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Padvariai 

 

VADOVO ŽODIS 

 

Padvarių socialinės globos namams 2018 metai buvo gana sėkmingi. Įgyvendintas 

metiniame veiklos plane nusimatytas uždavinys -  teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius 

atitinkančias paslaugas. Norint tai pasiekti buvo: organizuojamas tinkamas asmenų apgyvendinimas 

ir paskirtos jų poreikius atitinkančios paslaugos,  teikiamos bendruomeninės ( trumpalaikės globos, 

atokvėpio ) paslaugos  bendruomenės gyventojams ir užtikrintas tinkamas įstaigos veiklos 

organizavimas. Įstaigos veiklos rezultatai atsispindi 2018 m. veiklos plano ataskaitoje, 2018 m. 

biudžeto vykdymo rinkinio ataskaitoje, 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, 2016-2018 m. 

korupcijos prevencijos programos ataskaitoje, kurios viešinamos globos namų internetinėje 

svetainėje. 

 Įvykdytos vadovo 2018 metų veiklos užduotys, išskyrus, grupinio gyvenimo namų 

įsteigimą. Grupinio gyvenimo namų pirkimo lėšoms gauti buvo pateikta paraiška Valstybės 

investicijų programai, tačiau lėšų negauta. Ieškota išsinuomoti patalpas, tačiau nei nuomos 

skelbimuose, kuriuos įdėmiai sekė administracijos darbuotojai, nei nekilnojamojo turto agentūrų 

nebuvo pasiūlyta optimalaus varianto, atitinkančio nuomos trukmės, nuomos kainos, patalpų būklės 

reikalavimų. Grupinio gyvenimo namų įsteigimo darbai perkeliami į 2019 m.  Per 2018 m. aktyviai 

buvo vykdomas gyventojų ir darbuotojų švietimas ir informavimas apie institucinės globos 

pertvarkos proceso eigą, bendruomeninių paslaugų plėtrą, skatinama vertybinių nuostatų kaita, 

formuojant teigiamą bendruomenės požiūrį į pertvarkos procesą.  

Įstaigos 2018 m. veiklos rezultatai pasiekti, suformavus atitinkamą personalo struktūrą, kuri 

užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę.  Globos namuose 2018 m. buvo patvirtinta 130 etatų. Metų 

pradžioje buvo atliktas darbuotojų metinių užduočių vertinimas už 2017 m. ir suformuotos užduotys 

2018 metams. Buvo sudarytos sąlygos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją. 

Socialinių paslaugų srities darbuotojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, buhalterinės 

apskaitos, kt. administracijos darbuotojai atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą, asmens duomenų 

apsaugą, dokumentų valdymą ir saugojimą dalyvavo įvairiuose mokymuose ir seminaruose, o įgytas 

žinias pritaikė, atlikdami savo pareigas globos namuose. Paslaugų kokybės gerinimui, esamų 

problemų aptarimui ir sprendimų paieškai, organizuojami reguliarūs gyventoją aptarnaujančios 

komandos ir bendri globos namų darbuotojų susirinkimai. Didelis dėmesys 2018 m. įstaigoje buvo 

skiriamas darbuotojų darbo sąlygų gerinimui. Įsigyta ilgalaikio materialaus turto ( elektra valdomos 

funkcinės lovos, nauji maisto išvežiojimo vežimėliai, manipuliacinis vežimėlis slaugytojai, kt. 

priemonės ligonių perkėlimui ir slaugai palengvinti )  pagerino asmens sveikatos priežiūros 

darbuotojų darbo sąlygas. Įsigyta kompiuterinė technika pagerino buhalterinės apskaitos darbuotojų 

darbo sąlygas. 

2018 m. globos namuose buvo įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

reikalavimai asmens duomenų valdymui ir tvarkymui: patvirtintas asmens duomenų tvarkymo 

tvarkos aprašas ir kitos vidaus tvarkos reglamentuojančios asmens duomenų tvarkymą, pažeidimų 

fiksavimą ir t.t. , paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas, pravesti mokymai darbuotojams.  

2018 m. – Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo metai globos namų gyventojams buvo 

įsimintini ne tik šimtmečiui paminėti skirtų renginių gausa globos namuose, bet ir  aktyviu 

dalyvavimu Kretingos rajono savivaldybės įstaigų, įvairių nevyriausybinių organizacijų, Kretingos 

brolių pranciškonų, Kretingos, Palangos muziejų, rajono kultūros centrų, Lietuvos Šaulių sąjungos, 

rajono ugdymo įstaigų organizuojamuose renginiuose. Sociokultūrinės paslaugos, užimtumo veikla, 

įtrauktis į bendruomenės veiklas - šios priemonės buvo nukreiptos į  gyventojų savarankiško 
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gyvenimo įgūdžių atstatymą, gebėjimų naudotis  bendruomeninėmis paslaugomis įgūdžių 

formavimą ir kuo aktyvesnę neįgaliųjų socialinę integraciją. 

Globos namai ir ateityje stengsis užtikrinti kokybiškų, individualius gyventojų poreikius 

atitinkančių paslaugų teikimą, efektyvų įstaigos veiklos organizavimą, bendruomeninių paslaugų 

plėtrą.   

 

I. METINĖS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Padvarių  socialinės globos namai vykdo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos programą „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (03.003), kurios tikslas - „Teikti 

kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas“. Globos namų vykdomos 

priemonės „ Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, 

veiklai“ tikslai - numatyti nuostatuose: 

 1. Teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir 

geriausius  jo interesus; 

 2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų 

gyventojo  reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir 

sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene; 

3. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, 

užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.  

 

I uždavinys - organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius 

atitinkančias paslaugas 

 

2018 metų pradžioje globos namuose gyveno 226 gyventojai, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje - 230 gyventojų (2018-12-31 duomenimis). Planinis gyventojų skaičius – 230. Per 

ataskaitinį laikotarpį globos namus atvyko gyventi 29 gyventojai ilgalaikei socialiniai globai; 18 

trumpalaikei socialiniai globai (2017m. -16, 2016m.-10); 7 laikino atokvėpio paslaugai institucijoje. 

17 gyventojų atvyko iš ligoninių, 9 iš savo ar giminių, globėjų namų ir 3 iš globos namų. 

Daugiausiai gyventojų atvyko iš Kretingos rajono, žiūrėti 1 lentelę. 

 

Duomenys apie atvykusius gyventojus 
               1 lentelė 

 Savivaldybės pavadinimas 

Klaipėdos 

miesto 

Kretingos 

raj. 

Plungės raj. Palangos 

miesto 

Skuodo raj. Tauragės raj. 

Atvykusių 

gyventojų 

skaičius 

11 12 1 2 2 1 

 

2018 m. teikiamų trumpalaikės socialinės globos paslaugų planinis vietų skaičius, dėl 

išaugusio poreikio padidėjo iki 8 vietų. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 18 

asmenų.  

2018 m. pradėta teikti laikino atokvėpio institucijoje paslauga, planinis vietų skaičius -2, 

kurių per metus suteikta 7 gyventojams.  

