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VADOVO ŽODIS 

Padvarių socialinės globos namai 2020 metus, kaip ir visas pasaulis,  pragyveno 

pandemijos gniaužtuose. 2020-02-26  Lietuvos Respublikos  vyriausybės nutarimu Nr.152   

paskelbta ekstremalioji padėtis, vėliau  įvestas karantinas ir   infekcijų plitimą ribojančio režimo 

reikalavimai visiškai pakeitė įprastą globos namų bendruomenės gyvenimą . Per pirmąją COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos)  bangą globos namuose susirgimų  nebuvo, tačiau rudenį, užėjus 

antrai susirgimų bangai, globos namuose skirtingu laiku buvo atsiradę du ligos židiniai: sirgo 70 

globos namų gyventojų ir 21 darbuotojas. Nepaisant visų sunkumų, įgyvendintas pagrindinis 

veiklos  uždavinys - teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas. 

Norint tai pasiekti buvo: organizuojamas  asmenų apgyvendinimas ( laikantis infekcijų kontrolės 

reikalavimų) ir paskirtos jų poreikius atitinkančios paslaugos, teikiamos bendruomeninės 

(trumpalaikės globos, atokvėpio) paslaugos  bendruomenės gyventojams ir užtikrintas tinkamas 

įstaigos veiklos organizavimas. Įstaigos veiklos rezultatai atsispindi 2020 m. veiklos plano 

ataskaitoje, 2020 m. biudžeto vykdymo rinkinio ataskaitoje, 2020 m. finansinių ataskaitų 

rinkinyje, 2019-2020 m. korupcijos prevencijos programos ataskaitoje, kurios viešinamos globos 

namų internetinėje svetainėje . 

Globos namai dalyvauja bendruomeninių paslaugų steigime. 2020 m. pradžioje buvo 

užbaigti grupinio gyvenimo namų Grafų Tiškevičių g. 39., Kretingos mieste projektavimo darbai ,  

II pusmetyje pradėti pastato statybos darbai. Per 2020 m.  II  pusmetį buvo atlikta 17,37 % 

architektūrinės ir  61.24 %  konstrukcinės projekto dalių darbų. 2021 metais grupinio gyvenimo 

namų  statybos darbai bus užbaigti ir pastatas priduotas eksplotacijai.    

Įstaigos 2020 m. veiklos rezultatai pasiekti, suformavus atitinkamą personalo struktūrą, 

kuri užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę. Globos namuose 2020 m. buvo patvirtinta 130 etatų. 

Metų pradžioje buvo atliktas darbuotojų metinių užduočių vertinimas už 2019 m. ir suformuotos 

užduotys 2020 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,  dažniausiai nuotoliniu būdu buvo 

organizuojami gyventoją aptarnaujančios komandos  susirinkimai . Didelis dėmesys 2020 m. 

įstaigoje buvo skiriamas darbuotojų aprūpinimui darbo ir  asmeninės apsaugos priemonėmis. Daug 

pastangų įdėta organizuojant mokymus darbuotojams ir gyventojams dėl infekcijų kontrolės 

reikalavimų taikymo ir laikymosi globos namuose. 

2020 m. globos namų gyventojai dėl pandemijos ir taikomų apribojimų negalėjo aktyviai 

dalyvauti visuomeniniame Kretingos rajono savivaldybės gyvenime, tačiau vasaros metu , 

karantino atšaukimo laikotarpiu, stengtasi dalyvauti įvairių nevyriausybinių organizacijų, 

Kretingos brolių pranciškonų, Kretingos muziejaus, rajono kultūros centrų, Lietuvos Šaulių 

sąjungos organizuojamuose renginiuose. Sociokultūrinės paslaugos, užimtumo veikla- šios 

priemonės buvo nukreiptos į gyventojų savarankiško gyvenimo įgūdžių atstatymą, gebėjimų 

naudotis bendruomeninėmis paslaugomis įgūdžių formavimą. Metų eigoje nuolat buvo ieškoma 

įvairiausių dienos užimtumo paslaugų bendruomenėje, skatinama globos namų gyventojų 

vertybinių nuostatų kaita, leidžianti jiems jaustis savarankiškais,  pilietiškais, bendruomeniškais 

asmenimis. 

