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VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI  

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

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, užtikrinanti 

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

įstaiga. 

Globos namų veikla vykdoma vadovaujantis nuostatais, kuriuose numatyti įstaigos 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; 

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

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

 Siekiant strateginio planavimo dokumentuose įstaigai numatytų tikslų, buvo parengta Vidaus 

kontrolės politika. Vidaus kontrolė įgyvendinta atsižvelgiant į globos namų veiklos ypatumus, 

laikantis vidaus kontrolės principų, apimant vidaus kontrolės elementus, integruojant į įstaigos veiklą 

ir pagrindinius valdymo procesus (planavimą, atlikimą, stebėseną). 2021 m. buvo atlikta vidaus 

kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus. 

Siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, palaikyti jų gerą savijautą bei motyvaciją, buvo 

pasirūpinta darbuotojų emocine, fizine gerove. Sudarytos sąlygos dalyvauti psichologo 

konsultacijose, komandų supervizijose. Globos namų darbuotojai dalyvavo psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimo mokymuose, kurių metu diskutavo apie psichosocialinę darbo aplinką bei 

nepalankius psichosocialinės darbo aplinkos veiksnius. Įstaigoje buvo atliktas psichologinės gerovės 

darbe tyrimas kuriame dalyvavo 126 globos namų darbuotojai.  

 Ventos socialinės globos namuose didelis dėmesys skiriamas teikiamų paslaugų kokybės 

asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, gerinimui. Globos namai siekia, kad teikiamų 

paslaugų kokybė nuolat gerėtų ir būtų patraukli paslaugų gavėjams bei jų artimiesiems. 2021 metais 
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išorės ekspertas atliko socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimą ir pateikė 

ataskaitą. Buvo vertinama Grupinio gyvenimo namuose teikiamų socialinių paslaugų kokybė. Atlikus 

apklausos rezultatų analizę nustatyta, kad teikiamos paslaugos atitinka Grupinio gyvenimo namų 

gyventojų lūkesčius. Atlikus maitinimo paslaugų kokybės ir maisto pasirinkimo galimybių vertinimą, 

sužinojome, kad gyventojai patenkinti maisto kokybe bei maisto pasirinkimo galimybe. 

 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, 2021 

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

2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A1-197 patvirtintu Ventos socialinės globos namų 2021 metų veiklos 

planu. 

I. DARBUOTOJAI 

 

 2021 metais įstaigoje patvirtinta 177,25 pareigybė. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

įstaigoje dirbo 176 darbuotojai. Per 2020 metus buvo atleisti 8 darbuotojai. 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. (darbo sutarties nutraukimas 

darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių). 2021 metais buvo atleista 3 darbuotojais mažiau nei 

2020 metais. Atleistų darbuotojų skaičiaus pokytis 2018-2021 metais pateiktas 1 pav.  

 

 

1 pav. Atleistų darbuotojų pokytis 2018-2021 metais (sk.) 

 

Per 2021 metus į įstaigą buvo priimti dirbti 7 asmenys. Su jais sudarytos terminuotos darbo 

sutartys. Atsiradus laisvoms darbo vietoms 7 darbuotojams (iš jų 4 įdarbintiems ankstesniais metais) 

buvo pakeistos darbo sutartys į neterminuotas. 2021 metais buvo priimta 6 darbuotojais mažiau nei 

2020 metais. Priimtų darbuotojų skaičiaus pokytis 2018-2021 metais pateiktas 2 pav.  
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2 pav. Priimtų darbuotojų pokytis 2018-2021 metais (sk.) 

 

Su 2021 metais įdarbintais asmenimis buvo sudarytos terminuotos darbo sutartys. Nuo bendro 

įstaigoje dirbančių asmenų skaičiaus tai sudarė 4%. Sudarytų terminuotų darbo sutarčių procentinis 

pokytis 2018-2021 metais pateiktas 3 pav. 

 

 

3 pav. Naujai sudarytų terminuotų darbo sutarčių pokytis 2018-2021 m. (%) 

 

2021 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 176 darbuotojai. Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., 

darbuotojų skaičius įstaigoje nekito. Darbuotojų skaičiaus pokytis 2018-2021 metais pateiktas 4 pav. 

 

 

4 pav. Darbuotojų pokytis 2018-2021 m. (sk.) 
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2021 metais pareigybių skaičius (nuo bendro pareigybių skaičiaus) pasiskirstė sekančiai: 

administracijos darbuotojų – 6,5 (3,7%); sveikatos priežiūros padalinio darbuotojų – 35 (19,7%); 

socialinio darbo padalinio darbuotojų – 111,75 (63%); ūkio padalinio darbuotojų  – 12 (6,8%); maisto 

ruošos padalinio darbuotojų – 12 (6,8%). Pareigybių skaičiaus pokytis 2018-2021 metais pateiktas 5 pav. 

 

 

5pav. Pareigybių skaičiaus pokytis 2018-2021 metais (%) 

 

2021 metais tiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pareigybių skaičius (nuo bendro 

pareigybių skaičiaus) sudarė 147,75 (83,4%). Netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų 

pareigybių skaičius – 29,5 (16,6 %). Palyginus 2020 ir 2021 metus, tiesiogiai su gyventojais ir 

netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pareigybių skaičius nekito. Tiesiogiai ir netiesiogiai 

su gyventojais dirbančių darbuotojų pokytis 2018-2021 metais pateiktas 6 pav. 
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6 pav. Tiesiogiai ir netiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų pokytis 2018-2020 metais (%) 

 

 

2021 metais 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę 

kompetenciją dalyvaudami mokymuose: 4 socialiniai darbuotojai ir 16 socialinio darbuotojo padėjėjų 

dalyvavo 16 akad. val. mokymuose „Krizių ABC socialiniame darbe: kaip atpažinti ir įveikti?“; 1 

socialinio darbuotojo padėjėjas dalyvavo 16 akad. val. mokymuose „Pykčio laboratorija“; 5 socialinio 

darbuotojo padėjėjai dalyvavo 16 akad. val. mokymuose „Darbo su nemotyvuotais klientais ypatumai 

ir taikytini metodai“; 1 socialinis darbuotojas dalyvavo 16 akad. val. mokymuose „Pokyčių valdymas 

socialinių paslaugų įstaigose“; 10 socialinių darbuotojų ir 52 socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo 

16 akad. val. mokymuose „Komandinio darbo efektyvumo didinimas socialinio darbo praktikoje“; 7 

užimtumo specialistai dalyvavo 10 akad. val. mokymuose „Emocinis šantažas. Kaip atpažinti, kad 

tavimi manipuliuoja ir atremti tinkamais būdais“; 7 užimtumo specialistai dalyvavo 8 akad. val. 

mokymuose „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“; 2 socialiniai darbuotojai dalyvavo 

8 akad. val. mokymuose „Darbas su asmenimis, turinčiais autizmo spektro sutrikimą“; 11 socialinių 

darbuotojų, 1 užimtumo specialistas ir 64 socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo 4 akad. val. 

mokymuose „Žmogaus teisės socialinių paslaugų įstaigoje: praktiniai taikymo aspektai“; 1 užimtumo 

specialistas, 1 socialinis darbuotojas, socialinio darbo padalinio vadovas, direktoriaus pavaduotojas 

dalyvavo 4 akad. val. mokymuose „Žmogaus teisės ir modernus požiūris į psichikos sveikatą, 

intelekto ar/ir psichosocialinę negalią“; 2 socialiniai darbuotojai ir 7 socialinio darbuotojo padėjėjai 

dalyvavo 16 akad. val. mokymuose „Žmogaus teisės ir laisvės socialiniame darbe“; 5 užimtumo 

specialistai, socialinio darbo padalinio vadovas, direktoriaus pavaduotojas dalyvavo 4 akad. val. 

mokymuose „Žmogaus teisių principais grįsta asmenų priežiūra socialinės globos įstaigose: kur 

galima tobulėti?“; 13 socialinių darbuotojų dalyvavo 8 val. Komandos supervizijoje; socialinio darbo 

padalinio vadovas, direktoriaus pavaduotojas dalyvavo 8 akad. val. mokymuose „Įgalinantis 

vadovavimas“, 16 akad. val. mokymuose „Socialinių darbuotojų profesinės vertybės ir darbo etika“. 

30 sveikatos priežiūros specialistų tobulino savo profesinę kompetenciją dalyvaudami mokymuose: 

„Rankų, odos saugos ir higienos užtikrinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“; „Medicininės 

reabilitacijos aktualijos 2021 m.“; „Hospitalinių infekcijų ir COVID-19 infekcijos aktualijos“; 

„Infekcijų kontrolės reikšmė COVID- 19 pandemijos metu. Valymas, dezinfekcija, higienos 

priemonės“; „Sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas, darbo etika. 

