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VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Per ataskaitinį laikotarpį 

pasiekti rezultatai 

Planuotų rezultatų 

neįgyvendinimo / 

viršijimo priežastys 

Asigna-

vimai 

(tūkst. 

eurų) 

03.03 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 

03003010101 Sudaryti 

sąlygas 

socialinės 

globos ir 

kitų įstaigų, 

teikiančių 

socialines 

paslaugas, 

veiklai 

 

 Priemonei 

įgyvendinti 

skirtos: 

    2 669 

 valstybės 

biudžeto 

lėšos 

  1803,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal SADM 

socialinės globos 

įstaigų skyriaus 2020-

10-07 pažymą Nr. (32) 

VR-361 kitoms 

išlaidoms iš valstybės 

biudžeto papildomai 

skirta 97 tūkst. eurų. 

Pagal LRV 2020-11-

04 nutarimą Nr. 1228 

kitoms išlaidoms 

skirta 68 tūkst. eurų. Iš 

viso skirta 165 tūkst. 

eurų. 

1 527 
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Pagal LRV 2020-04-

22 nutarimą Nr. 412 ir 

pagal LRV 2020-10-

28 nutarimą Nr. 1207 

skirta valstybės 

biudžeto lėšų darbo 

užmokesčiui ir kitoms 

išlaidoms 

 pajamų 

įmokos 

  805,6 Pajamų įmokų planas 

viršytas, nes gauta 

daugiau pajamų įmokų 

nei buvo suplanuota. 

Dėl lėšų trūkumo 

darbo užmokesčio 

išmokėjimui viršytas 

planas buvo 

tikslinamas 

730 

 kitos lėšos   462,3 Kitų lėšų pajamų gauta 

daugiau dėl 

padidėjusios  ir 

padidintos nuo metų 

vidurio globos kainos, 

dėl didesnio skaičiaus 

gyventojų 

finansuojamų iš 

savivaldybių biudžeto 

bei atsižvelgiant į tai, 

kad 2020 m. pradžioje 

kitų lėšų likutis banke 

buvo 47,5 tūkst. eurų 

(savivaldybės 

atsiskaitė 

paskutinėmis metų 

dienomis už gruodžio 

412 
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mėn. suteiktas 

paslaugas)   

  Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas: 

  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. Planuotas rezultatas 

viršytas, nes nebuvo 

planuota, kad bus 

išrašytas siuntimas 1 

asmeniui dėl 

apgyvendinimo globos 

namuose;   

2. Eilėje nebuvo 

laukiančių vaikų, 

ilgalaikei socialinei 

globai, todėl atvyko 2 

vaikais 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 

bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose 

1. Įgyvendinta; 

 

 

 

2. Įgyvendinta 

 

1.3. atlikti išsamų ir 

visapusišką vaiko ir 

suaugusio asmens (toliau 

kartu  – asmenys) poreikių 

vertinimą, pagal įvertintus 

poreikius sudaryti 

1. atliktas 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų 

poreikių vertinimas ir 

sudaryti individualūs 

socialinės globos planai; 

2. įstaigoje gyvenančių 

asmenų, kurių individualūs 

1. 1 naujai apgyvendintam 

asmeniui atliktas poreikių 

vertinimas ir sudarytas 

individualus socialinės 

globos planas; 

2.  160 įstaigoje gyvenančių 

asmenų, peržiūrėti ir 

1. Įgyvendinta; 

 

 

 

 

2. Planuotas rezultatas 

neįgyvendintas, nes 
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individualų socialinės 

globos planą 

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 

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 

2020 metų pabaigoje 

turėjome 5 laisvas 

vietas (2 laisvas vietas 

vaikams su negalia ir 3 

laisvas vietas 

suaugusiems 

asmenims su negalia); 

3. Įgyvendinta; 

 

 

 

 

 

4. Įgyvendinta 

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 – 165 

160 asmenų užtikrinta 

galimybė greitai, neišeinant 

iš gyvenamojo kambario, 

išsikviesti personalą 

Įgyvendinta.  

2020 m. įstaigoje 

gyveno 160 asmenų ir 

jiems visiems 

užtikrinta galimybė 

greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo 

kambario, išsikviesti 

personalą 
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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 

Planuotas rezultatas, 

aprūpinant globos 

namuose gyvenančius 

asmenis ortopedine 

avalyne viršytas, nes 

ortopedijos technika 

turėjo daugiau kvotų 

kompensuojamų 

ortopedinių gaminių 

gamybai. Atsiradus 

poreikiui, gyventojai 

buvo aprūpinti 

techninės pagalbos 

priemonėmis  

 

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. 