Globos namai 2021 m. stengsis užtikrinti kokybiškų, individualius gyventojų poreikius 

atitinkančių paslaugų teikimą, efektyvų įstaigos veiklos organizavimą, bendruomeninių paslaugų 

plėtrą bei COVID-19 ligos  (koronaviruso infekcijos) efektyvią prevenciją. Bus skiriamas didelis 

dėmesys  globos namų darbuotojų kompetencijos žmogaus teisių srityje kėlimui. 
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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 

2020 metų pradžioje globos namuose gyveno 229 gyventojai, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje - 224 gyventojų (2020-12-31 duomenimis). Planinis gyventojų skaičius – 230. Per 

ataskaitinį laikotarpį globos namus atvyko gyventi 19 gyventojų ilgalaikei socialinei globai; 22  

gyventojai trumpalaikei socialinei globai (2019 m. – 18 gyventojų, 2018 m. – 18 gyventojų, 2017 

m. – 16 gyventojų); 5 gyventojai – laikino atokvėpio paslaugai institucijoje (2019 m. – 11 

gyventojų, 2018 m. – 7 gyventojai). 

8 gyventojai atvyko iš ligoninių, 6 gyventojai iš savo ar giminių, globėjų namų ir 5 

gyventojai iš globos namų. Globos namuose gyvenantys asmenys yra atvykę iš 22 savivaldybės, 

žiūrėti 1 lentelę. 

Duomenys apie atvykusius gyventojus 
               1 lentelė 

Savivaldybės pavadinimas Gyventojų skaičius 

1. Kretingos rajjono savivaldybė 66 

2. Klaipėdos miesto savivaldybė 78 

3. Klaipėdos rajono savivaldybė 8 

4. Plungės rajono savivaldybė 5 

5. Šilutės rajono savivaldybė 11 

6. Skuodo rajono savivaldybė 10 

7. Kauno miesto savivaldybė 4 

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. Biržų rajono savivaldybė 1 

22. Jonavos rajono savivaldybė 2 
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Per ataskaitinį laikotarpį globos namuose mirė 22 gyventojai (2019 m. – 28 gyventojai 

2018 m. – 22 gyventojai; 2017 m. – 37 gyventojai) gyventojų, savarankiškai gyventi išvyko 1 

gyventojas, 1 gyventoja perkelta į kitus globos namus.  Gyventojų judėjimo pokytis pavaizduotas 

1 paveiksle. 
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Mirė

1 pav. Gyventojų judėjimo pokytis 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gyventojų finansuojamų iš savivaldybės biudžetų 

buvo 179 gyventojai (2019 m. – 183 gyventojai 2018 m. – 183 183 gyventojai; 2017 m. – 174183 

gyventojai ; 2016 m. – 171 183 gyventojai). 

Trumpalaikei socialinei globai metų pabaigoje gyveno - 5 gyventojai, laikino atokvėpio 

institucijoje – 0 gyventojų. 

Globos namuose gyveno 90 neveiksnūs asmenys. Globos namuose pagal lytį daugiausiai 

gyveno moterys – 114 (50 %). 

Gyventojai globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, jauniausias 25 m., vyriausias 94 m. 

pagal amžių gyventojai buvo pasiskirstę taip:  

 

Duomenys apie gyventojus pagal amžiaus grupes 
               2 lentelė 

  

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

Atvykusių 

gyventojų 

skaičius 

5 37 46 50 42 44 

 

Metų pabaigoje globos namuose pagal neįgalumą gyventojai pasiskirstę taip: su 

darbingumo lygiu 0-25%; su didelių specialiųjų poreikių lygiu - 188 gyventojai; 30-40%; 

vidutinių specialiųjų poreikių – 32 gyventojai; 45-55%; nedidelių specialiųjų poreikių lygiu – 1; su 

nenustatytu spec. poreikių lygiu - 0. Su nuolatinės slaugos poreikiu gyveno – 74 gyventojų, su 

nuolatinės priežiūros poreikiu – 111 gyventojų.  
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II uždavinys – užtikrinti tinkamą globos namų veiklos organizavimą 

 

 ATLIKTI DARBAI  IR PASIEKTI REZULTATAI 

Globos namuose gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo 

paslaugos suteiktos 229 - ilgalaikės socialinės globos namų gyventojų, 22 - trumpalaikės 

socialinės globos namų gyventojų ir 5 laikino atokvėpio institucijoje gyventojams.   