Žmogiškieji santykiai, dalykinis bendravimas, konfliktų sprendimas, sudėtingų situacijų valdymo 

įgūdžiai“; „Savanorystė, nauji iššūkiai ir patirtys paliatyvioje medicinoje“; „Slaugytojas – vakar, 

šiandien, visada!”; „Infekcijų prevencijos priemonių vykdymas ir jų efektyvumo užtikrinimas asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose”; „Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai“; „Skiepijimo pagrindai“; „ASPĮ 

sveikatos priežiūros specialistų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“; „Viršutinės galūnės 
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kineziologinis teipavimas“; „Apatinės  galūnės kineziologinis teipavimas“; „Retos ligos 2020“; 

„Žmogaus teisės ir modernus požiūris į psichikos sveikatą, intelekto ar/ir psichosocialinę negalią“; 

5 kitų sričių specialistai dalyvavo 4 akad. val. mokymuose „Žmogaus teisės ir modernus požiūris į 

psichikos sveikatą, intelekto ar/ir psichosocialinę negalią“; „FVAIS – bendra informacinė sistema 

valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti“; „Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal 

VSAFAS“; „Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai“; „Darbo užmokesčio naujovės globos 

įstaigose nuo 2022 m.“; „Geros higienos praktikos taisyklių taikymas viešojo maitinimo įmonėse“. 

 

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 2018-2021 metais suplanuoti asignavimai eurais pateikti 7 paveiksle.  

  

 

7 pav. „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ programos 2018-2021 metais suplanuoti asignavimai 

(eurais) 

 

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 kitoms išlaidoms - 152,0 tūkst. eurų; ilgalaikio turto įsigijimui 13,0 

tūkst. eur. 2021 metais valstybės biudžeto bei pajamų įmokų asignavimai panaudoti pilnai, likučio 

banko sąskaitoje neliko. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, finansavimo šaltinis 
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„Valstybės biudžeto lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2018-2021 m. eurais pateiktas 8 

paveiksle. 

 

 

8 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, finansavimo šaltinis „Valstybės biudžeto 

lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2018-2021 m. (eurais) 

 

 Pagal finansavimo šaltinį „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ sąmata per 2021 metus buvo 

tikslinama vieną kartą, padidinant pajamų įmokų planą. Buvo planuota  surinkti 780,0 tūkst. eurų 

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

843,6 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 77,45  eurų. Programos „Socialinių paslaugų ir 

integracijos plėtra“, finansavimo šaltinis „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“, patvirtintų 

asignavimų panaudojimas 2018-2021 m. eurais pateikiamas 9 paveiksle. 

 

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

pajamų įmokos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2018-2021 m. (eurais) 
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Pagal ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų  teikimo sutartis, asmenims 

apgyvendintiems po 2007 metų, 2021 metais įstaigoje patvirtinta „Kitų lėšų“ sąmata. Per ataskaitinį 

laikotarpį  iš savivaldybių gauta 487,7 tūkst. eurų, įskaitant ir 2020 metų banko likutį. Programos 

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

panaudojimas 2018-2021 metais eurais pateikiamas 10 paveiksle. 

 

10 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, finansavimo šaltinis „Kitos 

lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2018-2021 metais (eurais) 

 

 2021 metų eigoje sudaryta papildoma sąmata – 54,6 tūkst. eurų. Nemokamai gauta atsargų už 

4,2 tūkst. eurų. Ilgalaikio turto 50,4 tūkst. eurų. Viso gauta pajamų įstaigos išlaikymui 2021 m. 

(įskaitant ir 2020 m. pabaigos bankinį likutį) iš visų šaltinių - 3243,9 tūkst. eurų, įskaitant ir 

nepinigines lėšas. 2021 metais išlaidos sudarė 3243,9 tūkst. eurų (įskaitant labdaringą paramą). 2019-

2021 metais gautų lėšų eurais panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikiamas 

1 lentelėje. 
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Darbdavio socialinis 

draudimas 
29000,00 35120,00 93840,32 

VISO: 1945611,09 2375201,99 2590252,23 

Mityba 212485,91 218896,09 182500,00 

Medikamentai 41818,56 52065,97 40395,92 

Ryšių paslaugos 5264,89 3360,78 2184,71 

Transporto išlaikymas 9689,04 5564,68 5300,99 
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Apranga ir patalynė 59079,82 64605,62 48794,49 

Kvalifikacija 2057,13 1675,08 8432,00 

Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

išlaidos 

10251,51 5833,15 3682,12 

Komunalinės paslaugos 143671,07 102042,00 137940,62 

Informacinių 

technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

1673,72 3051,87 2162,58 

Kitų prekių įsigijimo 

išlaidos 
39405,89 142361,93 41755,90 

Kitų paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
38001,54 99576,67 72788,88 

Viso prekės ir 

paslaugos: 
563399,08 699033,84 545938,21 

Darbdavio socialinė 

parama pinigais 
15766,13 10518,25 40180,94 

Ilgalaikio turto 

įsigijimas 
- 1053,00 13000,00 

Viso išlaidų: 2524776,30 3085807,08 3189371,38 

 

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

tarnybiniams lengviesiems automobiliams dydis 1,55 % nuo patvirtintų asignavimų darbo 

užmokesčiui. Išlaidų  limito neviršijome. Įstaigos direktoriaus įsakymu yra patvirtinti mobiliųjų 

telefonų pokalbių limitai atsakingiems darbuotojams. Šių normų laikomasi ir normos viršytos 

nebuvo. Atlikus metinę 2021 m. įstaigos turto inventorizaciją, trūkumų ir pertekliaus nenustatyta. 

 

III. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS ANALIZĖ    

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-182 „Dėl LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-829 „Dėl 2021 m. 

planinio vidutinio metinio ilgalaikės socialinės globos teikimo socialinės globos įstaigose vietų 

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

namuose 2021 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 158 vietos: 138 vietos stacionariam globos 

padaliniui, 20 vietų grupinio gyvenimo namų padaliniams. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu stacionariame globos padalinyje gyveno 18 vaikų su negalia ir 143 

suaugę asmenys su negalia. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 4 vaikai su negalia, 

grupinio gyvenimo namuose - 20 suaugusių asmenų su negalia. 

2021 metų pradžioje globos namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo 

namuose gyveno 184 gyventojai: iš jų 27 vaikai  ir 157 suaugę asmenys. 2021 m. gruodžio  31 d. 

globos namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo namuose gyveno 185 gyventojai: 

iš jų 22 – vaikai ir 163 suaugę asmenys.  

2021 metais vaikų, gaunančių ilgalaikę socialinę globą, skaičius sumažėjo, o suaugusių 

asmenų skaičius padidėjo. Metų pabaigoje turėjome viršplaninį suaugusių asmenų skaičių. 2018-2021 

metais ilgalaikę socialinę globą gavusių asmenų skaičiaus pokytis pateiktas 11 pav. 

 

 

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

 

2021 metais socialinės globos namai turėjo 7 vietas trumpalaikei socialinei globai teikti (4 

vietas suaugusiems asmenims su negalia ir 3 vietas vaikams su negalia). Per 2021 metus laikino 

atokvėpio ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos buvo teiktos 0 asmenų.  

Per 2021 metus į globos namus ilgalaikei socialinei globai atvyko 1vaikas ir 1 suaugęs asmuo. 

Per 2018-2021 metus į globos namus ilgalaikei socialinei globai atvyko 2 suaugę asmenys ir 10 vaikų. 

2018-2021 metais atvykusių asmenų skaičiaus pokytis pateiktas 12 pav. 
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12 pav. 2018 – 2021 metais atvykę asmenys (sk.) 

Per 2021 metus į kitus socialinės globos namus išvyko 0 asmenų. 1 suaugęs asmuo mirė. 2018-

2021 metais išvykusių, mirusių gyventojų skaičius pateiktas 2 lentelėje. 

                                                                                                                                               2 lentelė 

Išvyko į kitus socialinės globos namus Mirė 
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2021 m. gruodžio 31 d., pagal Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų 

kompensavimo sutartis (išlaikomų savivaldybės lėšomis) gyveno 50 asmenų (17 vaikų ir 33 suaugę 

asmenys).  Tai sudarė 27 proc. nuo visų gyventojų. 2018 – 2021 metais gyvenusių asmenų, išlaikomų 

savivaldybės lėšomis, skaičiaus pokytis pateiktas 13 pav. 

 

 

13 pav. 2018 – 2021 metais gyvenusių asmenų, išlaikomų savivaldybės lėšomis, pokytis (sk.) 
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2021 metų gruodžio 31 d. įstaigoje gyveno 20 vaikų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo 

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

stebimas nežymus pokytis. 2018-2021 metais gyvenančių vaikų pasiskirstymas pagal neįgalumo lygį 

pateiktas 14 pav. 

 

 

14 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal neįgalumo lygį 2018-2021 metais (sk.) 

 

2021 metų gruodžio 31 d. įstaigoje gyveno 137 suaugęs asmuo, kuriems nustatytas 0-25 % 

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

2018 – 2021 metus, stebimas asmenų, kuriems nustatytas 0-25 % darbingumo lygis, didėjimas. 2018-

2021 metais gyvenančių suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį  pateiktas 15 pav. 

 

 

15 pav. Suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį 2018-2021 metais (sk.) 