Per ataskaitinį laikotarpį globos namuose mirė 22 (2017 m. – 37; 2016 m. – 33) gyventojų, 

savarankiškai gyventi išvyko 1 gyventojas, 2 gyventojai perkelti į kitus globos namus. Gyventojų 

judėjimo pokytis pavaizduotas 1 paveiksle. 
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1 pav. Gyventojų judėjimo pokytis 

 

Globos namuose gyvenantys asmenys yra atvykę iš 21 savivaldybės, daugiausiai iš 

Kretingos rajono savivaldybės (33,9 %), Klaipėdos miesto savivaldybės (29,6 %), Šilutės rajono 

savivaldybės (6, 1 %) Palangos miesto savivaldybės (4,7 %),žiūrėti 2 lentelę: 

 

Savivaldybės, iš kurių gyventojai atvykę į globos įstaigą 

2 lentelė 

Savivaldybės pavadinimas Gyventojų skaičius 

1. Kretingos raj. savivaldybė 78 

2. Klaipėdos miesto savivaldybė 68 

3. Klaipėdos rajono savivaldybė 8 

4. Plungės rajono savivaldybė 5 

5. Šilutės rajono savivaldybė 14 

6. Skuodo rajono savivaldybė 11 

7. Kauno miesto savivaldybė 6 

8. Kauno rajono savivaldybė 2 

9. Palangos miesto savivaldybė 12 

10. Telšių rajono savivaldybė 6 

11. Mažeikių rajono savivaldybė 2 

12. Kaišiadorių rajono savivaldybė 1 

13. Kelmės rajono savivaldybė 3 

14. Neringos miesto savivaldybė 3 

15. Šilalės rajono savivaldybė 1 

16. Šakių rajono savivaldybė 1 

17. Švenčionių rajono savivaldybė 2 

18. Tauragės rajono savivaldybė 4 

19. Vilniaus miesto savivaldybė 1 

20. Kupiškio rajono savivaldybė 1 

21. Jonavos rajono savivaldybė 2 

Iš viso 230 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gyventojų finansuojamų iš savivaldybės biudžetų 

buvo 183 gyventojai (2017 m. – 174, 2016 m. – 171). 
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2018 m. globos namuose ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo teikiamos vidutiniškai 

228 gyventojams (2017 m. -  227 gyventojams, 2016 m. - 228), per metus įstaigą paliko 25 

gyventojai, iš jų: 22 mirė; 2 išvyko į kitus globos namus, 1 išvyko nuolat gyventi į namus.  

Trumpalaikei socialinei globai metų pabaigoje gyveno - 7 gyventojai, laikino atokvėpio 

institucijoje – 2 gyventojai. 

Globos namuose gyveno 64 neveiksnūs asmenys. Globos namuose pagal lytį daugiausiai 

gyveno moterys – 120 (52,1 %). 

Gyventojai globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, jauniausias 23 m., vyriausias 96 m. 

pagal amžių gyventojai buvo pasiskirstę taip:  

 

Duomenys apie gyventojus pagal amžiaus grupes 
               3 lentelė 

  

Iki 30 30-49 m. 50-59 m. 60-69 m. 70-79 m. 80 ir vyresni 

Atvykusių 

gyventojų 

skaičius 

6 39 42 47 47 49 

 

Metų pabaigoje globos namuose pagal neįgalumą gyventojai pasiskirstę taip: su darbingumo 

lygiu 0-25%; su didelių specialiųjų poreikių lygiu - 188 gyventojų; 30-40%; vidutinių specialiųjų 

poreikių – 38; 45-55% ; nedidelių specialiųjų poreikių lygiu – 1; su nenustatytu spec. poreikių lygiu 

- 3. Su nuolatinės slaugos poreikiu gyveno – 70 gyventojų, su nuolatinės priežiūros poreikiu – 180 

gyventojai (2 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Gyventojų specialiųjų poreikių pokytis 

           

II uždavinys – užtikrinti tinkamą globos namų veiklos organizavimą 

 

 ATLIKTI DARBAI  IR PASIEKTI REZULTATAI 

Globos namuose gyventojams suteiktos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir 

atstovavimo paslaugos 230 - gyventojų ilgalaikės socialinės globos, 8 - gyventojams trumpalaikės 

socialinės globos ir 2 - gyventojams laikino atokvėpio institucijoje  1100  kartų įvairiose įstaigose: 

Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius – 117; Sodra- 110; Kretingos ligoninė – 118; Klaipėdos 

Jūrininkų ligoninė – 24; Migracijos tarnyba – 37; Bankai – 235; Kretingos psichikos centras – 22; 

Teisėsaugos institucijos – 15; Notarinės kontoros – 28; Paštas – 73; Kretingos pirminės sveikatos 

priežiūros centras – 12; Laikrodžių taisyklos – 43; UAB „Rimtis“ – 15; Seniūnijos – 15; Klaipėdos 

psichoneurologinė ligoninė – 85; Klaipėdos neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba– 3; Foto 

ateljė – 28; Tele 2 atstovybė – 19; Perlo terminalai (mokėjimai ) – 41; Bažnyčia – 9; Socialinių 

paslaugų centras – 5; Kretingos komunalinis – 2; Švėkšnos psichiatrinė ligoninė – 1; Antstolių 
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kontora – 5; Civilinės metrikacijos skyrius – 2; Kartenos slaugos ligoninė – 2; Telia atstovybė – 11; 

Pervežimas gyventojo į kitus globos namus – 2; Kretingos teritorinė ligonių kasa – 5; Optikos 

centras – 6; Techninės pagalbos centras neįgaliesiems – 2; Klaipėdos teismo psichiatrinė ekspertizė 

– 3; Kretingos kultūros namai – 1; J. Šliūpo muziejus – 4. 

Globos namų specialistai gyventojus ir jų artimuosius informavo įvairiais klausimais: apie 

globos namuose teikiamas paslaugas, vyksiančius renginius, koncertus, popietes ir kitais 

gyventojams aktualiais klausimais. Buvo sudaromos sąlygos gyventojui gauti reikiamą informaciją 

iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.  Informuojama buvo ne 

tik žodžiu, bet ir talpinant informaciją skelbimo lentose, internetiniame globos namų puslapyje.  

Gyventojai konsultuoti finansiniais, medicininiais, konfliktų sprendimo, atostogų, savarankiško 

išvykimo ir sugrįžimo į įstaigą bei kitais klausimais, kartu su gyventoju analizuotos jo probleminės 

situacijos, ieškoti problemos sprendimo būdai. Gyventojams buvo sudaromos sąlygos konsultuotis 

su kitų institucijų specialistais ir gauti informaciją.  

Suorganizuotos 35 ekskursijos, į kurias vyko 112 gyventojų: Klaipėdą (1 k.), Klaipėdą 

zoologijos sodą (5 k.); Palangą „Velykinių kiaušinių alėją“ (1 k.); Palangą akmeninių skulptūrų 

parką (1 k.); Palangos botanikos parkas (3 k.); Prie jūros (8 k.);  Pasakų parką (2 k.); A.Šoblinskio 

parką (8 k.); Dreverną (1 k.); Kretingos bažnyčią, vienuolyną (1 k.); Oginskio dvarą (2 k.); Kartenos 

piliakalnio žvalgytuvės (1 k.); Smiltynės perkėlos apžvalga (2 k.); Platelių ežero maudynės (2 k.);  

Prie Masčio ežero Telšiuose (1 k.); Kryžių kalnas (1 k.); Klaipėda Lėbartų kapinės (1 k.); Plungės 

kapines (1 k.). Išvykos į kultūrinius renginius už įstaigos ribų, kuriuose dalyvavo 65 gyventojai: 

Kretingos kultūros namai (2 k.); Jotainių socialinės globos namus (1 k.);Skuodo globos namus (1 

k.); Socialinių paslaugų centras „Danė“ kalėdinė mugė (1 k.); Macikų socialinės globos namus (2 

k.). Išvykos į sportinius renginius už įstaigos ribų, kuriuose dalyvavo 42 gyventojai: Ant kalno 

mieste pačiuožinėti (2 k.); Į Linkuvą žvejojimo varžybas (1 k.); Seni – Cup futbolo turnyras 

Marijampolėje (1 k.); Klaipėdos akropolis „Boulingo turnyras“ (1 k.); Kartenos karjerai „žvejojimo 

varžybos“ (1 k.); Ralio lenktynių stebėjimas Palangoje (1 k.); Žvejojimo varžybos prie Kurmaičių 

tvenkinio (2 k.); Respublikinės Boulingo varžybos Šiauliuose (1 k.); Klaipėdos Akropolio boulingas 

(1 k.); Klaipėdos Akropolio boulingas (1 k.); Linkuvos socialinės globos namų šaškių šachmatų 

varžybos (1 k.). Išvykos į Edukacines programas, kuriose dalyvavo 72 gyventojai: Į J.Šliūpo 

muziejų Palangoje „ Liejame žvakes“ (1 k.); “Vienkiemio „ pirtis. Nauda organizmui (1 k.); 

Klaipėdos jūrų muziejus „Delfinariumas“ (1 k.); Pakutuvėnų bažnyčia žmonių gyvenime (1 

k.);.Kretingos bažnyčios požemiai (1 k.). 