Įgyvendinta   

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 

Įgyvendinta   
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1.5.3. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

tvarkytis gyvenamąją 

aplinką 

asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, 

skaičius – 89 (metų 

pradžioje jų buvo 87) 

89 asmenys (metų pradžioje 

jų buvo 87), 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 – 58 (metų 

pradžioje jų buvo 57) 

58 asmenys (metų pradžioje 

jų buvo 57), 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 – 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 

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  

1. Planuotas rezultatas 

neįgyvendintas, nes 

ambulatorija, kurioje 

prirašyti globos namų 

gyventojai, neskyrė 

vakcinų;  

2. Planuotas rezultatas 

įgyvendintas iš dalies, 

nes ambulatorija, 

kurioje prirašyti 

globos namų 

gyventojai, skyrė tik 

48 vakcinas; 

3. Įgyvendinta. 

Profilaktinis sveikatos 

patikrinimas buvo 

vykdomas metų 

pradžioje. Tuo metu 

globos namuose 

gyveno 188 asmenys; 

4. Įgyvendinta iš 

dalies, pablogėjus 
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prevencijos programoje, 

skaičius – 10; 

 

 

5. asmenų, dalyvavusių 

pokalbyje „Kaip 

apsisaugoti nuo virusų“, 

skaičius – 40; 

6. asmenų, dalyvavusių 

pokalbyje „Grynas oras – 

sveikatos šaltinis“, skaičius 

- 50 

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 

epidemiologinei 

situacijai dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo; 

5. Įgyvendinta; 

 

 

 

 

6. Įgyvendinta 

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“ 

Planuotas rezultatas 

įgyvendintas iš dalies. 

Renginys „Sportuok, 

judėk ir būsi sveikas“ 

neįvyko, pablogėjus 

epidemiologinei 

situacijai dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo 

 

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 

Įgyvendinta  

1.6.4. neigiamo pobūdžio 

įvykių prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose „Mūsų rankos 

ir žodžiai skirti ne 

patyčioms“, skaičius – 52; 

1. 52 asmenys dalyvavo 

pokalbiuose „Mūsų rankos ir 

žodžiai skirti ne patyčioms“. 

Pokalbiai vyko grupėse; 

1. Įgyvendinta; 
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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 

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 

2. Įgyvendinta; 

 

 

 

3. Įgyvendinta; 

 

 

 

4. Įgyvendinta; 

 

 

 

5. Įgyvendinta 

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  

1. Planuotas rezultatas 

neįgyvendintas, nes 

globos namų 

gyventojai nepareiškė 

noro gyventi  

bendruomenėje; 

2. Planuotas rezultatas 

neįgyvendintas, 

pablogėjus 

epidemiologinei 

situacijai dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo 

 

2. Teikti paslaugas 

bendruomenės gyventojams 

1. asmenų, per metus 

gavusių trumpalaikę 

1. 5 asmenys (1 vaikas ir 4 

suaugę asmenys) per metus 

1. Įgyvendinta iš 

dalies. Pablogėjus 
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socialinę globą, skaičius – 

7; 

 

 

 

 

2. asmenų, per metus 

gavusių laikino atokvėpio 

paslaugas, skaičius – 8 

 

 

gavo trumpalaikę socialinę 

globą; 

 

 

 

 

2.  0 asmenų  per metus gavo 

laikino atokvėpio paslaugas 

epidemiologinei 

situacijai dėl COVID-

19 ligos plitimo, 

asmenys trumpalaikę 

socialinei  globai 

nebuvo priimami; 

2. Planuotas rezultatas 

neįgyvendintas, nes 

niekas nesikreipė dėl 

laikino atokvėpio 

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 

profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių 

valandų per metus; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1. Įgyvendinta; 
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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; 

 

 

 

 

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“; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Įgyvendinta iš 

dalies, pablogėjus 

epidemiologinei 

situacijai dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo; 

3. Įgyvendinta 
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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) 

„Paliatyvioji pagalba“; 

„Riboto judėjimo 

asmens/paciento kūno odos 

priežiūra“; „Pagalba 

asmeniui esant šlapimo ir 

išmatų nelaikymui“; „2020 

metų 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Įgyvendinta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Planuotas rezultatas 

neįgyvendintas dėl  

pablogėjus 

epidemiologinės 
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sergančiais epilepsija, 

skaičius – 14 

situacijos, COVID-19 

ligos plitimo 

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 

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; 

1. Įgyvendinta; 

 

 

 

2. Įgyvendinta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Įgyvendinta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Įgyvendinta; 
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psichologinį klimatą, 

skaičius – 160; 

5. darbuotojų, dalyvavusių 

seminare „Konfliktų 

organizacijoje prevencija ir 

valdymas“, siekiant gerinti 

įstaigos darbuotojų 

komandinį darbą, 

skaičius – 150 

 

5. 150 darbuotojų dalyvavo 

seminare „Konfliktų 

organizacijoje prevencija ir 

valdymas“, siekiant gerinti 

įstaigos darbuotojų 

komandinį darbą 

 

5. 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  

 

 

______________________________________ 