 

2021 metų pabaigoje įstaigoje gyveno 9 vaikų ir 68 suaugę asmenys, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei 13 vaikų ir 95 suaugę asmenys, kuriems 

nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. 2018-2021 metais gyvenančių vaikų ir suaugusių 

asmenų pasiskirstymas pagal NDNT nustatytus specialiuosius poreikius  pateiktas 16 pav. 
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16 pav. Vaikų ir suaugusių  asmenų pasiskirstymas pagal specialiuosius poreikius 2018-2021 m. (sk.) 

 

2021 metų pabaigoje globos namuose gyveno 49 veiksnūs asmenys ir 114 neveiksnių ir/ar 

ribotai veiksnių tam tikrose srityse asmenų. 2018-2021 metais gyvenančių suaugusių asmenų 

pasiskirstymas pagal veiksnumą pateiktas 17 pav. 

 

17 pav. Suaugusių asmenų pasiskirstymas pagal veiksnumą 2018-2021 metais (sk.) 

 

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

pareigas 2021 metais vykdė socialinės globos namai, 6 – gyventojams tėvai. 
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IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

 

Globos namuose gyvenantiems pacientams (gyventojams), teikiamos licencijuotos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos: 

 antrinės ambulatorinės; 

 slaugos – bendrosios praktikos slaugos; 

 kitos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo 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 įstatytas ilgalaikis kateteris, kuris keičiamas kas mėnesį gydytojo urologo), cukraus kiekio 

kraujyje matavimas (1 suaugusiam asmeniui stacionariame padalinyje ir 1 suaugusiam asmeniui 

Grupinio gyvenimo namuose), arterinio kraujo spaudimo matavimas, pulso, temperatūros matavimas, 

SPO2., vaistų sugirdymas ir būklės sekimas, kompresų uždėjimas bei kt.  

2021 metais buvo stebimi pacientų (gyventojų) sveikatos būklės pokyčiai, vykdomi 

profilaktiniai sveikatos tikrinimai, teikiama būtinoji medicinos pagalba. Pacientai galėjo pasinaudoti 

psichologo konsultacijomis. Pacientus globos namuose konsultavo gydytojas psichiatras bei šeimos 

gydytojas. 

2021 metais gydytojas psichiatras konsultavo 157 kartus. I š jų: 29 kartus konsultavo vaikus 

ir 128 kartus – suaugusius asmenis. Pacientams (gyventojams) buvo skiriamas ar koreguojamas 

gydymas. Dėl pablogėjusios epidemiologinės situacijos, gydytojas dirbo nuotoliniu būdu. Gydytojas 

psichiatras 10 pacientų siuntė darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymui ar pratęsimui į 

Šiaulių NDNT. Per 2021 metus psichiatrinėje ligoninėje gulėjo 1 suaugęs asmuo ir 2 vaikai. 

Ventos socialinės globos namų pacientai (gyventojai) 2021 metais buvo perrašyti į Akmenės 

sveikatos centrą. Šeimos gydytojas lankė pacientus globos namuose, skyrė gydymą, išrašė vaistus, 

siuntė pas gydytojus specialistus arba nukreipė juos į kitas gydymo įstaigas tolimesniam gydymui. 

Šiaulių Respublikinėje ligoninėje suaugę pacientai (gyventojai) gulėjo 3 kartus, Naujosios Akmenės 

ligoninėje - 5 kartus, Joniškio ligoninėje - 1 kartą, Mažeikių ligoninėje - 2 kartus. 2 suaugusiems 

pacientams (gyventojams) Šiaulių Respublikinėje ligoninėje tris kartus pakeistos gastrostomos 

(maitinimo zondas) ir 1 vaikui gastrostoma pakeista Vilniaus Santaros klinikose. 

Šeimos gydytojas profilaktinius patikrinimus atliko visiems 184 pacientams (gyventojams). 

Prasidėjus mokslo metams, 21 mokyklinio amžiaus asmeniui buvo išrašyti sveikatos pažymėjimai 

(forma Nr. 027-1/a). Keturiems vaikams skirtas mokymas namuose. Šeimos gydytojas per metus 
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atliko 516 konsultacijų. 415 kartų konsultavo suaugusius pacientus (gyventojus), 101 kartą - vaikus. 

Įvertinus  sveikatos būklę, 180 pacientų (gyventojų) buvo paskiepyti nuo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos). Iš jų: 17 vaikų ir 163 suaugę asmenys. 136 pacientams (gyventojams) buvo 

nuolat išrašomi kompensuojami vaistai, sauskelnės. Šeimos gydytojui paskyrus, pacientams 

(gyventojams) buvo atliekami įvairūs tyrimai: bendras kraujo tyrimas, rentgenogramos, cukraus 

kiekio kraujyje, šlapimo, išmatų tyrimai, greitieji antigenų ir PGR testai  dėl COVID-19 ligos ir kt.  

Gydytojo odontologo, protezuotojo, burnos higienisto, ginekologo paslaugos  teikiamos 

Naujojoje Akmenėje. Odontologinės paslaugos globos namų pacientams (gyventojams) buvo 

teikiamos 65 kartus. Paslaugos teiktos 32 suaugusiems asmenims. 2 suaugusiems pacientams 

(gyventojams) atlikta burnos higiena. 100 procentų globos namų pacientų (gyventojų) buvo atliktas 

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

žandikaulių būklės įvertinimas (forma Nr. 027-1/a). 1 suaugusiam pacientui (gyventojui) atliktas 

dantų protezavimas. 

Šiaulių Moters ir vaiko klinikoje 3 suaugusiems pacientams (gyventojams) ir 1 vaikui, 

bendroje nejautroje, sugydyti, išrauti  dantys bei atlikta burnos higiena.  

Medicinos psichologas konsultavo globos namų pacientus (gyventojus), 10 pacientų 

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

Šiaulių NDNT bei teikė kitas reikalingas konsultacijas.  

Per 2021 metus 30 pacientų (gyventojų) buvo atlikta  120 individualių kineziterapijos ir 120 

gydomojo masažo procedūrų. 35 pacientai (gyventojai) buvo konsultuoti ortopedo – traumatologo, 

dėl ortopedinių gaminių pritaikymo. 35 pacientai (gyventojai) aprūpinti ortopedine avalyne, 11 

pacientų (gyventojų) suremontuoti neįgaliojo vežimėliai. Suruošus ir pateikus reikiamus dokumentus, 

tačiau negavus neįgaliojo vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensacijos, 2 gyventojai buvo aprūpinti 

naujais neįgaliojo vežimėliais iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (pagal panaudos sutartį). Iš 

UAB „Kasko Group“ paramos gauta: 3 neįgaliojo vežimėliai, vaikiški vaikščiojimo rėmai, 

pasukamas vonios suoliukas, 2 dušo kėdės, elektrinis vonios keltuvas, ramentai, alkūniniai ramentai, 

tualeto paaukštinimas.  

 Plintant Covid-19 ligai, kineziterapeutas globos namų gyventojams ir darbuotojams vykdė 

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. Globos namų gyventojams ir 

darbuotojams buvo vykdoma užkrečiamų ligų ir žalingų įpročių prevencija. Suorganizuoti 2 

prevenciniai renginiai. Renginyje „Sekundės gelbsti gyvybes – plaukite rankas“ (pasaulinei rankų 

higienos dienai paminėti.) gyventojai ir darbuotojai išgirdo daug naudingos informacijos apie rankų 

higienos svarbą. Buvo siekiama paaiškinti, kad rankų plovimas yra paprasta, nebrangiai kainuojanti 
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profilaktinė priemonė, kuri gali apsaugoti nuo įvairių užkrečiamų ligų. Aptarus rankų higienos svarbą, 

parodytas mokomasis filmukas, kur ir kada dažniausiai užteršiamos rankos, kaip tinkamai jas plauti. 

Kineziterapeutas bendradarbiaudamas su Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, 

27 Ventos socialinės globos namų ir Akmenės grupinio gyvenimo namų „Akmeniečiai“ gyventojams 

suorganizavo nuotolinę paskaitą „Žalingi įpročiai – fizinė ar psichologinė priklausomybė?“. 

Priklausomybių konsultantė kalbėjo apie priklausomybes, jų priežastis, simptomus bei pasekmes.  

Per 2021 metus pacientai (gyventojai) buvo vežami konsultuoti į kitas gydymo įstaigas 107 

kartus, pas įvairių sričių specialistus. 2019-2021 metų konsultacijų skaičiaus pokytis pateiktas 3 

lentelėje.  