Globos namų gyventojams aktualiomis temomis pravestos 72 paskaitos, kuriuose dalyvavo 126 

gyventojai. Psichologinėmis (24) : Kaip prisijaukinti nerimą? (1 k.); Muzikos garsai: erzina ar 

ramina? (1 k.); Laimingas žmogus. Koks jis? (1 k.); Kaip išvengti konfliktų? (1 k.); Kur nuneša 

sapnai ? (1 k.); Kančią kuriame patys (1 k.); Kaip išgyventi senėjimą? (1 k.); Pykčio valdymas (1 

k.); Tarptautinė tolerancijos diena (1 k.); „Komplimentai suartina sielas“ (1 k.); „Pyktis – iš kur jis 

kyla ir kaip jį suvaldyti?“ (1 k.); „Žalingi įpročiai: fizinė ar psichologinė priklausomybė?“ (1 k.); 

„Savęs pažinimas“; (1 k.) „Tarpusavio bendravimo svarba“ (1 k.); „Kam žmogui reikalingi 

draugai?“ (1 k.); „Pykčio kontroliavimas bendraujant“ (1 k.); „Ar vienatvė tikrai slegianti“ (1 k.); 

„Ar įmanoma tapti geresniais“ (1 k.).Švietėjiškomis (14) .Kodėl turime vartoti pakankamai vandens 

?(1 k.); Kodėl naudinga juoktis ? (1 k.); Kas yra priklausomybė ? (1 k.); Savęs pažinimas. 

Užsiėmimai su kinetiniu smėliu ir šviesos terapija (1 k.); Gamtos reiškinių pavadinimai (1 k.); 

Žmogaus galimybės – laisvai pasirinkti ir gyventi (1 k.); 7.Proto ramybė. Norai ir jų nebuvimas (1 

k.); Kaip tapti laimingu– (1 k.); Laisvalaikio pomėgiai ir jų svarba kasdieniniame gyvenime (1 k.); 

Kaip sėkmingai bendrauti (1 k.); Saulės poveikis sveikatai (1 k.); Vandens nauda mūsų organizmui 

(1 k.); Tolerancija – kiek jos yra mūsų visuomenėje (1 k.). Gero elgesio ir bendravimo (23) : 

Atleidimas mus daro sveikesniais ir laimingesniais (1 k.).; .Kaip suvaldyti emocijas (1 k.).; Kas yra 

stresas ir kaip jį valdyti (1 k.).; Melo kojos trumpos arba kodėl žmonės meluoja?; Nebijokime 

atsiprašyti ir mokėkime atleisti vieni kitiems; (1 k.); Sveikų santykių kūrimas (1 k.); Vyresnio 

amžiaus laisvalaikio ypatumai (1 k.); Gražus elgesys- pavyzdys (1 k.); Kartų karas ir taika (1 k.); 

Mandagumas bendraujant tarpusavyje (1 k.); Pozityvaus elgesio skatinimas (1 k.); Kuom galime 

padėti vienas kitam (1  k.); Nuoširdumas ir stiprybė (1 k.); Kaip sėkmingai bendrauti (1  k.).; Pyktis jo 

priežastys ir sprendimo būdai; (1  k.); Negailėkime vieni kitiems pagyrų (1  k.); Geras žodis juk 
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nieko nekainuoja (1  k.); Septyni mitai apie moters grožį (1  k.).Sveikatingumo  (21) : Kiek turime 

miegoti ir kaip išvengti nemigos (1  k.); Antsvoris ir nutukimas (1  k.); Asmens higiena (1 k.); Fizinis 

aktyvumas ir jo nauda pagyvenusių žmonių sveikatai (1  k.); .Grynas oras - svarbus sveikatos 

veiksnys (1 k.); Balandis – švaros mėnuo (1 k.);  Mankšta ir paskaita su kineziterapeute (1  k.); Saulės 

spinduliai mūsų sveikatai (1 k.), Vandens nauda mūsų organizmui (1 k.); Svarbiausi mitybos 

principai (1 k.); Tausokime savo ir kitų sveikatą (1 k.); Kaip išmokti gyventi be streso (1 k.); 

patarimų kaip išvengti traumų (1 k.); Septyni mitai apie moters grožį (1 k.); Kaip išlikti sveikiems, 

kai kiti serga; (1 k.); Mankštos nauda mūsų organizmui (1 k.); Vitaminų nauda mūsų gyvenime (1 k.); 

Miego svarba žmogui (1 k.); Gamtos ritmų poveikis žmogaus sveikatai (1 k.); Sveikos gyvensenos, 

mitybos samprata (1 k.); Rankų plovimo svarba – (1 k.). 

Globos namuose gyventojams buvo suorganizuoti šventiniai renginiai, žiūrėti 4 lentelę: 

 

Duomenys apie globos namuose vykusius renginius ir juose dalyvavusius gyventojus 

         4 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Renginio pavadinimas 

Dalyvavusių gyventojų 

skaičius procentas 

1 2018.02.13 Užgavėnių šventė 105 45,6 

2 2018.02.14 Valentino dienos šventinis renginys 95 41,3 

3 2018.02.15 
Lietuvos valstybės dienos atkūrimo 

minėjimas 
83 36,0 

4 2018.03.02 Kaziuko mugė 72 31,3 

5 2018.03.09 
Lietuvos nepriklausomybės dienos 

šventinis minėjimas  
84 36,5 

7 2018.04.06 Atvelykio šventė 102 44,3 

8 2018.06.24 Joninių šventė 112 48,7 

9 2018.07.06 Valstybės dienos paminėjimas 87 35 

10 2018.08.23 Sveikatingumo diena 94 40,8 

22 2018-12-24 Kūčios  230 100,0 

23 2018.12.25 Šv. Kalėdos 150 65,2 

25 2018.12.31 Naujųjų metų sutikimo diskoteka 110 47,8 

 

Vardadieniai ir jubiliejai švenčiami kiekviename aukšte individualiai (230 gyventojų 

ilgalaikėje ir 8 trumpalaikėje/ 2 laikino atokvėpio). 

2018 m. globos namuose buvo suorganizuotos 8 (5 įstaigoje; 3 už įstaigos ribų) gyventojų 

tapybos, karpinių ir keramikos darbų  ir k.t.  parodos, žiūrėti 5 lentelę. 

 

Duomenys apie globos namuose organizuotas parodas 

 5 lentelė 

Eil. 

Nr.  
Data Parodos pavadinimas 

1 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos  100-čiui paminėti darbelių paroda aukšte 

2 2018 balandžio 5 d. Molio dirbinių paroda  Kretingos kultūros namuose 

3 2018 m. birželio 12 d. 
Lankstinių iš popieriaus  paroda Kretingos kaimiškojoje 

seniūnijoje 

4 2018 m. birželio 13 d. R. A. Malecko darbų paroda ir 2 knygų pristatymas salėje 

5 2018 m. rugpjūčio 13 d. Fotografijos paroda 

6 2018 rugsėjo 6 d. Paveikslų pieštų akvarele paroda  Kretingos Kultūros 
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namuose 

7 2018 m. spalio 11 d. Rudens gėrybių paroda 

8 2018m. gruodžio 19d. Kalėdiniu puokščių paroda 

 

Globos namų gyventojams suorganizuotos išvykos – koncertai į kitas įstaigas, žiūrėti 6 

lentelėje: 

 

Duomenys apie gyventojų dalyvavimą išvykose – koncertuose į kitas įstaigas 
               6 lentelė 

 Savivaldybės pavadinimas 

Kultūros centrą 

Kretingoje renginį 

„ Kretingos viltis“ 

Vilniaus 

operos ir 

baleto teatras 

Kretingos kultūros 

namai renginys 

Motinos dienai 

Respublikinis 

Neįgaliųjų renginys 

Tauragėje 
Dalyvavusių 

gyventojų 

skaičius 

14 8 12 14 

 

Pakviesta kolektyvų ir atlikėjų  į globos namus, žiūrėti 7 lentelę: 

