prieš karantiną aštuoni gyventojai dalyvavo 

sporto varžybose su neįgaliųjų draugijos nariais. Laisvalaikio metu gyventojai užsiėmė savo 

mėgiamomis veiklomis, mokėsi virtuvėje gaminti maistą, konservuoti bei marinuoti rudens gėrybes. 

Kad būtų palaikomi savarankiškumo įgūdžiai, jaunuoliams buvo sudarytos galimybės patiems 

planuoti ir organizuoti šventes. Gimtadieninius, piknikus šventė savo kieme. Savame darže užauginti 

moliūgai buvo panaudoti kaip žibintai, Helovyno dienos paminėjimui.  

           Kiekvienais metais pervertinami gyventojų poreikiai ir sudaromi individualūs socialinės 

globos planai. Kiekvieną mėnesį buvo tvarkoma gyventojų asmeninių lėšų apskaita, metų bėgyje 

buvo aprašomos išvykos bei renginiai, kurie buvo patalpinami Ventos socialinės globos namų 

svetainėje.  

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

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

2020 metus socialinio darbo padalinio darbuotojų bei šeimynų (grupių) darbuotojų susirinkimai, dėl 

Covid-19 pandemijos buvo apriboti. Tai nesutrukdė bendrauti, dalytis savo pastebėjimais, nes visos 

diskusijos persikėlė į socialinius tinklus. Darbuotojai susikūrė savo šeimynos (grupės) darbuotojų 

komandos grupes. Visada turėjo galimybę pasisakyti, pasitarti ir susitarti. Buvo svarstomi įvairūs 
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klausimai apie jaunuolių elgesį, sveikatos pakitimus, gyventojų piniginių lėšų panaudojimą ir pan. Į 

socialinius tinklus buvo įkelti  pranešimai: ,,Stresas darbe“, ,,Kodėl žmonės pyksta?“, ,,Kaip išvengti 

Covid-19?“. Globos namuose kokybiškas paslaugų teikimas tiesiogiai priklauso nuo dirbančių 

darbuotojų darbo sąlygų, jų profesinės kompetencijos. 2020 metais 100 proc. socialinį darbą 

dirbančių darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 val. Darbuotojai savo 

įgytomis žiniomis, gebėjimais, gerąją darbo patirtimi dalijosi su kolegomis praktinėje veikloje, didino 

atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę.  

2020 metais buvo siekiama dirbti komandinio darbo principu, įtraukiant globos namų specialistus 

bendrai komandinei veiklai. Tik dirbant komandoje galima pasiekti gerų darbo rezultatų bei užtikrinti 

teikiamų socialinių paslaugų kokybę.  

 

VI. ŪKINĖ VEIKLA 

 

       Per 2020 metus buvo atliekami smulkūs globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, 

grupinio gyvenimo namų įrengimų, patalpų remonto bei aplinkos tvarkymo darbai. Kartą metuose 

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.  

       LR paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

protrūkio, buvo paruoštas globos namų Ekstremalių situacijų valdymo planas ir kitos tvarkos, 

reglamentuojančios darbuotojų darbą pandemijos metu. 

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

       1. patikėjimo teise valdomo turto likutines vertes ir darbuotojų skaičių 2019 m. gruodžio 31 

d. būklei; 

       2. nekilnojamojo turto, įskaitant išsinuomotą ar kitaip gautą nekilnojamąjį turtą, išlaikymui 

2019 metais patirtas (komunalines, eksploatavimo ir administravimo, remonto ir kitas) sąnaudas; 

       3. išnuomoto ir išsinuomoto nekilnojamojo turto nuomos kainas; 

       4. duomenis apie administracinių patalpų kabinetinį plotą; 

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

vertes. 

       Iki kovo 15 dienos sudarytas 2020 metų viešųjų pirkimų planas, pagal kurį vykdomi visi 

viešieji pirkimai. 