                                                                                                                                    3 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Gydytojai konsultantai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

vaikai suaugę vaikai vaikai suaugę vaikai 

1.  
Neurologas 3 6 2 5 8 12 

2.  Okulistas 6 11 11 5 6 9 

3.  Otorinolaringologas 8 10 0 2 0 4 

4.  Chirurgas 2 12 0 4 2 5 

5.  Traumatologas 0 15 0 0 1 7 

6.  
Ortopedo-traumatologo 12 43 2 46 0 10 

7.  
Endokrinologas 5 7 1 1 0 1 

8.  
Surdologas 1 0 0 0 0 0 

9.  
Rentgenologas 0 8 0 6 0 7 

10.  
Dermatologas 2 8 6 34 1 17 

11.  
Gastroenterologas 0 1 0 0 0 0 

12.  
Nefrologas 1 1 0 0 0 4 

13.  Urologas 0 3 0 0 0 8 

14.  Ginekologas 0 3 1 4 1 9 

15.  Kardiologas 2 0 0 0 0 4 

16.  Odontologas (bendra 

nejautra) 
9 8 0 3 1 3 

17.  Hematologas 0 2 0 0 0 0 

18.  
Alergologas 0 0 5 1 0 0 

19.  
Infektologas 0 0 0 0 0 1 
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Per 2021 metus globos namų pacientams (gyventojams) buvo atliekamos gydytojų paskirtos 

procedūros. 2019-2021 metais atliktų procedūrų skaičiaus pokytis pateiktas 4 lentelėje. 

                                                                                                                                    4 lentelė 

Atliktos procedūros 

Procedūrų pavadinimas 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Injekcijos į raumenis 512 1106 973 

Injekcijos į paodį 365 365 365 

Lašinės infuzijos 5 10 12 

Perrišimai 6213 5893 13341 

 

 Per 2021 metus nuo gripo buvo planuota paskiepyti 50 globos namų pacientų (gyventojų), 

tačiau negavus vakcinų, nebuvo paskiepytas nei vienas pacientas (gyventojas). 2019-2021 metais 

paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo gripo skaičiaus pokytis pateiktas 18 paveiksle. 

 

 

18 pav. Paskiepytų pacientų (gyventojų) nuo gripo pokytis 2019-2021 metais (sk.) 

 

Per 2021 metus planuota paskiepyti 6 globos namų pacientus (gyventojus) nuo 

pneumokokinės infekcijos, kurie dažniau serga virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis. Negavus 

vakcinų, nepaskiepytas nei vienas pacientas.  

2021 metais, paskyrus gydytojui, buvo atlikti 175 tyrimai. 2019-2021 metais atliktų tyrimų 

skaičiaus pokytis pateiktas 5 lentelėje. 

                                                                                                                                    5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Atlikti tyrimai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

vaikai suaugę vaikai suaugę vaikai suaugę 

1.  
EKG 

1 1 
0 0 0 1 

2.  
Kraujo tyrimas 

46 86 
25 25 9 105 
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3.  
Kraujo tyrimas dėl 

COVID-19 ligos 

antikūnių 

0 0 
2 2 0 0 

4.  
Šlapimo tyrimas 

34 27 
14 17 3 26 

5.  Išmatų tyrimas 0 0 1 5 0 1 

6.  Bakteriologinis tyrimai 0 0 0 5 0 1 

7.  Citologinis tepinėlio 

tyrimas 
0 1 0 1 0 6 

8.  Echoskopija 0 3 0 3 1 5 

9.  Elektroencefalograma 0 1 0 1 0 0 

10.  
Alergologinis tyrimas 

1 2 
2 0 0 0 

11.  Kompiuterinės 

tomografijos tyrimas 
0 1 

0 1 0 0 

12.  
Veido erkutės tyrimas 

0 0 
0 3 0 0 

 

 Pablogėjus šalyje epidemiologinei situacijai dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 2 

bendrosios praktikos slaugytojos išklausė nuotolinį 20 valandų kursą „Skiepijimo pagrindai“. 

         Periodiškai buvo vykdomas globos namų darbuotojų testavimas greitaisiais antigenų testais. 

Iš viso buvo atlikta 1111 testų. Iš jų 219 tiksliniai PGR tyrimai buvo atlikti darbuotojams ir 

gyventojams.  

            2021 metais COVID-19 liga buvo nustatyta 4 vaikams, 22 suaugusiems asmenims ir 36 

darbuotojams. 

 2021 m. iš viso nuo COVID-19 paskiepyta 180 pacientų (gyventojų) ir 158 darbuotojai: 130  

tiesiogiai su pacientais (gyventojais) dirbančių darbuotojų ir 28 netiesiogiai dirbantys darbuotojai. 

2021 metais paskiepytų pacientų (gyventojų) ir darbuotojų nuo Covid-19 ligos skaičiaus pokytis 

pateiktas 19 paveiksle. 

 

 

19 pav. Paskiepyti pacientai (gyventojai) ir darbuotojai nuo Covid-19 ligos 2021 metais (sk.) 
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 2021 metais pagal pilną vakcinacijos nuo Covid-19 schemą buvo paskiepyti 157 suaugę 

asmenys ir 4 vaikai. 2021 metais paskiepytų suaugusių asmenų ir vaikų skaičius pateiktas 20 

paveiksle. 

 

 20 pav. Pagal pilną vakcinacijos nuo Covid-19 schemą paskiepyti suaugę asmenys ir vaikai (sk.) 

 

 2021 m. pagal nepilną vakcinacijos nuo Covid-19 schemą buvo paskiepyta 6 suaugę asmenys 

ir 13 vaikų. 2021 metais pagal nepilną vakcinacijos schemą paskiepytų suaugusių asmenų ir vaikų 

skaičius pateiktas 21 paveiksle. 

 

    21 pav. Pagal nepilną vakcinacijos nuo Covid-19 schemą paskiepyti suaugę asmenys ir vaikai (sk.) 

 

 2021 metais pagal pilną vakcinacijos  nuo Covid-19 schemą paskiepyti 143 darbuotojai, pagal 

nepilną vakcinacijos  schemą paskiepyti 15 darbuotojų. Iš viso nepaskiepyti 13 darbuotojų, iš jų: 11 

persirgę Covid-19 liga, 2 darbuotojai nepersirgę ir nepasiskiepiję. Paskiepytų ir neskiepytų 

darbuotojų skaičius pateiktas 22 paveiksle. 
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22 pav. Paskiepyti ir neskiepyti darbuotojai (sk.) 

 

 Globos namų stacionariame globos padalinyje per 2021 metus vidutiniškai maitinosi 160 

gyventojų. Vieno gyventojo maitinimui buvo skiriama 3,50 eur. Maitinimas organizuojamas, 

vadovaujantis sudarytais perspektyviniais valgiaraščiais, atsižvelgiant į sezoniškumą. Gyventojai 

maitinami 4 kartus per dieną, pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

rekomenduojamas maisto produktų paros normas, socialinę globą gaunantiems asmenims. Plintant 

Covid-19 ligai, globos namų gyventojams maistas buvo tiekiamas į šeimynas (grupes). Siekiant atlikti 

gyventojams teikiamų maitinimo paslaugų kokybės vertinimą, buvo atlikta gyventojų anoniminė 

anketinė apklausa (padedant socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams). 

Apklausti 43 gyventojai. Surinkti duomenys buvo panaudoti teikiant maitinimo paslaugas 

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

Šventinėmis dienomis buvo ruošiamas šventinis meniu. Šeimynose (grupėse) yra virtuvėlės, kuriose 

gyventojai pagal jų savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus gali užsiimti maisto ruošimu, 

stalo serviravimu. Gyventojams nuolat skiepijamos žinios apie sveiką mitybą, sveiko maisto 

pasirinkimą perkant maisto produktus. 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 buvo nuolat vykdoma savalaikio maisto produktų tiekimo ir priėmimo, temperatūrų 

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

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 per savaitę buvo atliekama bendro naudojimo patalpų (koridorių, laiptinių) 

valymas ir dezinfekcija. Nuolat pildomos asmens apsaugos ir dezinfekcinių  priemonių rezervo 

atsargos.  
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2021 metais visi globos namų darbuotojai atliko kasmetinį privalomą sveikatos tikrinimąsi. 

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

galiojimai, išklausė mokymus. 

 

V. SOCIALINIS DARBAS  

 

 Sparti kaita, nauji pokyčiai kelia naujus reikalavimus socialinių paslaugų sistemai. Socialinis 

darbas globos namuose orientuotas į kokybišką paslaugų teikimą. Socialinio darbo prioritetines 

veiklos kryptis nurodo metiniai socialinio darbo veiklos planai. Socialinio darbo padalinio veikla 

2021 m. buvo vykdoma vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintu metiniu socialinio darbo 

padalinio veiklos planu. 

2021 metų pradžioje šeimynų (grupių) socialiniai darbuotojai bei užimtumo specialistai 

sudarė metinius veiklos planus. Ataskaitiniu laikotarpiu kiekvienam Globos namų gyventojui buvo 

pervertinami poreikiai ir sudaryti individualūs socialinės globos planai (ISGP). Naujai atvykus 

gyventojui ar gyventoją perkėlus į kitą šeimyną (grupę) yra pildomi adaptacijos planai. Kasdieninėje 

veikloje socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai siekė ISGP numatytų tikslų įgyvendinimo. Metų bėgyje 

buvo organizuojamos popietės, renginiai, išvykos, kurie buvo aprašomi ir patalpinami Ventos 

socialinės globos namų internetinėje svetainėje. Per 2021 metus šeimynų (grupių) socialiniai 

darbuotojai organizavo popietes, renginius. Žiūrėti 5 lentelę.                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                5 lentelė 

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

1. 18, 21 šeimynų (grupių) renginys „Mylėkime vieni kitus ir 

būkime mylimi“ 

vasario mėn. 