               7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Kolektyvai 

Dalyvavusių gyventojų 

skaičius 

1 2018.01.16 R.Varkojo vokalinis ansamblis 75 

2 2018.03.07 Klaipėdos ansamblis „Retro“ 68 

3 2018.04.24 Koncertas susitikimas su A.Žiliu 58 

4 2018.04.27 Klaipėdos choras „Alna“ 62 

5 2018.05.10 
I. M. Merkelienės ir jos augintinio Meškio 

cirko pasirodymas 
84 

7 2018.05.10 
Kretingos S.Daukanto progimnazijos 

priešmokyklinės klasės vaikučių spektaklis 
72 

8 2018.06.13 
Rašytojai J. Noak ir S Grronau iš 

Vokietijos 
112 

9 2018.07.06 
Klaipėdos miesto socialiai remtinų 

gyventojų klubas „Rūta“ 
87 

10 2018.08.23 

Lietuvos II pasauliečių pranciškonų 

jaunimo kongreso dalyvių šventė – 

susitikimas 

94 

22 2018-09-13 
Vienuolio brolio Bernardo poezijos 

vakaras 
79 

23 2018.10.11 Kretingos mokykla darželis „Žibutė“ 67 

25 2018.12.18 Vydmantų progimnazijos gimnazistai 82 

 

Meninėje veikloje dalyvavo: vokalinis ansamblis  - 6 gyventojai; solistai – 4 gyventojai; 

kapela – 6 gyventojai; šokių grupė – 4 gyventojai; instrumentalistai – 4 gyventojai; individualaus 

skaitymo grupė – 4 gyventojai; giedotojų - 6 gyventojai; muzikos terapija  - 84 ilgalaikės/ 8 

trumpalaikės/2 laikino atokvėpio; kompiuteristų klasė – 10 gyventojų; skaitymo – rašymo 

mokymosi būrelis – 2 gyventojai; kryžiažodžių , labirintų sprendimo būrelis – 8 gyventojai. 
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Gyventojams pravestos korpusų aukštuose popietės, žiūrėti 8 lentelėje: 

               8 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Kolektyvai 

Dalyvavusių gyventojų 

skaičius 

1 2018.01.05 Trys Karaliai 25 

2 2018.02.13 Gavėnios pradžia  15 

3 2018.02.15 
Lietuvos valstybės 100 metų atkūrimo 

dienai paminėti 
49 

4 2018.02.23 Šv. Motiejaus, Vieversio diena“ 28 

5 2018.03.14 Knygnešio diena 32 

7 2018.03.25 Kovo 25-oji gandro diena 17 

8 2018.03.15 
Lietuva vienintelė Baltijos šalyse atkūrė 

nepriklausomą valstybę 
42 

9 2018.03.29 Velykinė popietė 37 

10 2018.05.03 Tėvo dienos paminėjimas 35 

22 2018-07-04 A. Baltakio. Poezijos skaitymas lauke –  62 

23 2018.08.16 

Žolinė Šv. Mergelės Marijos dangun ėjimo 

šventė  
67 

25 2018.08.23 

Juodojo kaspino diena,   Baltijos kelio 

diena 
38 

 

Organizuotas laisvalaikis tai sritis, kur su malonumu dalyvauja dauguma globos namų 

gyventojų, kai asmenys susipažįsta su nauja aplinka, patiria įvairių įspūdžių, atsipalaiduoja.  

Globos namuose gyventojams organizuojami dailės ir rankdarbių užsiėmimai :piešimas ir 

spalvinimas – 30 gyventojų ; tapyba – 4 gyventojai; siuvinėjimas – 4 gyventojai; vėlimas iš vilnos – 

12 gyventojų; lipdymas iš molio  - 10 gyventojų; keramikos užsiėmimai; 8 gyventojai; rankdarbių 

užsiėmimai – 8 gyventojų; smėlio terapija – 24 gyventojai; paveikslų badymas – 4 gyventojai; 

nėrimas vašeliu – 1 gyventojas; fotografijos užsiėmimai – 4 gyventojai. 

Vyko 8 k. biblioterapijos užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 96 gyventojai. Skaito knygas 96 

gyventojai. Kompiuterių klasėje raštingumo mokosi 10 gyventojų. 

Organizuojamos sporto paslaugos globos namuose: 4 šaškių ir šachmatų turnyrai - 14 

gyventojų; stalo žaidimų  užsiėmimai kasdien –  32 gyventojai; 12 sveikatingumo dienų gamtoje – 

100 gyventojų;  6 sportinės  išvykos į gamtą su varžybomis – 86 gyventojai; 4 žvejojimo varžybos – 

16 gyventojų;  užsiėmimai lauko treniruokliais – 84 gyventojai; užsiėmimai vidaus sporto salėje – 

68 gyventojai; mankštoje kasdien – 124 gyventojai; išvykos dviračiais pagal pageidavimą – 24 

gyventojų; šokių maratone dalyvavo  57 gyventojai. 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Globos namuose skatina ugdyti ir 

palaikyti kasdienio gyvenimo įgūdžius: tvarkant pinigų apskaitą – 156 gyventojai (2017 m. – 111 

gyventojų), apsiperkant - 117 gyventojų (2017 m. – 135 gyventojai), atliekant buities darbus – 98 

gyventojai (2017 m. – 104 gyventojai), bendraujant – 230 gyventojų ilgalaikėje / 8 trumpalaikėje/ 2  

laikino atokvėpio įstaigoje. Aukštų virtuvėlėse savarankiškai papildomai maistą gaminosi 32,2 % 

(2017 m. – 30,4 %, 2016 m. – 29,6 %) gyventojų, kurie: kepė duoną, pyragus, sausainius, obuolius, 

bulves, plokštainius, gamino nesudėtingus patiekalus.  

Darbinių įgūdžių ugdymas. Globos namų gyventojai dalyvauja darbinių įgūdžių ugdyme 

(100 gyventojų ): lauko aplinkos priežiūra – 19 gyventojų; pagalba valgykloje – 10 gyventojų; 

kapinių priežiūra – 13 gyventojų; pagalbinių patalpų tvarkymas, inventoriaus sudėjimui – 8 
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gyventojai; vidaus patalpų, gėlių priežiūra – 5 gyventojai; obuolių sode rinkimas, pjaustymas, 

džiovinimas – 18 gyventojų; puokščių darymas – 8 gyventojai; gamtinės medžiagos rinkimas 

darbeliams – 12 gyventojų; siuvimas siuvimo mašina (pagalvėlės, vėliavėlės, maišiukai) - 1 

gyventojas; šiltnamio priežiūra - 4 gyventojai; karpinių pjaustymas – 2 gyventojai. Taip pat 

dalyvauja savarankiškame, daliniame asmeninių patalpų tvarkyme – 72  gyventojai. Globos namų 

gyventojai turėjo galimybę pasirinkti užsiėmimus pagal pomėgius. Aktyvesni gyventojai buvo 

skatinami dalyvauti keliose veiklose, gyventojams su sunkia negalia buvo vedami individualūs 

užsiėmimai, pokalbiai, nesueinami į kontaktą gyventojai į užsiėmimus būdavo įtraukiami kaip 

stebėtojai ar pagal galimybes buvo lavinama jų smulkioji motorika. 

Religinių paslaugų teikimas. Globos namuose buvo organizuojamos religinės paslaugos 

(230 ilgalaikės/ 8 trumpalaikės/ 2 laikino atokvėpio įstaigoje) : Šv. mišios globos namų koplyčioje – 

86 gyventojai ( kartą per mėnesį); išvykos į mišias Kretingos bažnyčioje – 2 k./mėn. ( 12 

gyventojų); giedotojų būrelio užsiėmimai – 2 k./mėn. (6 gyventojai); kitų tikėjimų dvasininkų 

lankymasis pas gyventojus  – 1 k. ketvirtyje ( 12 gyventojų); vienuolių kunigų lankymasis pas 

gyventojus mišių metu – 1 k./mėn. (62 gyventojai).  