656  kartų įvairiose įstaigose: Luminor/ DNB bankas- 125; Socialinių reikalų ir sveikatos 

skyrius – 70; Sodra - 44; Kretingos ligoninė – 53; Klaipėdos teismo psichiatrinė ekspertizė- 34; 

SEB bankas 12; Migracijos tarnyba- 9; Kretingos psichikos sveikatos centras- 19; Teritorinė 

ligonių kasa- 3; Kretingos paštas- 59; Kretingos socialinių paslaugų centras – 10; UAB „Rimtis“- 

16; Optikos centras- 5; Swed bankas- 35; Kretingos bažnyčia – 9; „ Tele 2“ salonas- 8; Telefonų 

taisykla -  7;  Laikrodžių taisykla – 12;  Šiaulių bankas-  14; „Telia“- mobilaus ryšio operatorius – 

2; Klaipėdos NDNT –19; Antstolio Z. Zenkevičiaus kontora  – 4; Švėkšnos psichiatrinė ligoninė- 

3; Klaipėdos psichiatrinė ligoninė- 22; „Perlo“ terminalas – 12; Plungės apylinkės teismo 

Kretingos rūmai – 8; Vaistinė – 7; Klaipėdos socialinės paramos skyrius – 2; Kirpykla – 1; Foto 

ateljė – 5; Klaipėdos respublikinė ligoninė – 4; Kretingos registrų centras –  1; Kapų lankymas – 

1; Mokesčių mokėjimas – 6; Valstybinės garantijos teisinės pagalbos tarnybos Kretingos skyrius – 

1;  Klaipėdos Jūrininkų ligoninė- 3; Antstolio G. Jonausko kontora – 3; 14-tasis Notaro biuras 

Klaipėdoje – 3; Kretingos kapinių prižiūrėtojas – 2; Kretingos seniūnija – 3. 

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 16 ekskursijų, į kurias vyko 83 gyventojai:  Į užgavėnių mugę Kretingoje 

(1 k.); Išvyka į Palangos gintaro muziejų (4 k.);  Prie Kretingos Lurdo (1 k.);  Šilutės rajone 

esančias kapines (1 k.); Klaipėdos Senoji perkėla ir senamiestis - (2 k.); Klaipėdos uosto vartai (1 

k.); Ekskursija po „ Vienkiemio“ sodybą, parką (1 k.); Kelionė į Raseinius, Šiluvą (1 k.); Kelionė į 

Uteną „ Dauniškio ežero parką „(1 k.); Ekskursija į Anykščius „ Medžių lajos taką „(1 k.);  Išvyka 

į Klaipėdą, Lėbartų kapines (1 k.) Išvyka į Kretingalę (1 k.).  

Išvyka į kultūrinį renginį už įstaigos ribų, kuriame dalyvavo 35 gyventojai:  

Koncertas, skirtas pagyvenusių žmonių dienai paminėti , Kretingos kultūros namuose (1 k.). 

 Išvykos į sportinius renginius už įstaigos ribų, kuriuose dalyvavo 11 gyventojų: 

Pasivažinėjimas dviračiais po „ Vienkiemio“ parką (1 k.);  Išvyka į Klaipėdos boulingą (1 k.).  

Išvyka į Edukacinę programą, kurioje dalyvavo 9 gyventojai:  Užgavėnių kaukių parodos 

lankymas Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje (1k.). 

Globos namų gyventojams aktualiomis temomis pravestos 91 paskaitos, kuriuose 

dalyvavo 120 gyventojų.  Psichologinės (30): Gyvenimo prasmė, kaip mėgautis gyvenimu (1k.); 

Kas tai yra kompleksai ir kokią įtaką jie daro žmogaus gyvenime (1k.); „ Kaip bendrauti su 

psichikos liga segančiu žmogumi“ (1k.); „ Gyvenimo prasmės ir beprasmybės “(1k.); „12 

emocinio smurtautojo požymių“(1k.); „Kaip mus veikia tamsa ? “ (1k.); „Spalvų terapija: kaip ji 

veikia mūsų kūną ir sielą?“ (1k.); Vienatvė, tai nereiškia ,kad esi vienas (1k.); Svetimo skausmo 

nebūna (1k.); Kaip išgyventi artimo žmogaus netekus (1k.); “ Kaip priimti save tokį koks esu“ 

(1k.); “Moterys viską gali“ (1k.); „Gyvenimas pykčio gniaužtuose“ (1k.); „Žmogaus elgesio 

supratimas“ (1k.);  „Kodėl pavydime?“ (1k.); „Senatvės žavesys“ (1k.); „Kaip išmokti neimti 

visko giliai į širdį?“ (1k.); „Komplimentai suartina sielas“ (1k.); „Perdegimo sindromas“ (1k.); 

„Savimotyvacija“ (1k.); „Top 10 meilių sau“ (1k.); „Emocinis šantažas: kaip pasipriešinti“ (1k.);  

„Savęs pažinimas“ (1k.);  „Ką manyje sako pyktis ir depresija“ (1k.); „Pasaulinė ligonių diena. 