2. 7, 8, 10 šeimynų (grupių) popietė „Vaikų Velykėlės“ 

balandžio mėn. 
3. 

Prevencinė pokalbiai „Taupyk išteklius – rūšiuok atliekas“ 

(vandens, elektros taupymas, šiukšlių rūšiavimas, rūbų 

saugojimas) 

4. 14 šeimynos (grupės) popietė: maisto ruošos įgūdžių 

mokymosi diena. gegužės mėn. 

5. 14 šeimynos (grupės) gyventojų renginys „Dosnus 

pavasaris“ 

6. 7, 8, 9, 10 šeimynų (grupių) renginys skirtas Vaikų gynimo 

dienai paminėti 

birželio mėn. 

 

7. 13, 11 šeimynų (grupių) sportinė popietė „Sveikame kūne 

– sveika siela“ 

8. 14, 15 šeimynų (grupių) popietė „Spalvotas vasaros 

piknikas“ 

9. 5, 15, 16 šeimynų (grupių) popietė „Skrybėliuotos Joninės“ 

10. 1, 2, 3, 4 šeimynų (grupių) popietė „Tautiška giesmė aplink 

pasaulį“ 
liepos mėn. 

11. 19, 21 šeimynų (grupių) popietė „Mes visi drauge – 

praeityje ir šiandien“ 
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12. 6 šeimynos (grupės) popietė „Gandrų palydos“ rugpjūčio mėn. 

13. Neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai vykdyti popietė 

„Žodis gydo, žodis žeidžia“ 
rugsėjo mėn. 

14. Šokoladinė draugo diena lapkričio mėn. 

15. 11, 12 šeimynų (grupių) organizuota šventė - Eglutės 

įžiebimas. 
gruodžio mėn. 

 

Šeimynose (grupėse) buvo nuolat bendraujama su gyventojais, jie konsultuojami jiems rūpimais 

klausimais. Atsižvelgiant į  gyventojų poreikius, analizuojamos ir vertinamos įvirios individualios 

bei grupinės probleminės situacijos, stengiamasi rasti kompromisus, parinkti tinkamus problemų 

sprendimo būdus. Informavimo paslaugos buvo suteiktos 100 proc. globos namų gyventojų bei jų 

artimiesiems.  Jie buvo informuojami apie socialines globos paslaugas, socialinę pagalbą ir kitais 

aktualiais klausimais. Konsultavimo paslaugos buvo suteiktos 100 proc. įstaigos gyventojų. 

Gyventojai konsultuoti tarpusavio konfliktų sprendimo, finansiniais, atostogų pas artimuosius laiko 

trukmės, išvykimo ir sugrįžimo į įstaigą klausimais. Gyventojams buvo suteiktos atstovavimo, 

tarpininkavimo paslaugos. Neveiksnių ar ribotai veiksnių tam tikrose srityse asmenų teises ir interesus 

už įstaigos ribų gynė ir atstovavo įstaigos vadovo įgalioti asmenys. Socialiniai darbuotojai 

tarpininkavo asmenims atkuriant nutrūkusius ryšius su artimaisiais bei tvarkant dokumentus kitose 

institucijose. 

           Šeimynose dirbantys socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai nuolat planavo gyventojų  įprastą 

kasdieninę bei socialinę veiklas atsižvelgdami į jų sveikatos būklę, poreikius. Kadangi gyventojų 

poreikiai ir interesai labai skirtingi, tai darbuotojai suteikė gyventojams tam tikrą pasirinkimo laisvę. 

Gyventojai turėjo galimybę užsiimti mėgstama veikla pagal pomėgius, galėjo laisvai pasirinkti 

laisvalaikio praleidimo būdus. Kaip ir kiekvienais metais šeimynose buvo švenčiami kiekvieno 

gyventojo gimtadieniai. Gimtadieniai, įsimintinos dienos ar įdomesnės laisvalaikio praleidimo 

formos, popietės buvo įamžinamos fotografijose, filmuotoje medžiagoje. Vienas iš pagrindinių 

socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų veiklos tikslų,  nuolat palaikyti, ugdyti gyventojų socialinius bei 

savarankiško gyvenimo įgūdžius. Socialiniai darbuotojai teikė pagalbą gyventojams naudojantis 

asmeninėmis lėšomis. Savarankiškiems gyventojams, kurie disponuoja savo lėšomis, socialiniai 

darbuotojai padėjo naudotis bankomato paslaugomis. Teikė pagalbą planuojant pirkinius, apsiperkant 

parduotuvėse bei pasirenkant prekes. Kad gyventojai įsigytų norimą daiktą, pirkinį, darbuotojai juos 

mokė, skatino taupyti. Įstaigos direktoriaus įgalioti darbuotojai tvarkė gyventojų asmeninių lėšų 

apskaitos dokumentus.  

  Gyventojų emocinei būsenai palaikyti labai svarbus glaudus ryšio palaikymas su artimaisiais. 

2021 m. ryšius su artimaisiais palaikė 55 gyventojai. Jie artimiesiems rašė laiškus, bendravo telefonu, 

naudojosi „Skype“, „Messenger“, „Viber“, „WhatssApp“ programėlėmis. Gyventojai, negalintys 

savarankiškai naudotis IT priemonėmis ar dėl negalios negalintys kalbėti, ryšius su artimaisiais 
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palaikė tarpininkaujant socialiniams darbuotojams. Darbuotojai telefonu, video pokalbiais ar 

siųsdami nuotraukas informavo artimuosius apie gyventojų kasdienybę. 

2020-2021 mokslo metai 31 mokyklinio amžiaus asmuo lankė Akmenės rajono Dabikinės V. 

Zubovo mokyklą. 3 asmenims, dėl sveikatos problemų, buvo skirtas mokymas namuose. Dėl COVID-

19 ligos ribojimų, mokyklinio amžiaus asmenims teko mokytis nuotoliniu būdu. Mokykla, savaitės 

pradžioje, užduotis atveždavo į įstaigą. Per savaitę mokiniai, padedant darbuotojams, užduotis 

atlikdavo ir jos buvo gražinamos mokyklai. Socialiniai darbuotojai bendradarbavo su Dabikinės V. 

Zubovo mokyklos mokytojais. 

           Globos namuose gyventojams sudarytos galimybės pasirinkti siūlomas užimtumo veiklas. 

Užimtumo veiklos vyko atsižvelgiant į gyventojų pomėgius, galimybes ir gebėjimus. Užimtumo 

veiklos gyventojams buvo organizuojamos individualiai ir grupėje, pagal parengtą metinį užimtumo 

veiklos planą bei užsiėmimų grafiką. Gyventojai 2021 metais globos namuose lankė: keramikos ir 

molio, choreografijos, darbinių įgūdžių, floristikos, meninės raiškos, siuvimo įgūdžių lavinimo, 

kompiuterinio raštingumo ugdymo užimtumo veiklas. 2020 – 2021 metais gyventojų, lankiusių 

užimtumo veiklas skaičiaus pokytis  pateiktas 23 pav. 

                                                                                                          

 

23 pav. Gyventojų, lankiusių užimtumo veiklas, skaičiaus pokytis  2020-2021 metais (sk.) 

 

           2021 metai buvo produktyvesni už 2020 metus. Ribojimai, dėl COVID-19 epidemijos 

Lietuvoje, buvo pamažu švelninami. Renginiai įstaigos bendruomenėje vyko pagal galimybes, į visus 

renginius gyventojai įsitraukė noriai. Jie džiaugėsi galėdami juose dalyvauti ir save ten išreikšti. Per 

2021 m. užimtumo specialistai organizavo popietes, renginius. Žiūrėti 6 lentelę.                                                                                                                                                                                                                                                                        
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                                                                                                                                                6 lentelė                                                                                                                                                     

Eil. Nr. Organizuoti bendri įstaigos renginiai 

1. „Trijų karalių“ šventė 

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

3. Tarptautinė saugaus interneto diena 
vasario mėn. 

4. Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ 

5. Renginys skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti 

kovo mėn. 6. 40 paukščių diena 

7. Dalyvavimas respublikiniame kūrybinių darbų konkurse 

„Baltas stebuklas“ 

8. Švaros akcija „Darom iki galo“ balandžio mėn. 

9. Dalyvavimas projekte su Akmenės rajono meno mokykla 

„Augame širdimi - 2021“ 
birželio mėn. 

10. Dalyvavimas respublikiniame kūrybinių darbų konkurse 

„Atrask spalvų pasaulį“ 
liepos mėn. 

 11. Kūrybinis rytmetis „Tavo rankose molis atgyja...“ 

12. Edukacinė popietė „Lietuvis ir medis“ 

rugpjūčio mėn. 
13. Žolinės 

14. Popietė „ Istorinė apranga - tunika“ 

15. Popietė „Virė, virė pelės košę“ 

16. Šokių maratonas „Šoka basos raganaitės“ 
rugsėjo mėn. 