Globos namai taip pat bendradarbiauja ir su kitomis organizacijomis, buvo suorganizuotos 2 

talkos, kuriose dalyvavo 86 gyventojai, kartu su Draudimo kompanija „Aviva Lietuva“; Klaipėdos 

apskrities Jūros Šaulių 3-iosios rinktinės Kretingos kuopos jaunaisiais šauliais. 

Apgyvendinimas. Globos namų patalpos suskirstytos į gyvenamuosius, asmens higienos, 

poilsio, užimtumo, maisto gaminimo, valgymo, rūkymo ir kt. kambarius. Patalpų plotai nurodyti 9 

lentelėje.  

Duomenys apie globos namų gyvenamuosius plotus 2018 metais 

                                                                                                                                     9 lentelė 

 Planinis 

vietų 

skaičius 

Bendras 

gyvenamasis 

plotas, m2 

Bendras 

gyvenamasis 

plotas tenkantis 1-

am gyventojui, m2 

Miegamųjų 

kambarių 

plotas, m2 

Miegamųjų 

kambarių plotas 

tenkantis 1-am 

gyventojui, m2 

Ilgalaikė 

socialinė 

globa: 
230 

6591,91 27,47 1660,39 6,92 Trumpalaikė 

socialinė globa 
8 

Laikino 

atokvėpio 

paslauga 

2 

 

Globos namuose kambarių, tualetų, dušų, vonių plotai bei jų įrengimas ir aprūpinimas 

higienos reikmenimis atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. 

Duomenys apie gyvenamųjų kambarių ir juose gyvenančių asmenų skaičių pateikti 10 lentelėje. 

 

Duomenys apie globos namų gyvenamųjų kambarių ir juose gyvenančių asmenų 

skaičių 2018 metais 

                                                                                                                                   10 lentelė 

 1-vietis 2-vietis 3-vietis 

Gyvenamųjų kambarių skaičius: 6 90 21 

Gyventojų skaičius: 6 180 44 

 

Siekiant užtikrinti asmeninių daiktų saugumą, privatumą gyventojams, įvertinus jų 

savarankiškumą, sudarytos sąlygos užsirakinti savo kambarius ar turėti užrakinamas spinteles. 

Maitinimo paslaugų organizavimas. Globos namų gyventojai gauna jų fiziologinius 

poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintį 

maitinimą, įvertinus jų individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant 

galimybėms, atsižvelgiama į pageidavimus. Socialinės globos namai  maitinimą organizuoja pagal 
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sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose 

reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. 

Per 2018 metus globos namuose vidutiniškai maitinosi 226 gyventojai. Viso per metus 

gyventojų mitybai buvo išleista 267738 Eur (2017 m. – 285159 Eur; 2016 m. - 245228 Eur). 

Gyventojai buvo maitinami 4 kartus per dieną, sergantys cukriniu diabetu – 5 kartus. Stacionariame 

globos padalinyje gyvenančiam asmeniui vidutiniškai maistui per dieną panaudota 3,25 Eur. 

Maitinimas buvo organizuojamas, vadovaujantis sudarytais valgiaraščiais, atsižvelgiant į 

sezoniškumą.  

2018 m. dažniausiai buvo taikoma pagrindinė dieta – pagrindinė (P1) – 162 gyventojams, 

tiršto trinto maisto dieta (P3) –38 gyventojams. Detalus maitinimo išdėstymas pateiktas 11 lentelėje. 

 

Detalus maitinimo išdėstymas 

                                                                                                                               11 lentelė 

Dietos 

kodas 
Dietos pavadinimas 

Gyventojų skaičius 

Vnt. % 

P1 Pagrindinė dieta 162 70,4 

P3 Pagyvenusių žmonių dieta 14 6,1 

CD Dieta, sergantiems cukriniu diabetu 14 6,1 

Tm Tiršto trinto maisto dieta 38 16,5 

P4 Vegetarinė dieta 2 0,9 

Viso: 230 100 

 

Be kasdienių valgiaraščių buvo sudaromi ir proginiai – šventiniai valgiaraščiai: Kūčių, Šv. 

Kalėdų, Naujųjų Metų, Šv. Velykų, Užgavėnių ir kt. 

Gyventojams sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos ar arbatos.  

Siekiant užtikrinti komandinį darbą, dalykinės informacijos analizę bei sklaidą organizuoti 2 

pasitarimai su virėjais, virtuvės darbininkais. 

Asmens higienos paslaugų organizavimas. Šios paslaugos buvo teikiamos 100 % 

gyventojų. Asmens higienos įgūdžiai daugumai gyventojų buvo ugdomi ir palaikomi kiekvieną 

dieną. Visi gyventojai buvo aprūpinti asmeninei higienai reikalingomis priemonėmis, sudarytos 

sąlygos kiekvieną dieną nusiprausti, išsimaudyti. Didėja asmenų, kuriems yra reikalingas pastovus 

kasdienis apiprausimas ir visiška pagalba maudantis – 52,2 % (2017 m. – 47,8 %, 2016 m. – 46,9 

%). 

Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos. Globos namų gyventojams teikiamos 

licencijuotos antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: medicinos – 

psichiatrijos; slaugos – bendrosios praktikos slaugos ir psichikos sveikatos slaugos; kitos 

ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos - kineziterapijos, ergo terapijos, užtikrinančios 

gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą. Dalis sveikatos priežiūros paslaugų organizuojama Kretingos 

pirminės sveikatos priežiūros ir Kretingos psichikos sveikatos centruose. 

Per ataskaitinį laikotarpį pirminio ir antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijoms 

globos namų gyventojai buvo nukreipti – 250 (2017 m. – 353 k. ) kartų.  

Pagal nustatytas normas gyventojai aprūpinti medikamentais ir slaugos priemonėmis. 2018 

m. vienam gyventojui per dieną išlaidos medikamentams buvo skirtos 0.72 Eur. Vidutiniškai per 

mėnesį medikamentinį gydymą gavo 98 % (2017 m. – 95,6 %) gyventojų. 

2018 m. 135 gyventojams buvo teikiamos slaugos paslaugos. Per ataskaitinį laikotarpį 

slaugos priemonėms (sauskelnės, įklotai, paklotai ir kt.) išleista – 27377,24 Eur (2017 m. – 

28533,73 Eur; 2016 m. – 28264,17 Eur).   

Pagal panaudos sutartis iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro gauta 2 neįgaliojo 

vežimėliai, 1 vaikštynė, 1 tualetinė kėdė. Nupirkti 43 korekciniai akiniai. 

2018 m. kompensuojami vaistai buvo rašomi – 97 % gyventojams,  sauskelnės – 34 % 

gyventojams.  

Pagal gydytojų paskirimus atliktos procedūros – EKG užrašymas, kraujo ir šlapimo 

paėmimas tyrimams, injekcijos į raumenis, veną, žaizdų priežiūra ir perrišimai, kompresų 
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uždėjimai, kateterių keitimai, cukraus kiekio kraujyje matavimai, AKS, pulso, temperatūros 

matavimai, nuolat teikiama vaistų dalijimo paslauga. 

Per 2018 m. mirė 22 gyventojai, pagrindinė mirties priežastis buvo širdies- kraujagyslių 

sistemos ligos. 

Gydytojas psichiatras globos namuose dirbo 0,3 pareigybės krūviu. Jis konsultavo, koregavo 

gydymą - 416 kartų.  

Reikalingos odontologinės paslaugos globos namų gyventojams buvo teikiamos Kretingos 

pirminės sveikatos priežiūros centre ir kitose odontologines paslaugas teikiančiose įstaigose – 53 

gyventojams.   

2018 m. medicinos psichologas individualias konsultacijas teikė – 64 asmenims, atliko 

psichologinį vertinimą – 12 gyventojų, teikiant dokumentus  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybai, pravedė 2 paskaitas apie alkoholio, tabako bei narkotinių medžiagų žalą sveikatai.  

Per ataskaitinį laikotarpį psichoterapeutas taikė individualią psichoterapiją – 12 gyventojų, 

pravedė 2 paskaitas apie stresinių situacijų suvaldymą. 