Paskaita su psichologe“ (1k.); 12. „Vienišumas yra baisi, tikra tiesa“ (1k.); „Proto ramybė ir 

minčių galia“ (1k.);  „Kaip tapti laimingu“ (1k.);  „Nuoširdumas ir stiprybė“ (1k.); „Išmokime 
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gyventi be streso“ (1k.).  Gero elgesio ir bendravimo (21): Kaip išvengti konfliktų (1k.); Melo 

kojos trumpos arba kodėl žmonės meluoja (1k.); Nebijokime atsiprašyti ir atleisti vieni kitiems 

(1k.);  „Kaip nustoti žeminti kitus“(1k.); „ Jausmai – gyvenimo spalvos“(1k.); Moteris  ne tarnaitė 

(1k.); Pamirštas žodis – Ačiū (1k.); „Ar mokame suprasti vienas kitą“ (1k.); „Atjauta ir pagalba 

šalia esnčiam“ (1k.); „Sėkmingo bendravimo supratimas“ (1k.); „Bendravimo įgūdžiai ir įpročiai“ 

(1k.); „Nuoširdumas ir dėmesys – palengvina mūsų gyvenimą“ (1k.); „Pyktis jo priežastys ir 

sprendimo būdai „(1k.) ; „Būkime mandagūs“ (1k.);  „Bendraukime kasdien“ (1k.) ; „Geras žodis 

juk nieko nekainuoja“ (1k.);  „Tolerancija vienas kitam“ (1k.); „Mylėk ir būk mylimas“ (1k.); 

„Sėkmingo bendravimo paslaptys“ (1k.); „Kuom galime padėti vienas kitam“ (1k.); „Negailėkime 

vieni kitiems pagyrų“ (1k.). Sveikatingumo (28): Kaip priklausomybės veikia mus (1k.); Gerkime 

daugiau vandens (1k.); „Kaip apsisaugoti nuo kaitrios saulės“ (1k.); „ Miego reikšmė žmogaus 

organizmui“ (1k.); „Vitaminų nauda mūsų organizmui“ (1k.); „Tarptautinė alergijos diena” (1k.); 

„Kaip apsisaugoti nuo kaitrios saulės?“ (1k.); „Kiek svarbus vanduo organizmui, kiek reikia 

išgerti vandens , kad būtume sveiki“ (1k.); „Ar reikia valytis dantis?“ (1k.);     Vaistažolių nauda 

mūsų  organizmui (1k.) ; Rankų priežiūra COVID-19 viruso pandemijos metu- (2k.); “Sveikata 

mano turtas“ (1k.); “ Pyktis ir kaip išmokti su juo gyventi“ (1k.); „Sveika gyvensena“ (1k.); 

„Grynas oras-sveikata“ (1k.); „Judėjimas ilgina gyvenimo trukmę“ (1k.); „Antsvoris ir nutukimas“ 

(1k.); „Kaip išlikti sveikiems, kai kiti serga?“ (1k.); „Vandens nauda mūsų organizmui“ (1k.); 

„Mankštos nauda kasdieniam gyvenime“ (1k.); „Organizmo grūdinimas“ (1k.); „Gyvenkime 

sveikiau“ (1k.); „Pasaulinė vandens diena” (1k.); „Švarių rankų diena“ (1k.); „Asmens higiena 

karantino metu“ (1k.); „Svarbiausi mitybos principai“ (1k.); „Tausokime savo ir kitų sveikatą“ 

(1k.); „Vaistažolių nauda organizmui“ (1k.). Ir kitos paskaitos: Kas nulemia žmogaus 

religingumą (1k.); „Kaip gyventi ir ko saugotis karantino laikotarpiu“ (3k.); „Žalingi įpročiai: 

fizinė ar psichologinė priklausomybė“ (1k.); Pasaulinei diabeto dienai paminėti(1k.); „Lietuvos 

kariuomenės įkūrimas, istorija, atsiminimai“ (1k.); „ Lietuvoje esančių vietovardžių įdomiausi 

pavadinimai „(1k.); „Ar puikybė yra nuodėmė?“ (1k.); „Karantino paskelbimas įstaigoje dėl 

koronaviruso (COVID-9)“ (1k.);  „Kaip gyventi, ko saugotis karantino laikotarpiu“ (1k.); 

„Gyventojų elgesys ir bendravimas karantino metu“ (1k.);  „Kaip elgtis ir kaip naudoti 

dezinfekcines priemones ?“ (1k.);  „Mokomės gyventi užklupus karantinui“ (1k.). 