17.  Popietė „Atrask savo pomėgį“ 

18. Projekto „Augame širdimi - 2021“ baigiamieji akordai 

spalio mėn. 19. Diskoteka „Dainų dainelė“ 

20. Neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai vykdyti popietė 

„Pykčio kontroliavimas bendraujant“ 

21. Draugo diena „Šokoladinių vaišių stalas draugams“ 

lapkričio mėn. 22. Dalyvavimas „Baltojo paukščio“ akcijoje (mūsų 

paukšteliai nutūpė ant Prezidentūros eglės) 

23. Darbelių paroda Ventos miesto bibliotekoje 

24. Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės 

gruodžio mėn. 25. Kalėdinė paroda 

26. Kalėdinis karnavalas „Svečiuose pas pasaką“ 

27. Diskoteka esant galimybėms, pagal poreikį 

(reguliuojant gyventojų srautus) 

28. Filmų terapija (aktų salėje) kartą per mėnesį (reguliuojant 

gyventojų srautus) 

 

 Globos namuose aktyvią veiklą vykdė Gyventojų taryba. Organizavo Gyventojų tarybos 

susirinkimus, kurių metu nagrinėjo gyventojo netinkamo elgesio ir vidaus tvarkos taisyklių 

pažeidimus, globos namų gyventojų konfliktų priežastis. Gyventojų tarybos nariai bendradarbiavo su 

globos namų bendruomene, teikė pasiūlymus ir dalyvavo organizuojant renginius įstaigoje.  
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 Globos namuose organizuojamos religinės paslaugos. Mirus globos namų gyventojui 

dalyvaujama laidotuvių šermenyse ir palydima į amžinojo poilsio vietą. Pagal galimybes ir poreikius 

lankomasi Ventos miesto Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. 

 Komandinis darbas socialiniame darbe viena iš sprendimų priėmimų alternatyvų, nes 

socialinė veikla reikalauja informacijos, žinių, gebėjimų įvairiose srityse, problemų sprendimai 

reikalauja įvairių idėjų ir papildymų. Bendras komandos narių sprendimas užtikrina, kad problemos 

su kuriomis susiduria gyventojai, būtų savalaikiai ir tinkamai išspręstos. Šeimynų (grupių) 

darbuotojai, dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos, bendravo, dalijosi savo pastebėjimais, 

diskutavo, organizavo susirinkimus socialiniuose tinkluose, kur yra susikūrę savo šeimynų 

darbuotojų komandos grupes. 

           Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantys vaikai lankė Akmenės rajono 

Dabikinės V. Zubovo mokyklą ir Ventos muzikos mokyklą. 2021 metais su Akmenės rajono meno 

mokykla dalyvavo projekte „Augame širdimi - 2021“, su Ventos kultūros namais dalyvavo 

socializacijos projekte „Būk besidomintis, kūrybiškas, unikalus“. Dalyvavo globos namuose 

organizuojamame kalėdiniame karnavale, kur parodė paruoštą Kalėdinę programą.  

           Grupinio gyvenimo namuose gyvenantiems asmenims, sudarytos sąlygos gauti visas 

bendruomenines paslaugas Ventos ir Akmenės mieste. Jie gali naudotis saugiomis bendruomenės 

rekreacijos zonomis, sporto aikštelėmis, gali dalyvauti renginiuose, lankytis kultūros įstaigose, 

bibliotekose, bažnyčiose, įsitraukti į jiems įdomias veiklas. Ventoje gyvenančios merginos dalyvavo 

projekte „Auksarankės“, kurį organizavo Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“. Projektas pratęstas 

išvykomis į Šventąją, Palangą, Klaipėdos mini zoologijos sodą, Šiluvos atlaidus, Tytuvėnų 

vienuolyną, Kryžių kalną. 6 gyventojos lankė Ventos muzikos mokyklą. Atsiliepiant į Ventos 

kultūros namų kvietimą dalyvauti šventėje „Šviečianti Venta“, pagamino šviečiantį namą iš moliūgo. 

Už dalyvavimą šventėje buvo apdovanotos padėkos raštu.  Grupinio gyvenimo namuose Akmenėje 

gyvenantys gyventojai dalyvavo projekte „Fizinis aktyvumas karantino laikotarpiu“, kurį organizavo 

Neįgaliųjų draugija. Dalyvavo Akmenės miesto aikštėje organizuojamose rytinėse mankštose, kurias 

vedė Akmenės kultūros namų „Zumba“ specialistas. Dalyvavo Akmenės bendruomenės šventėje 

„Visi keliai veda į Akmenę“. Sulaukė kvietimo dalyvauti mugėje „Linksmasis turgadienis“. 

Gyventojai nuotoliniu būdu dalyvavo prevencinėje paskaitoje „Žalingi įpročiai – fizinė ar 

psichologinė priklausomybė“, kurią skaitė Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistas. Gruodžio mėn. dalyvavo Akmenės bendruomenės eglės įžiebimo šventėje „Saldi 

pasaka“.   

Globos namuose tiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų žinios ir įgūdžiai – 

pagrindiniai veiksniai, padedantys pasiekti gerų darbo rezultatų ir kompetentingai atlikti savo darbą.  

2021 metais 100 proc. socialinį darbą dirbančių darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne 
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mažiau kaip 16 val. 17 socialinių darbuotojų ir 62 socialinio darbuoto padėjėjai savo profesinę 

kompetenciją tobulino daugiau nei 16 val. per metus. Darbuotojai savo įgytomis žiniomis, gebėjimais, 

gerąją darbo patirtimi dalijosi su kolegomis praktinėje veikloje, didino atsakomybę už teikiamų 

paslaugų kokybę. Globos namuose dirbama 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 2021 metus buvo reguliariai vykdomos dujinės katilinės dujų tiekimo įrenginių, dujinių 

katilų, siurblių apžiūros, registruojami ir šalinami gedimai. Buvo atliekami smulkūs globos namų, 

bendruomeninių vaikų globos namų, grupinio gyvenimo namų įrengimų, patalpų remonto bei 

aplinkos tvarkymo darbai.  

Vieną kartą per metus buvo atliekami geriamo vandens mikrobiologiniai tyrimai dėl 

kaliforminių bakterijų, žarnyno ląstelių ir legionelių aptikimo. Pastoviai vykdoma legioneliozės 

profilaktikos ir kontrolės darbų, karšto vandens sistemoje, rizikos vertinimas ir kontrolė. 

Kasdien vykdomos Neįgalaus asmens kėlimo platformos apžiūros, registruojami ir šalinami 

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

registracija Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. 

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

 patikėjimo teise valdomo turto likutines vertes ir darbuotojų skaičių 2020 m. gruodžio 31 

d. būklei; 

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

2020 metais patirtas (komunalines, eksploatavimo ir administravimo, remonto ir kitas) sąnaudas; 

 išnuomoto ir išsinuomoto nekilnojamojo turto nuomos kainas; 

 duomenis apie administracinių patalpų kabinetinį plotą; 

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

vertes. 

Paruošta atliekų susidarymo, registravimo, išvežimo dokumentacija ir prisijungta prie 

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

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

praėjus metams, apskaitos informacinėje sistemoje parengiama ir teikiama ataskaita apie 

susidariusias ir išvežtas atliekas. 

Reguliariai vykdyta vaikų žaidimų aikštelių priežiūra ir remontas. Atlikta metinė žaidimų 

aikštelių apžiūra. 
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Atliktas globos namų darbuotojų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas ir biologinių 

rizikos veiksnių vertinimas, pagal kuriuos buvo parengtos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos 

darbuotojams. 

2021 metais buvo parengti ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti du investiciniai 

projektai: 

 „San. mazgų remontas, pritaikant judėjimo negalią turintiems asmenims“; 

 „Virtuvės įrangos ir biuro technikos atnaujinimas Ventos socialinės globos namuose". 

Investicinis projektas „Virtuvės įrangos ir biuro technikos atnaujinimas Ventos socialinės 

globos namuose" buvo įvykdytas gruodžio mėnesį. Įsigyta virtuvės įranga, kopijavimo aparatas ir 

kompiuteriai. Investiciniam projektui „San. mazgų remontas, pritaikant judėjimo negalią turintiems 

asmenims“ finansavimas skirtas 2022 metams. 

Nuo sausio mėnesio vykdomas viešųjų pirkimų, kitų buhalterijos dokumentų pildymas ir 

pateikimas Finansų ministerijai per Finansų valdymo informacinę sistemą (FVAIS). 

       Iki kovo 15 dienos sudarytas 2021 metų viešųjų pirkimų planas, pagal kurį vykdomi visi 

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%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 pav. 2019 metais vykdyti viešieji pirkimai (%) 

 

Per 2020 metus pravesti viešųjų pirkimų konkursai: 

 per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) – 291804,22 eurų sumai 

(53%); 

 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%); 

3% 11%
9%

77%
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 per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – 75789,02 eurų sumai (14%). 