Hospitalizuoti 76 (2017 m. -104) gyventojai. Hospitalizacijos  atvejų 134 (2017 m. – 178).  

Gripo epidemijos profilaktikos tikslu gripo vakcinacija atlikta – 102 gyventojams.  

Slaugytojos bendradarbiavo su socialinio darbo tarnybos darbuotojais, dalyvavo nustatant 

gyventojų poreikius ir sudarant individualius socialinės globos planus.  

2018 m. nupirkta medicininių ir slaugos prekių: 5  funkcinės lovos, 5 universalūs  neįgaliojo 

vežimėliai, 10  čiužinių pragulų profilaktikai, 2 dušo kėdės, perkėlimo lenta, ir kt. 

Buities paslaugų teikimas. Gyventojai buvo pastoviai aprūpinami reikiamais rūbais, 

avalyne, patalyne, asmens higienos priemonėmis ir kitomis priemonėmis pagal nustatytus 

asignavimus ir nustatytą tvarką. Gyventojų rūbams, avalynei, patalynei pirkti išleista 29076,47 Eur 

(2017 m. – 29248,61 Eur; 2016 m. – 42283,33 Eur). 

Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 7 dienas, buvo keičiami ir skalbiami gyventojų 

rūbai, patalynė. Skalbimo paslaugoms išleista 38453,84 Eur (2017 m. – 24041,68 Eur; 2016 m. – 

20037,33 Eur). 

Kitos paslaugos pagal gyventojų poreikius. Vykdoma gyventojų asmeninių pinigų ir kitų 

materialinių vertybių apskaita pagal globos namų direktoriaus patvirtintą tvarką. 2018-12-31 

duomenimis globos namuose gyveno 64 (2017 m. – 65) neveiksnūs/ribotai veiksnūs tam tikrose 

srityse gyventojai, iš kurių 22 įstaiga atliko globėjo ir/ar rūpintojo funkcijas. Globos namai 

bendradarbiavo su neveiksnių gyventojų globėjais, aptariant globotinių poreikių tenkinimą, 

asmeninių lėšų panaudojimą, globotinių atstovavimą gydymo įstaigose ir kitose institucijose.  

  Per 2018 metus už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus gyventojai nuobaudų negavo, iš 

socialinės globos namų pašalinta gyventojų nebuvo. 

 

PERSONALO SKAIČIAUS IR STRUKTŪROS DUOMENYS 

 

Globos namuose dirba kvalifikuota, motyvuota, siekianti tobulėti darbuotojų komanda. 

2018 m. sausio 02 d. direktoriaus įsakymu Nr. P-1-(3.1) buvo patvirtintas globos namų 

pareigybių sąrašas 2018 metams, kurį sudarė 130 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 

užimta 128 etatai, neužimta: 1 etatas vyr. virėjo, 1 etatas užimtumo specialisto. 

Tiesiogiai su gyventojais dirbančio personalo etatų skaičius – 100 (procentas nuo visų etatų 

skaičiaus – 76,9 %). Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius, tenkantis vienam socialinę globą 

teikiančiam darbuotojui – 2,4.  

Kokybišką socialinės globos paslaugų teikimą gyventojams užtikrino atitinkamas darbuotojų 

skaičius ir jų kvalifikacija, kuri pastoviai buvo keliama įvairiuose mokymuose. 2018 metais 

kvalifikaciją kėlė administracijos 4 darbuotojai, buhalterinės apskaitos 2 darbuotojai, socialinio 

darbo 82 darbuotojai, asmens sveikatos priežiūros 23 darbuotojai, iš viso 111 darbuotojų, iš kurių 

tiesiogiai dirbančio personalo su gyventojais 105 darbuotojai. Socialinio darbo tarnybos 82 

darbuotojai  dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, kurių trukmė ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per metus, iš jų 50   darbuotojų savo profesinę kompetenciją tobulino daugiau 

nei 16 akademinių valandų per metus.                                                            
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2018 m. visiems įstaigos darbuotojams atliktas 2017 metų veiklos įvertinimas, vadovaujantis 

darbo apmokėjimo sistema paskirta atlyginimo pastoviosios dalies kintamoji dalis ir nustatytos 

2018 m. veiklos užduotys. 

2018 m. drausminių nuobaudų darbuotojai negavo. 

Per ataskaitinį laikotarpį priimta 10 (2017 m. - 14, 2016 m. – 14) ir atleista 8 (2017 m. – 5, 

2016 m. – 15) darbuotojų. 

 

PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

Globos namai įgyvendina ,,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 kompensuotos ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo lėšos 

(valstybės biudžeto dotacijos, savivaldybių biudžeto lėšos), gauti 2 % GPM ir iš fizinių asmenų 

gaunama parama.  

,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra” programos 2016-2018 metais suplanuoti 

asignavimai pateikiami 12 lentelėje. 

  

2016-2018 metų ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra” programos asignavimai 

eurais 

12 lentelė 

Asignavimų šaltinis 2016 2017 2018 

Valstybės biudžeto lėšos 506000 447000 434000 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 675000 740000 820000 

Kitos lėšos 645000 645000 632000 

 

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 nebuvo tikslinta ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

išliko tokia pati – 434000,0 Eur (2017 m. – 447000,0 Eur, 2016 m. – 511100,0 Eur). Valstybės 

biudžeto lėšų sąmata panaudota pilnai, žiūrėti 3 paveiksle. 
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 3 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, 

finansavimo šaltinis ,,Valstybės biudžeto lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2016-2018 m. 

 

Pagal finansavimo šaltinį ,,Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų“ sąmata buvo tikslinta, nes 

buvo likęs nepanaudotas likutis – 5288,95 Eur ir surinkta 143000 Eur daugiau negu planuota 

pajamų įmokų, planas metų pabaigoje – 968289,0 Eur (2017 m. – 873073,0 Eur, 2016 m. – 
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753571,0 Eur), panaudota 966912,75 Eur, nepanaudota 1376,25 Eur. Didesnį viršplaninių pajamų 

surinkimą lėmė globos namų gyventojams padidintos socialinio draudimo pensijos ir socialinės 

pašalpos. Išlaidos pagal šį finansavimo šaltinį pavaizduotos 4 paveiksle. 
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4 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, 

finansavimo šaltinis ,,Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 

2016-2018 m. 

 

2018 m. už teikiamas socialinės globos paslaugas asmenims apgyvendintiems po 2007 m. 

,,Kitų lėšų“ sąmata pagal ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo sutartis metų pabaigoje 

sudarė 666884,39 Eur (2017 m. – 594273,46  Eur, 2016 m. – 647666,32 Eur). Per ataskaitinį 

laikotarpį gauta – 666884,39 Eur ir panaudota 599802,11 Eur (2017 m. gauta – 594273,46 Eur ir 

panaudota 567531,21 Eur, 2016 m. gauta – 647666,32 Eur ir panaudota 647666,32). 

Išlaidos pagal šį finansavimo šaltinį pavaizduotos 5 paveiksle. 
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5 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, 

finansavimo šaltinis „Kitos lėšos“ pagal ilgalaikės socialinės globos sutartis iš savivaldybių gaunamos 

lėšos, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2016-2018m. 

 

Metų eigoje sudaryta papildoma sąmata - 2 proc. pajamų mokesčių suma pagal LR Labdaros 

ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą – 2206,48 Eur (2017 m. – 1437,30 Eur, 2016 m. – 

2405,54 Eur) sumai, lėšos naudotos prekėms ir paslaugoms pirkti.  
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2016-2018 metais gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

pateikiamas 13 lentelėje.  