Per 2018 metus pravesti viešųjų pirkimų konkursai: 

 per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) – 340675,30 eurų sumai (68%); 
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 pagal VPĮ 23 str. 2 dalį (rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose) – 17082,51 eurų sumai (3%); 

 pagal Mažos vertės pirkimų (MVP) 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%); 

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

  pagal Mažos vertės pirkimų (MVP) 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 (%) 

 

Per 2020 metus pravesti viešųjų pirkimų konkursai: 

 per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) – 291804,22 eurų sumai (53%); 
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 pagal VPĮ 23 str. 2 dalį (rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose) – 2836,86 eurų sumai (1%); 

 pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos (MVP) aprašo 21.2.1. punkto reikalavimus – 175373,67 

eurų sumai (32%); 

 per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – 75789,02 eurų sumai (14%). 

 

 

 

18 pav. 2020 metų viešieji pirkimai (%) 

 

 Palyginus 2018, 2019 ir 2020 metų laikotarpius matome, kad Covid-19 pandemijos metų 

sumažėjo pirkimai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS ) ir išaugo mažos vertės 

pirkimai (MVP). Pirkimai pagal VPĮ 23 str. 2 dalį (rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose) ir per 

Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) išliko beveik vienodi. 

 

19 pav. 2018, 2019, 2020 metais vykdyti viešieji pirkimai (%) 

 

Gegužės – birželio mėnesiais globos namuose buvo atliktas civilinės saugos būklės 

patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta: bendra civilinės saugos būklė Ventos socialinės globos 

1%

32%

14%

53%

CVP IS 23 str. MVP CPO

2018 68 3 15 14

2019 77 3 11 9

2020 53 1 32 14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



29 

 

namuose vertinama gerai (vykdomi 8 (89 %) iš 9 kontrolinio klausimyno svarbiausių reikalavimų) 

konstatuojant, kad Ventos socialinės globos namuose veikla civilinės saugos srityje atitinka Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatytiems reikalavimams. 

Spalio mėnesį Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba atliko planinį gaisrinės saugos 

patikrinimą. Patikrinimo metų nustatyta, kad bendra Gaisrinės saugos būklė gera ir atitinka Gaisrinės 

saugos reikalavimus. 

Lapkričio – gruodžio mėnesį globos namuose buvo diegiama Finansų valdymo ir apskaitos 

informacinė sistema (FVAIS), kurios pagalba bus pereinama prie bendrų viešojo sektoriaus finansų 

valdymo informacinių sistemų. 

 

GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 

 Socialinės globos namų veikla buvo planuojama vadovaujantis Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patvirtintu 2020 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“, 35 punktu ir skelbiamu globos namų internetinėje svetainėje.  

 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai ir jų reikšmės 

Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti 

rezultatai 

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 – 141; 

2. vaikų, per metus gavusių ilgalaikę 

socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 31 

 

1. 142 suaugę asmenys, per metus gavo 

ilgalaikę socialinę globą stacionariame 

globos padalinyje; 

 

2. 29 vaikai, per metus gavo ilgalaikę 

socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje 

 

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 bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose 

1.3. atlikti išsamų ir 

visapusišką vaiko ir 

suaugusio asmens (toliau 

1. atliktas 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų poreikių 

1. 1 naujai apgyvendintam asmeniui 

atliktas poreikių vertinimas ir sudarytas 

individualus socialinės globos planas; 
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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 – 

165; 

3. bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose gyvenančių asmenų, kurių 

individualūs socialinės globos planai 

peržiūrėti ir patikslinti, skaičius – 4; 

4. grupinio gyvenimo namuose 

gyvenančių asmenų, kurių 

individualūs socialinės globos planai 

peržiūrėti ir patikslinti, skaičius – 20 

 

2.  160 įstaigoje gyvenančių asmenų, 

peržiūrėti ir patikslinti individualūs 

socialinės globos planai;  

 

3.  4 bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose gyvenantiems asmenims, 

peržiūrėti ir patikslinti individualūs 

socialinės globos planai;  

4.  20 grupinio gyvenimo namuose 

gyvenančių asmenų, peržiūrėti ir 

patikslinti individualūs socialinės 

globos planai 

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) 