 
25 pav. 2020 metais vykdyti viešieji pirkimai (%) 

 

Per 2021 metus pravesti viešųjų pirkimų konkursai: 

   per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) – 346021,01 eurų sumai (42%). 

   pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1. punkto reikalavimus – 74749,90 eurų 

sumai (10%). 

 per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – 393517,86 eurų sumai (48%). 

 
26 pav. 2021 metais vykdyti viešieji pirkimai (%) 

 

Palyginus 2019, 2020 ir 2021 metų laikotarpius matome, kad padaugėjo pirkimų per Centrinę 

viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) ir per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), o 

sumažėjo mažos vertės pirkimai apklausos būdu (MVP).  

Pirkimai 2021 metais pagal VPĮ 23 str. 2 dalį (rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose) nebuvo 

vykdomi. 

 
27 pav. 2019 - 2021 metais vykdyti viešieji pirkimai (%) 
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I-IV ketvirčiais buvo atliktos matavimo priemonių ir prietaisų metrologinės patikros. Rugsėjo  

- spalio mėnesiais atlikti šildymo sistemos, šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų remonto darbai. 

Spalio - lapkričio mėnesį paruošta dokumentacija dėl priešgaisrinių rezervuarų nesandarumų 

pašalinimo darbų viešojo pirkimo. Lapkričio mėnesį, po atliktos priešgaisrinių rezervuarų apžiūros 

nustačius rezervuarų pažeidimo lygius, gruodžio mėnesį buvo sudarytą sutartis dėl jų remonto. 

 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

 Socialinės globos namų veikla buvo planuojama vadovaujantis Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patvirtintu 2021 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 kokybiškas 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 – 144; 

2. vaikų, per metus gavusių ilgalaikę 

socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 31 

 

1. 144 suaugę asmenys, per metus 

gavo ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos padalinyje; 

 

2. 24 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 

kartu  – asmenys) 

poreikių vertinimą, pagal 

įvertintus poreikius 

sudaryti individualų 

socialinės globos planą 

1. atliktas 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų poreikių 

vertinimas ir sudaryti individualūs 

socialinės globos planai; 

 

2. įstaigoje gyvenančių asmenų, 

kurių individualūs socialinės globos 

planai peržiūrėti ir patikslinti, 

skaičius – 165; 

1. 2 naujai apgyvendintiems asmenims 

(1 vaikui ir 1 suaugusiam asmeniui) 

atliktas poreikių vertinimas ir 

sudarytas individualus socialinės 

globos planas; 

2.  161 įstaigoje gyvenančių asmenų, 

peržiūrėti ir patikslinti individualūs 

socialinės globos planai;  
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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 

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. gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę 

atliktas socialinės globos įstaigos 

teikiamų paslaugų kokybės 

įvertinimas, pasitelkus išorės 

ekspertus, ir parengtos 

rekomendacijos 

atliktas socialinės globos įstaigos 

teikiamų paslaugų kokybės 

įvertinimas, pasitelkus išorės 

ekspertus, ir parengtos rekomendacijos 

1.5. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių asmenų 

poreikių tenkinimą, 

sudaryti sąlygas įgalinti 

asmenis: 

  

1.5.1. užtikrinti tinkamą 

įstaigoje gyvenančių 

asmenų fizinę aplinką 

triviečių kambarių skaičius – 15  triviečių kambarių skaičius – 15 (metų 

pradžioje jų buvo 16) 

1.5.2. aprūpinti asmenis 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis 

1. asmenų, aprūpintų reikiamais 

proteziniais gaminiais, skaičius – 1; 

 

2. asmenų, aprūpintų ortopediniais 

gaminiais ir techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius – 40 

1. 1 asmuo aprūpintas reikiamais 

proteziniais gaminiais, suprotezuoti 

dantys; 

2. 40 asmenų, aprūpinti ortopediniais 

gaminiais ir techninės pagalbos 

priemonėmis: 35 asmenys aprūpinti 

ortopedine avalyne; 5 asmenys 

aprūpinti  

neįgaliojo vežimėliais 

1.6. palaikyti, ugdyti 

asmenų socialinius ir 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžius: 

  

1.6.1. skatinti asmenis 

palaikyti ryšius su 

artimaisiais ir užtikrinti 

informacijos apie 

gyventojo sveikatos, 

emocinę būklę ir kt. 

pateikimą artimiesiems 

laiku 

asmenų, kurie palaikė ryšius su 

artimaisiais (artimiesiems buvo 

suteikta informacija apie juos), 

skaičius – 55 

(metų pradžioje jų buvo 54) 

55 asmenys (metų pradžioje jų buvo 

54), palaikė ryšius su artimaisiais 

(artimiesiems buvo suteikta 

informacija apie juos).  

1.6.2. peržiūrėti įstaigos 

vidaus tvarkos taisykles 

dėl informacijos apie 

gyventoją teikimo 

artimiesiems ir užtikrinti 

tų taisyklių laikymąsi 

peržiūrėtos ir atnaujintos vidaus 

tvarkos taisyklės dėl informacijos 

apie gyventoją teikimo artimiesiems 

ir užtikrintas tų taisyklių laikymasis 

peržiūrėtos ir atnaujintos vidaus 

tvarkos taisyklės dėl informacijos apie 

gyventoją teikimo artimiesiems ir 

užtikrintas tų taisyklių laikymasis 

1.6.3. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

tvarkytis gyvenamąją 

aplinką 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedami darbuotojų tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, skaičius – 81 

(metų pradžioje buvo 75) 

81 asmuo (metų pradžioje jų buvo 75), 

savarankiškai ar padedami darbuotojų 

tvarkėsi gyvenamąją aplinką 

1.6.4. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedami darbuotojų gaminosi 

maistą, skaičius – 58 (metų pradžioje 

buvo 55) 

58 asmenys (metų pradžioje jų buvo 

55), savarankiškai ar padedami 

darbuotojų gaminosi maistą 
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1.7. įgyvendinti 

programas / priemones, 

skirtas: 

  

1.7.1. susirgimų / ligų 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

pneumokokinės infekcijos 

prevencijos programoje, skaičius – 

10; 

2. asmenų, dalyvavusių vakcinavimo 

nuo gripo programoje, skaičius – 50; 

3. asmenų, kuriems buvo atliktas 

profilaktinis sveikatos patikrinimas, 

skaičius – 184;  

4. asmenų, dalyvavusių gimdos 

kaklelio vėžio prevencijos 

programoje, skaičius – 10; 

5. asmenų, paskiepytų nuo COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos), 

skaičius – 162; 

6. asmenų, dalyvavusių sveikatinimo 

popietėje „Vaistažolių galia žmogaus 

sveikatai“, skaičius – 20; 

7. asmenų, dalyvavusių 

prevenciniame renginyje COVID-19 

tema „Saugok gyvybes – plauk 

rankas!“, skaičius – 110; 

8. asmenų, dalyvavusių prevencinėje 

paskaitoje „Burnos higienos 

profilaktika“, skaičius – 50 

1. 0 asmenų, dalyvavo pneumokokinės 

infekcijos prevencijos programoje; 

 

 

2. 00 asmenų, dalyvavo vakcinavimo 

nuo gripo programoje; 

3. 184 asmenims 

 buvo atliktas profilaktinis sveikatos 

patikrinimas;  

 

4. 6 asmenys dalyvavo gimdos 

kaklelio vėžio prevencijos 

programoje; 

5. 180 asmenų (17 vaikų ir 163 suaugę 

asmenys) paskiepyti nuo COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos); 

6. 20 asmenų dalyvavo sveikatinimo 

popietėje „Vaistažolių galia žmogaus 

sveikatai“; 

7. 110 asmenų dalyvavo 

prevenciniame renginyje COVID-19 

tema „Saugok gyvybes – plauk 

rankas!“; 

8. 50 asmenų dalyvavo prevencinėje 

paskaitoje „Burnos higienos 

profilaktika“ 

1.7.2. žalingų įpročių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių paskaitoje-

diskusijoje apie žalingus įpročius 

„Žalingi įpročiai – fizinė ar 

psichologinė priklausomybė“, 

surengtoje bendradarbiaujant su 

Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, 

skaičius – 25 

27 asmenys dalyvavo paskaitoje-

diskusijoje apie žalingus įpročius 

„Žalingi įpročiai – fizinė ar 

psichologinė priklausomybė“, 

surengtoje bendradarbiaujant su 

Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru 

 

1.7.3. sveikos gyvensenos 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių renginyje 

„Sportuoti – gyventi sveikiau“, 

skaičius – 22; 

2. asmenų, dalyvavusių renginyje 

„Stiprūs, vikrūs ir sveiki“, 

skaičius – 24; 

3. asmenų, dalyvavusių popietėje 

„Sveikame kūne – sveika siela“, 

skaičius – 20; 

4. asmenų, dalyvavusių popietėje 

„Virė, virė pelės košę“, skaičius – 52; 