 

2016-2018 metų išlaidų struktūra eurais 

13 lentelė 

Išlaidų pavadinimas 2016 2017 2018 

Darbo užmokestis 811578 883972 981483 

Socialinio draudimo mokesčiai 250468 270283 299632 

Viso: 1062046 1154255 1281115 

Mityba 245228 285159 267738 

Medikamentai 51751 63384 82503 

Ryšių paslaugos 3176 3268 2943 

Transporto išlaikymas 14124 11376 12542 

Apranga ir patalynė  62807 53433 67301 

Komandiruotės 580 34 114 

Kvalifikacija 2471 7715 3356 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

79852 33874 52128 

Komunalinės paslaugos 113931 126193 113832 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0 0 8877 

Reprezentacinės išlaidos 5417 0 0 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

173866 117552 91681 

Viso prekės ir paslaugos 753203 701988 703015 

Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

0 0 2666 

Ilgalaikio turto įsigijimas 98870 31095 14759 

Viso išlaidų 1914119 1887338 2001555 

 

2018 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas buvo – 5774,35 Eur (2017 m. – 2149,04 

Eur, 2016 m. - 43935,74 Eur) 

2018 m. gruodžio 31 d. debitorinis įsiskolinimas buvo – 32580,37 Eur (2017 m. – 37494,57 

Eur, 2016 m. – 33056,20 Eur). 

2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybės įstaigai viso liko skolingos – 1682,19 Eur (2017 m. – 

14010,95 Eur, 2016 m. 16662,03 Eur), lyginant 2018 m. su 2017 m. savivaldybės skolos sumažėjo  

12328,76 Eur. 

 

ŪKINĖ VEIKLA 

2018 m. kaip ir kasmet didelis dėmesys buvo skiriamas gyventojų fizinės aplinkos gerinimui 

(atliekami patalpų remontai, įsigyti nauji baldai) bei minkšto inventoriaus atnaujinimui, žiūrėti 6 

paveiksle.  

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti šie remonto darbai ( 30907,27 Eur) : 

• III korpuso II aukšte įrengti 2 dušai prie kambarių  (21580,96 Eur). 

• I korpuso I aukšte atliktas virtuvės vidaus patalpų remontas  (4683,79 Eur). 

• III korpuso II aukšte sumontuotos durys (985,0 Eur). 

• I korpuso II aukšte bibliotekoje įrengta pertvara (1860,0 Eur). 

• II korpuso I ir II  aukšte atliktas langų, durų remontas (1797,52 Eur).  



 15 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Eu
ra

i

2016 m. 16995,88 15234,40 18293,89 42283,33 54325,35

2017 m. 11646,41 2260,00 19949,00 29248,61 19720,33

2018 m. 10884,84 6374,97 16480,96 29076,47 30907,27

Statybinės ir kitos 

ūkinės prekės
Baldai

Higienos ir švaros 
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6 pav. Prekių kaštai 

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta baldų už 6374,97 Eur: el. funkcinių lovų 10 vnt. 

2018 m. gyventojų higienos ir patalpų švaros palaikymo priemonėms išleista 16480,96 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta šių pagrindinių priemonių: stacionarus kompiuteris su 

programine įranga - 2 vnt., manipuliacinis vežimėlis – 1 vnt., el. funkcinių slaugos lovų – 10 vnt., 

viso už 10000 Eur.  Turtas įsigytas iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinio. 

Per ataskaitinį laikotarpį gyventojų užimtumo veiklų vystymui išleista – 4096,64 Eur (2017 

m. – 5944,77 Eur; 2016 m. – 10102,55 Eur). 

 

GLOBOS NAMŲ 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 
Proceso ir / (ar) indėlio vertinimo 

kriterijai ir jų reikšmės 

Per ataskaitinį laikotarpį 

pasiekti rezultatai 

1. Organizuoti tinkamą asmenų 

apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius 

atitinkančias paslaugas: 

1.1. teikti suaugusiems asmenims, 

turintiems proto negalią ir / ar 

psichikos sutrikimų (toliau – suaugę 

asmenys), ir senyvo amžiaus asmenims 

ilgalaikę socialinę globą stacionariame 

globos padalinyje;  

1.1. suaugusių asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos padalinyje, 

skaičius – 121; 

1.2. senyvo amžiaus asmenų, per 

metus gavusių ilgalaikę socialinę 

globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 140 

1.1. suaugusių asmenų, per 

metus gavusių ilgalaikę 

socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 114; 

1.2. senyvo amžiaus 

asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 141. 

1.2. teikti suaugusiems asmenims ir 

senyvo amžiaus asmenims (toliau – 

asmenys) ilgalaikę socialinę globą 

grupinio gyvenimo namuose; 

1.2. asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, skaičius – 6 

 

1.2. asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę socialinę 

globą grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 0 

1.3. atlikti išsamų ir visapusišką 

asmens poreikių vertinimą, pagal 

įvertintus poreikius sudaryti 

individualų socialinės globos planą 

1.3.1. 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų atliktas 

poreikių vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės globos 

planai; 

1.3.2. įstaigoje gyvenančių 

asmenų, kurių individualūs 

socialinės globos planai peržiūrėti 

1.3.1. 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų 

atliktas poreikių vertinimas 

ir sudaryti individualūs 

socialinės globos planai; 

1.3.2. įstaigoje gyvenančių 

asmenų, kurių individualūs 

socialinės globos planai 
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ir patikslinti, skaičius – 230 peržiūrėti ir patikslinti, 

skaičius – 230 

1.4. užtikrinti įstaigoje gyvenančių 

asmenų poreikių tenkinimą, sudaryti 

sąlygas įgalinti asmenis:  

 

1.4.1. užtikrinti įstaigoje tinkamą 

asmenų fizinę aplinką 

1.4.1. asmenų, kuriems, įsigijus 5 

funkcines lovas, pagerintos kūno 

padėties keitimo sąlygos, skaičius 

– 5; 

1.4.2. asmenų, kuriems, įsigijus 

priešgaisrinę centralę, užtikrintas 

saugumas, skaičius – 70 

1.4.1. asmenų, kuriems, 

įsigijus 5 funkcines lovas, 

pagerintas asmens poreikio 

tenkinimas, savarankiškai 

keisti kūno padėtį, 

minimaliai apsitarnauti. 

1.4.2. asmenų, kuriems, 

įsigijus priešgaisrinę 

centralę, užtikrintas 

saugumas, skaičius – 70 

1.4.2. užtikrinti asmenims galimybę 

greitai, neišeinant iš gyvenamojo 

kambario, išsikviesti personalą, jeigu 

to reikalauja jų sveikatos būklė 

1.4.2. asmenų, kuriems užtikrinta 

galimybė greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, išsikviesti 

personalą, skaičius – 112 

1.4.2. asmenų, kuriems 

užtikrinta galimybė greitai, 

neišeinant iš gyvenamojo 

kambario, išsikviesti 

personalą, skaičius – 112 

1.4.3. aprūpinti asmenis reikiamais 

proteziniais, ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis 

1.4.3. asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis, 

skaičius – 15 

1.4.3. asmenų, kurie 

aprūpinti reikiamais 

proteziniais, ortopediniais 

gaminiais ir techninės 

pagalbos priemonėmis, 

skaičius – 15 

1.5. palaikyti, ugdyti asmenų 

socialinius bei savarankiško gyvenimo 

įgūdžius: 

1.5.1. skatinti asmenis palaikyti ryšius 

su artimaisiais 

1.5.1. asmenų, kurie palaikė ryšius 

su artimaisiais, skaičius – 220 

(metų pradžioje jų buvo 218) 

1.5.1. asmenų, kurie palaikė 

ryšius su artimaisiais, 

skaičius – 220 (metų 

pradžioje jų buvo 218) 

1.5.2. skatinti asmenis nuolat dalyvauti 

savarankiškumo įgūdžių ugdymo, 

darbinės veiklos ir (ar) užimtumo 

programose 

1.5.2. asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo savarankiškumo įgūdžių 

ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) 

užimtumo programose, skaičius – 

121 (iš 125 galinčių dalyvauti) 

1.5.2. asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose, skaičius – 121 

(iš 125 galinčių dalyvauti) 

1.5.3. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkytis gyvenamąją 

aplinką 

1.5.3. asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, skaičius – 

108 (metų pradžioje jų buvo 104) 

1.5.3. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, 

skaičius – 108 (metų 

pradžioje jų buvo 104) 

1.5.4. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gamintis maistą 

1.5.4. asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

gaminosi maistą, skaičius – 42 

(metų pradžioje jų buvo 38) 