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 – 165 

160 asmenų užtikrinta galimybė 

greitai, neišeinant iš gyvenamojo 

kambario, išsikviesti personalą 

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 – 42 

48 asmenys aprūpinti reikiamais 

ortopediniais gaminiais, 3 asmenys 

aprūpinti neįgaliojo vežimėliais, 5 

asmenys tualetinėmis kėdėmis, 1 

asmeniui suprotezuoti dantys 

1.5. palaikyti, ugdyti 

asmenų socialinius ir 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžius: 

  

1.5.1. skatinti asmenis 

palaikyti ryšius su 

artimaisiais 

asmenų, kurie palaikė ryšius su 

artimaisiais, skaičius – 54 (metų 

pradžioje jų buvo 52) 

54 asmenys (metų pradžioje jų buvo 

52), palaikė ryšius su artimaisiais. 

Pablogėjus epidemiologinei situacijai 

dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo, ryšiai su 

artimaisiais buvo palaikomi telefonu, 

planšetėmis,  kompiuteriais, vaizdo 

skambučiais, nuotraukomis iš 

gyvenimo  ir kt. 

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 – 50 (iš 52 

galinčių dalyvauti) 

50 asmenų (iš 52 galinčių dalyvauti), 

nuolat dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir 

(ar) užimtumo programose 

1.5.3. ugdyti asmenų 

padedant darbuotojams 

tvarkytis gebėjimus 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams tvarkėsi 

89 asmenys (metų pradžioje jų buvo 

87), savarankiškai ar padedant 
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savarankiškai ar 

gyvenamąją aplinką 

gyvenamąją aplinką, skaičius – 89 

(metų pradžioje jų buvo 87) 

darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją 

aplinką 

1.5.4. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams gaminosi 

maistą, skaičius – 58 (metų pradžioje 

jų buvo 57) 

58 asmenys (metų pradžioje jų buvo 

57), savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gaminosi maistą 

1.6. įgyvendinti 

programas / priemones, 

skirtas: 

  

1.6.1. susirgimų / ligų 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

pneumokokinės infekcijos 

prevencijos programoje, skaičius – 6; 

2. asmenų, dalyvavusių vakcinavimo 

nuo gripo programoje, skaičius – 80; 

3. asmenų, kuriems buvo atliktas 

profilaktinis sveikatos patikrinimas, 

skaičius – 189; 

4. asmenų, dalyvavusių gimdos 

kaklelio vėžio prevencijos 

programoje, skaičius – 10; 

5. asmenų, dalyvavusių pokalbyje 

„Kaip apsisaugoti nuo virusų“, 

skaičius – 40; 

6. asmenų, dalyvavusių pokalbyje 

„Grynas oras – sveikatos šaltinis“, 

skaičius - 50 

1. 0 asmenų, dalyvavo pneumokokinės 

infekcijos prevencijos programoje; 

 

2. 48 asmenys, dalyvavo vakcinavimo 

nuo gripo programoje; 

 

 

3. 188 asmenys, kuriems buvo atliktas 

profilaktinis sveikatos patikrinimas;  

 

4.  1 asmuo dalyvavo gimdos kaklelio 

vėžio prevencijos  

programoje; 

5. 40 asmenų dalyvavo pokalbyje 

„Kaip apsisaugoti nuo virusų“. 

Pokalbiai vyko grupėse; 

6. 50 asmenų dalyvavo pokalbyje 

„Grynas oras – sveikatos šaltinis“. 

Pokalbiai vyko grupėse 

1.6.2. sveikos gyvensenos 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių kineziterapeuto 

organizuotose sveikos gyvensenos 

prevencijos programose „Sportuok, 

judėk ir būsi sveikas“, „Mano 

gardžiausia mišrainė“, skaičius - 75  

75 asmenys dalyvavo kineziterapeuto 

organizuotose sveikos gyvensenos 

prevencijos programoje „Mano 

gardžiausia mišrainė“ 

1.6.3. žalingų įpročių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių žalingų įpročių 

prevencijos programoje „Rūkymo ir 

alkoholio žala“, kineziterapeutui 

bendradarbiaujant su Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuru, skaičius – 40 