5. asmenų, dalyvavusių sporto 

renginyje, skirtame Tarptautinei 

olimpinei dienai paminėti, 

skaičius – 60 

1. 22 asmenys dalyvavo renginyje 

„Sportuoti – gyventi sveikiau“; 

 

2. 24 asmenys dalyvavo renginyje 

„Stiprūs, vikrūs ir sveiki“; 

 

3. 20 asmenų dalyvavo popietėje 

„Sveikame kūne – sveika siela“; 

 

4. 52 asmenys dalyvavo popietėje 

„Virė, virė pelės košę“; 

5. 60 asmenų dalyvavo sporto 

renginyje, skirtame Tarptautinei 

olimpinei dienai paminėti 

1.7.4. neigiamo pobūdžio 

įvykių prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių pokalbyje-

diskusijoje apie saugų elgesį gatvėje, 

skaičius – 48; 

2. asmenų, dalyvavusių pokalbyje 

„Aš ir tu draugaukime kartu“, 

skaičius – 40 

1. 48 asmenys dalyvavo pokalbyje - 

diskusijoje apie saugų elgesį gatvėje; 

 

2. 40 asmenų dalyvavo pokalbyje „Aš 

ir tu draugaukime kartu“ 
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1.8. asmenis, turinčius 

negalią, integruoti į 

bendruomenę 

asmenų, išvykusių iš globos namų 

gyventi bendruomenėje, skaičius – 1 

0 asmenų, išvykusių iš globos namų 

gyventi bendruomenėje 

 

 

 

2. Teikti paslaugas 

bendruomenės 

gyventojams 

1. asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius – 7; 

2. asmenų, per metus gavusių laikino 

atokvėpio paslaugą, skaičius – 8 

1. 0 asmenų  per metus gavo 

trumpalaikę socialinę globą; 

 

2.  0 asmenų  per metus gavo laikino 

atokvėpio paslaugas 

3. Užtikrinti tinkamą 

įstaigos veiklos 

organizavimą: 

  

3.1. gerinti įstaigos veiklą parengtas įstaigos paslaugų kokybės 

gerinimo planas, užtikrintas jo 

įgyvendinimas ir kontrolė įstaigoje 

parengtas įstaigos paslaugų kokybės 

gerinimo planas, užtikrintas jo 

įgyvendinimas ir kontrolė įstaigoje 

3.2. gerinti įstaigos 

įvaizdžio formavimą 

bendruomenėje ir 

visuomenėje 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį 

pasidalyta gerąja patirtimi viešojoje 

erdvėje (žiniasklaidoje, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį 

pasidalyta gerąja patirtimi viešojoje 

erdvėje (žiniasklaidoje, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 

3.3. sudaryti sąlygas 

įstaigos darbuotojams 

tobulinti 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 profesinę 

kompetenciją daugiau nei 

16 akademinių valandų per metus, 

skaičius – 5; 

 

3. socialinių darbuotojų, dalyvavusių 

supervizijose, skaičius – 15;  

 

4. 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: 

„Krizių ABC socialiniame darbe: kaip 

atpažinti ir įveikti?“; „Pykčio 

laboratorija“; „Darbo su 

nemotyvuotais klientais ypatumai ir 

taikytini metodai“; „Pokyčių valdymas 

socialinių paslaugų įstaigose“; 

„Komandinio darbo efektyvumo 

didinimas socialinio darbo 

praktikoje“; „Emocinis šantažas. Kaip 

atpažinti, kad tavimi manipuliuoja ir 

atremti tinkamais būdais“; 

„Psichologinio aikido taikymas 

socialiniame darbe“; „Įgalinantis 

vadovavimas“; „Socialinių darbuotojų 

profesinės vertybės ir darbo etika“. 

2. 79 įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojai tobulino profesinę 

kompetenciją daugiau nei 

16 akademinių valandų per metus; 

3. 13 socialinių darbuotojų, dalyvavo 

komandos supervizijose; 

4. 30 sveikatos priežiūros specialistų 

tobulino savo profesinę kompetenciją 

dalyvaudami mokymuose: „Rankų, 

odos saugos ir higienos užtikrinimo 

teoriniai ir praktiniai aspektai“; 

„Medicininės reabilitacijos aktualijos 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kitų (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją, skaičius – 5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. darbuotojų, dalyvavusių seminare-

mokymuose žmogaus teisių 

užtikrinimo tema, skaičius – 150 

2021 m.“; „Hospitalinių infekcijų ir 

COVID-19 infekcijos aktualijos“; 

„Infekcijų kontrolės reikšmė COVID- 

19 pandemijos metu. Valymas, 

dezinfekcija, higienos priemonės“; 

„Sveikatos priežiūros specialistų, 

teikiančių sveikatos priežiūros 

paslaugas, darbo etika. Žmogiškieji 

santykiai, dalykinis bendravimas, 

konfliktų sprendimas, sudėtingų 

situacijų valdymo įgūdžiai“; 

„Savanorystė, nauji iššūkiai ir patirtys 

paliatyvioje medicinoje“; „Slaugytojas 

– vakar, šiandien, visada!”; „Infekcijų 

prevencijos priemonių vykdymas ir jų 

efektyvumo užtikrinimas asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose”; 

„Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai“; 

„Skiepijimo pagrindai“; „ASPĮ 

sveikatos priežiūros specialistų 

atsparumo (nepakantumo) korupcijai 

ugdymas“; „Viršutinės galūnės 

kineziologinis teipavimas“; „Apatinės  

galūnės kineziologinis teipavimas“; 

„Retos ligos 2020“; 

5. 5 kiti (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys) 

darbuotojai, tobulino savo profesinę 

kompetenciją dalyvaudami 

mokymuose: „FVAIS – bendra 

informacinė sistema valstybės įstaigų 

buhalterinei apskaitai tvarkyti“; 

„Finansavimo sumos, pajamos ir 

sąnaudos pagal VSAFAS“; „Naujausi 

VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai“; 

„Darbo užmokesčio naujovės globos 

įstaigose nuo 2022 m.“; „Geros 

higienos praktikos taisyklių taikymas 

viešojo maitinimo įmonėse“. 

6. 132 darbuotojai, dalyvavo 

mokymuose žmogaus teisių 

užtikrinimo temomis: „Žmogaus teisės 

socialinių paslaugų įstaigoje: 

praktiniai taikymo aspektai“; 

„Žmogaus teisės ir modernus požiūris 

į psichikos sveikatą, intelekto ar/ir 

psichosocialinę negalią“; „Žmogaus 

teisės ir laisvės socialiniame darbe“; 

„Žmogaus teisių principais grįsta 

asmenų priežiūra socialinės globos 

įstaigose: kur galima tobulėti?“. 

3.4. įgyvendinti 

priemones, užtikrinančias 

darbuotojų saugumą ir 

1. 100 proc. įstaigos darbuotojų 

dalyvavo periodiniame darbų saugos 

darbo vietoje instruktavime;   

1. 100 proc. įstaigos darbuotojų, 

dalyvavo periodiniame darbų saugos 

darbo vietoje instruktavime;  
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gerinančias jų darbo 

sąlygas 

2. 100 proc. įstaigos darbuotojų 

dalyvavo civilinės saugos darbo 

vietoje mokymuose; 

3. 100 proc. įstaigos darbuotojų 

aprūpinti individualiosiomis 

apsaugos priemonėmis, skirtomis 

apsaugai nuo biologinio rizikos 

veiksnio, t. y. COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos); 

4. 100 proc. įstaigos darbo vietų 

atliktas profesinės rizikos (biologinių 

rizikos veiksnių) įvertinimas; 

5. 100 proc. įstaigos darbuotojų 

atliktas kasmetinis sveikatos 

patikrinimas; 

6. darbuotojų, paskiepytų nuo 

COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos), skaičius – 135; 

7. 100 proc. darbuotojų dalyvavo 

psichologo konsultacijose dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) poveikio emocinei 

būsenai; 

8. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų susirinkimų, 

kuriuose analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota jų 

sprendimo būdų ir pan., skaičius – 16 

2. 100 proc. įstaigos darbuotojų 

dalyvavo civilinės saugos darbo 

vietoje mokymuose; 

3. 100 proc. įstaigos darbuotojų 

aprūpinti individualiosiomis apsaugos 

priemonėmis, skirtomis apsaugai nuo 

biologinio rizikos veiksnio, t. y. 

COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos); 

 

4. 100 proc. įstaigos darbo vietų 

atliktas profesinės rizikos (biologinių 

rizikos veiksnių) įvertinimas; 

5. 100 proc. įstaigos darbuotojų 

atliktas kasmetinis sveikatos 

patikrinimas; 

6. 159 darbuotojai, paskiepyti ar yra 

pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos); 

7. 100 proc.  pareiškusių norą 

darbuotojų dalyvavo psichologo 

konsultacijose dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) poveikio 

emocinei būsenai;  

8. įvyko 16 dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų susirinkimų, 

kurių metu buvo analizuota įstaigos 

veikla, nagrinėtos problemos, ieškota 

jų sprendimo būdų ir pan.  

 