1.5.4. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gaminosi 

maistą, skaičius – 42 (metų 

pradžioje jų buvo 38) 

1.6. įgyvendinti programas / 

priemones, skirtas: 

1.6.1. susirgimų / ligų prevencijai 

1.6.1. asmenų, dalyvavusių 

priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 10; 

1.6.2. asmenų, dalyvavusių 

storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

1.6.1. asmenų, dalyvavusių 

priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 10; 

1.6.2. asmenų, dalyvavusių 

storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 
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programoje, skaičius – 6; 

1.6.3. asmenų, dalyvavusių krūties 

vėžio prevencijos programoje, 

skaičius – 4; 

1.6.4. asmenų, dalyvavusių gimdos 

kaklelio piktybinio naviko 

prevencinių priemonių programoje, 

skaičius – 1 

 

programoje, skaičius – 6; 

1.6.3. asmenų, dalyvavusių 

krūties vėžio prevencijos 

programoje, skaičius – 4; 

1.6.4. asmenų, dalyvavusių 

gimdos kaklelio piktybinio 

naviko prevencinių 

priemonių programoje, 

skaičius – 1 

1.6.2. žalingų įpročių prevencijai 1.6.1. asmenų, dalyvavusių 

narkologo konsultacijose, skaičius 

– 7; 

1.6.2. asmenų, dalyvavusių 

renginyje, skirtame Pasaulinei 

dienai be tabako, skaičius – 80; 

1.6.3. asmenų, dalyvavusių 

psichologo ir medicinos 

psichologo paskaitose apie žalingų 

įpročių prevenciją, skaičius – 73 

1.6.1. asmenų, dalyvavusių 

narkologo konsultacijose, 

skaičius – 7; 

1.6.2. asmenų, dalyvavusių 

renginyje, skirtame 

Pasaulinei dienai be tabako, 

skaičius – 80; 

1.6.3. asmenų, dalyvavusių 

psichologo ir medicinos 

psichologo paskaitose apie 

žalingų įpročių prevenciją, 

skaičius – 73 

1.6.3. neigiamo pobūdžio įvykių 

prevencijai 

1.6.3. asmenų, dalyvavusių 

psichologo ir medicinos 

psichologo mokymuose stresinių 

situacijų valdymo tema, skaičius – 

124 

1.6.3. asmenų, dalyvavusių 

psichologo ir medicinos 

psichologo mokymuose 

stresinių situacijų valdymo 

tema, skaičius – 124 

1.7. asmenis, turinčius negalią, 

integruoti į bendruomenę 

1.7.1. įstaigoje gyvenusių asmenų, 

apgyvendintų grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 6; 

1.7.2. asmenų, išvykusių iš globos 

namų gyventi bendruomenėje, 

skaičius – 1 

1.7.1. įstaigoje gyvenusių 

asmenų, apgyvendintų 

grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 0; 

1.7.2. asmenų, išvykusių iš 

globos namų gyventi 

bendruomenėje, skaičius – 

1 

2. Teikti paslaugas bendruomenės 

gyventojams 

2.1. asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius – 12; 

2.2. asmenų, per metus gavusių 

laikino atokvėpio paslaugą, 

skaičius – 2 

2.1. asmenų, per metus 

gavusių trumpalaikę 

socialinę globą, skaičius – 

18; 

2. 2. asmenų, per metus 

gavusių laikino atokvėpio 

paslaugą, skaičius – 7 

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos 

organizavimą: 

3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 

darbuotojams tobulinti savo profesinę 

kompetenciją 

3.1.1. 100 proc. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų 

tobulino savo profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per metus;  

3.1.2. įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją daugiau 

nei 16 akademinių valandų per 

metus, skaičius – 50; 

3.1.3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, skaičius – 

21; 

3.1.4. kitų (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių) darbuotojų, tobulinusių 

3.1.1. 100 proc. įstaigos 

socialinių paslaugų srities 

darbuotojų tobulino savo 

profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių 

valandų per metus - 82;  

3.1.2. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų, 

tobulinusių savo profesinę 

kompetenciją daugiau nei 

16 akademinių valandų per 

metus, skaičius – 50; 

3.1.3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių 

savo profesinę 

kompetenciją, skaičius – 

23; 
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savo profesinę kompetenciją, 

skaičius – 6; 

3.1.5. darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose perėjimo nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių paslaugų 

organizavimo temomis, skaičius – 

3 

 

 

 

 

 

3.1.4. kitų (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių 

savo profesinę 

kompetenciją, skaičius – 6; 

3.1.5. darbuotojų, 

dalyvavusių mokymuose 

perėjimo nuo institucinės 

globos prie bendruomenėje 

teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių paslaugų 

organizavimo temomis, 

skaičius – 3 

3.2. įgyvendinti priemones, 

užtikrinančias darbuotojų saugumą ir 

gerinančias jų darbo sąlygas 

 

3.2.1. darbuotojų, dalyvavusių 

psichologo,  psichoterapeuto ir 

bendruomenės policijos pareigūnų 

mokymuose darbuotojų saugumo 

klausimais, skaičius – 100; 

3.2.2. darbuotojų, kuriems, įsigijus 

priešgaisrinę centralę, užtikrintas 

saugumas, skaičius – 20; 

3.2.3. darbuotojų, kuriems, įsigijus 

funkcines lovas ir kompiuterius, 

pagerintos darbo sąlygos, skaičius 

– 20; 

3.2.4. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų susirinkimų, 

kurių metu analizuota įstaigos 

veikla, nagrinėtos problemos, 

ieškota jų sprendimo būdų ir pan., 

skaičius – 48 

3.2.1. darbuotojų, 

dalyvavusių psichologo,  

psichoterapeuto ir 

bendruomenės policijos 

pareigūnų mokymuose 

darbuotojų saugumo 

klausimais, skaičius – 100; 

3.2.2. darbuotojų, kuriems, 

įsigijus priešgaisrinę 

centralę, užtikrintas 

saugumas, skaičius – 20; 

3.2.3. darbuotojų, kuriems, 

įsigijus funkcines lovas ir 

kompiuterius, pagerintos 

darbo sąlygos, skaičius – 

20; 

3.2.4. dalykinių socialinę 

globą teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kurių metu 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, 

ieškota jų sprendimo būdų 

ir pan., skaičius – 48 

3.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių ir 

kitų asmenų, gaunančių paslaugas 

įstaigoje, asmens duomenų apsaugą, 

pasirengti įgyvendinti 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) 

3.3. įgyvendintos priemonės, 

užtikrinančios, kad asmens 

duomenys įstaigoje būtų tvarkomi 

pagal Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento reikalavimus 

3.3. įgyvendintos 

priemonės, užtikrinančios, 

kad asmens duomenys 

įstaigoje būtų tvarkomi 

pagal Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 

reikalavimus 

 

II. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

Artimiausio laikotarpio pagrindinės veiklos kryptys, siekiant užtikrinti socialinės globos 

namų gyventojų poreikių gerovę: 

• Gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros ir maitinimo organizavimo paslaugų 

kokybę. 

• Bendradarbiauti  su Klaipėdos apskrities regiono  muziejais dėl edukacinių programų 

organizavimo globos namų gyventojams, siekiant gerinti laisvalaikio ir užimtumo paslaugas. 
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• Įsigyti žemės sklypą , atlikti 10 vietų grupinio gyvenimo namų projektavimo darbus ir 

pradėti statybą. 

• Gerinant gyventojų užimtumo paslaugų kokybę, įrengti interneto prieigą visuose 

gyvenamuosiuose korpusuose. 

• Supažindinti visuomenę su globos namų gyventojų menine, kultūrine veikla, bei kitais 

pasiekimais (straipsniai rajoninėje spaudoje, įstaigos internetinėje svetainėje, dalyvauti mugėse, 

parodose, miesto, bendruomenių šventėse ir kt.).  

• Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir skatinti jų motyvaciją. 

• Tobulinti socialinės globos paslaugas, vykdant nuolatinį teikiamų socialinės globos 

paslaugų proceso kokybės vertinimą ir gyventojų apklausą. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 