40 asmenų dalyvavo žalingų įpročių 

nuotolinėje prevencijos programoje 

„Rūkymo ir alkoholio žala“, 

kineziterapeutui bendradarbiaujant su 

Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru 

1.6.4. neigiamo pobūdžio 

įvykių prevencijai 

 

1. asmenų, dalyvavusių pokalbiuose 

„Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne 

patyčioms“, skaičius – 52; 

2. asmenų, dalyvavusių pokalbiuose 

„Draugauk, suprask, priimk, padėk“, 

skaičius – 50; 

3. asmenų, dalyvavusių pokalbiuose 

„Saugok ir gerbk mane“, skaičius – 

40; 

4. asmenų, dalyvavusių pokalbiuose 

„Gyvenkime draugiškai“, skaičius – 

52; 

5. asmenų, dalyvavusių popietėje 

„Mandagiai bendraukime“, skaičius – 

35 

1. 52 asmenys dalyvavo pokalbiuose 

„Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne 

patyčioms“. Pokalbiai vyko grupėse; 

2. 50 asmenų dalyvavo pokalbiuose 

„Draugauk, suprask, priimk, padėk“. 

Pokalbiai vyko grupėse; 

3. 40 asmenų dalyvavo pokalbiuose 

„Saugok ir gerbk mane“. Pokalbiai 

vyko grupėse; 

4. 52 asmenys dalyvavo pokalbiuose 

„Gyvenkime draugiškai“. Pokalbiai 

vyko grupėse; 

5. 35 asmenys dalyvavo popietėje 

„Mandagiai bendraukime“. Pablogėjus 

epidemiologinei situacijai dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

plitimo šia tema buvo vykdomi 

pokalbiai grupėse 
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1.7. asmenis, turinčius 

negalią, integruoti į 

bendruomenę 

1. asmenų, išvykusių iš globos namų 

gyventi bendruomenėje, skaičius – 1; 

2. įdarbintų grupinio gyvenimo 

namuose gyvenančių asmenų skaičius 

– 1 

1. 0 asmenų, išvykusių iš globos namų 

gyventi bendruomenėje; 

2. 0 įdarbintų grupinio gyvenimo 

namuose gyvenančių asmenų  

2. Teikti paslaugas 

bendruomenės 

gyventojams 

1. asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, skaičius 

– 7; 

2. asmenų, per metus gavusių laikino 

atokvėpio paslaugas, skaičius – 8 

1. 5 asmenys (1 vaikas ir 4 suaugę 

asmenys) per metus gavo trumpalaikę 

socialinę globą; 

2.  0 asmenų  per metus gavo laikino 

atokvėpio paslaugas 

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 

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 – 20; 

3. sveikatos priežiūros specialistų, 

tobulinusių profesinę kompetenciją, 

skaičius –  30; 

 

 

 

 

 

 

 

1. 100 proc. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų tobulino 

savo profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių valandų 

per metus dalyvaudami mokymuose: 

„Kognityvinės elgesio terapijos 

principų taikymas socialiniame darbe 

su klientais, turinčiais elgesio ir 

emocijų sunkumų“;  

 „Konfliktų sprendimas socialiniame 

darbe taikant įtakos psichologijos 

principus“; „Emocinio išsekimo 

spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“; „Darbo su nemotyvuotais 

klientais ypatumai ir taikytini 

metodai“; „Elgesio korekcijos metodų 

taikymas dirbant su vaikais, turinčiais 

autizmo spektro sutrikimų“; 

 „Pagalba klientams išgyvenantiems 

netektį“; „Streso įveika naudojant 

dėmesingo įsisąmoninimo praktikas“;  

 „Profesinis indentitetas ir vidinė 

motyvacija“; „Bendravimo iššūkiai su 

asmenimis, turinčiais intelekto ir 

psichikos negalią: kaip išvengti 

konfliktų“; „Socialinių darbuotojų 

profesinės vertybės ir darbo etika“; 

„Dragon dreaming metodo taikymas 

socialiniame darbe“; „Probleminės 

vaiko ugdymo situacijos“; 

2. 10 įstaigos socialinių paslaugų srities 

darbuotojai tobulino savo profesinę 

kompetenciją daugiau nei 16 

akademinių valandų per metus; 

 

3. 30 sveikatos priežiūros specialistai 

tobulino savo profesinę kompetenciją 

dalyvaudami mokymuose: „2019 metų 

teisės aktų naujienos ir jų praktinis 

taikymas socialinės globos įstaigose“; 

„Kūno sveikata“; „Paliatyvioji 

pagalba“; „Riboto judėjimo 

asmens/paciento kūno odos priežiūra“; 

„Pagalba asmeniui esant šlapimo ir 

išmatų nelaikymui“; „2020 metų 
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4. kitų (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją, skaičius –5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose, kaip dirbti su 

gyventojais, turinčiais proto negalią ir 

(ar) sergančiais epilepsija, skaičius – 

14 

slaugos aktualijos. Rudens sesija“; 

„Imunoprofilaktikos aktualijos“; „ŽIV 

infekcijos profilaktika, konsultacinė 

pagalba prieš ŽIV tyrimą ir po jo“; 

4. 5 kiti (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys) 

darbuotojai, tobulino savo profesinę 

kompetenciją dalyvaudami 

mokymuose: „Darbo apmokėjimo 

naujovės biudžetinėse įstaigose nuo 

2020 m.“; „Vaikų žaidimų aikštelės 

darželiuose – saugos reikalavimai, 

problemos ir sprendimai“; „Įstaigų ir 

organizacijų vadovų ir atsakingų 

asmenų priešgaisrinės saugos 

mokymai“;  

5. 0 darbuotojų dalyvavo mokymuose, 

kaip dirbti su gyventojais, turinčiais 

proto negalią ir (ar) sergančiais 

epilepsija 

3.2. įgyvendinti 

priemones, užtikrinančias 

darbuotojų saugumą ir 

gerinančias jų darbo 

sąlygas 

1. 100 proc. įstaigos darbuotojų, 

dalyvavo darbų saugos darbo vietoje 

mokymuose; 

2. darbuotojų aprūpintų asmeninėmis 

apsaugos darbo vietoje priemonėmis, 

skaičius – 154; 

 

 

 

3. dalykinių socialinę globą teikiančių 

darbuotojų susirinkimų, kuriuose 

analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos 

problemos, ieškota jų sprendimo būdų 

ir pan., skaičius – 16; 

 

 

 

 

 

4. darbuotojų, dalyvavusių seminare 

„Skundų ir kitų sudėtingų bendravimo 

situacijų valdymas“, siekiant gerinti 

įstaigos psichologinį klimatą, 

skaičius – 160; 

5. darbuotojų, dalyvavusių seminare 

„Konfliktų organizacijoje prevencija 

ir valdymas“, siekiant gerinti įstaigos 

darbuotojų komandinį darbą, 

skaičius – 150 

1. 100 proc. darbuotojų, dalyvavo 

darbų saugos darbo vietoje 

mokymuose;  

2. 100 proc. darbuotojų aprūpinti 

asmeninėmis apsaugos darbo vietoje 

priemonėmis bei AAP priemonėmis 

skirtomis apsaugai nuo biologinio 

rizikos veiksnio, t.y. COVID-19 ligos 

(koronaviruso) plitimo. 

3. įvyko 16 dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų susirinkimų, 

kurių metu analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota jų 

sprendimo būdų ir pan. Siekiant 

apsisaugoti nuo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo 

įstaigoje, susirinkimai vyko nuotoliniu 

būdu, naudojantis vaizdo ryšio 

priemonėmis; 

4. 160 darbuotojų dalyvavo seminare 

„Skundų ir kitų sudėtingų bendravimo 

situacijų valdymas“, siekiant gerinti 

įstaigos psichologinį klimatą; 

 

5. 150 darbuotojų dalyvavo seminare 

„Konfliktų organizacijoje prevencija ir 

valdymas“, siekiant gerinti įstaigos 

darbuotojų komandinį darbą 

3.3. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių ir kitų 

asmenų, gaunančių 

paslaugas įstaigoje, 

asmens duomenų apsaugą  

(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 

 