      Globos namuose gyventojams buvo suorganizuoti šventiniai renginiai, žiūrėti 3 lentelę: 

 

Duomenys apie globos namuose vykusius renginius ir juose dalyvavusius gyventojus 

         3 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Renginio pavadinimas 

Dalyvavusių gyventojų 

skaičius procentas 

1. 2020.01.13 
Popietė – bendras renginys  „Laisvės gynėjų 

diena“ 
47 21,0 

2. 2020.01.23 Popietė – bendras renginys „Pusiaužiemis“ 43 19,2 

3. 2020.02.14 
Popietė – bendras renginys „Šv. Valentinas, 

Įsimylėjėlių diena” 
38 17,0 

4. 2020.02.16 Lietuvos valstybės atkūrimo  dienos minėjimas 61 27,2 

5. 2020.02.25 Užgavėnės 57 25,4 

6. 2020.03.10 Viktorina ,,Laisvės pavasaris 54 24,1 

7. 2020.03.11 
Lietuvos nepriklausomybės dienos šventinis 

minėjimas  
51 22,8 

12. 2020.06.24 Joninių šventė 43 19,2 

13. 2020.07.06 

Valstybės dienos paminėjimas - „Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo diena – jos reikšmė 

lietuviams“ 

15 6,7 

14. 2020.08.15 Žolinės 17 7,6 

15. 2020.10.01 Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena 35 15,6 

19. 2020-12-24 
Kūčios (švenčiamos aukštuose esant karantinui 

ir vykdant srautų valdymą) 
224 100,0 
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20. 2020.12.27 
Šv. Kalėdų šventimas (švenčiamas aukštuose 

esant karantinui ir vykdant srautų valdymą) 
224 100,0 

21. 2020.12.30 
Nauji Metai  (švenčiamas aukštuose esant 

karantinui ir vykdant srautų valdymą) 
224 100,0 

Vardadieniai ir jubiliejai švenčiami kiekviename aukšte individualiai (230 gyventojų 

ilgalaikėje ir 12 trumpalaikėje/ 2 laikino atokvėpio). 

2020 m. globos namuose buvo suorganizuotos 18 gyventojų tapybos, karpinių ir keramikos 

darbų  ir k.t.  parodų, žiūrėti 4 lentelę. 

Duomenys apie globos namuose organizuotas parodas 

4 lentelė 

Eil. Nr. Data Parodos pavadinimas 

1.  2020m. sausio 7d. Alberto Urbanavičiaus piešinių paroda „Žiemos vaizdai“ 

2.  2020m. sausio 10d. Meilutės Vaitkienės megztų lėlių ir gyvūnėlių paroda 

3.  2020m. vasario 05d. Romo Jankaus molio dirbinių paroda 

4.  
2020m. vasario 12d. 

Gyventojų tapybos darbų paroda „Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 

5.  

2020m. vasario 17d. 

Rankdarbių paroda (karoliukų apyrankės, adata badytų 

veltinio karolių, sagių paroda ir kitų darbelių iš badymo 

vilna technikos) 

6.  2020m. vasario 19d. Mandalų paroda (R. Šlepavičiaus darbai) 

7.  2020m. vasario 21d. Užgavėnių kaukių paroda 

8.  2020m. vasario 26d. Vidos Malakauskienės kūrybos darbų paroda 

9.  2020m. balandžio 06d. Alberto Urbanavičiaus velykinių piešinių paroda 

10.  2020m. balandžio 10d. Vidos Šiurkienės velykinių atvirukų paroda aukšto fojė 

11.  2020m. birželio 02d. Molio dirbinių paroda „ Vazos gėlėms“ 

12.  2020m. birželio 15d. Veltinio sagių gėlių, karolių, apyrankių paroda 

13.  2020m. birželio 22d 
Galvos vainikėlių iš tampomo popieriaus paroda „ 

Joninės“ 

14.  2020m. liepos 21d 
Alberto Urbanavičiaus kalėdinių piešinių paroda aukšto 

fojė 

15.  2020m. spalio 21d Rudenėlio šventės  - darbų paroda lauke prie III korpuso 

16.  2020m. lapkričio 11d. Rudens gėrybių paroda 

17.  2020m. gruodžio 9d. Vidos Šiurkienės kalėdinių atvirukų paroda aukšto fojė 

18.  2020m. gruodžio 20d. Naujametinių puokščių paroda 

 

Pakviesta kolektyvų ir atlikėjų  į globos namus (žiūrėti 5 lentelę): 

                                   5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Kolektyvai 

Dalyvavusių gyventojų 

skaičius 

1. 2020.01.14 
Kretingos technologijos ir verslo mokyklos 

moksleiviai apsilankymas 
68 

 2020.01.30 Kretingos TAU senjorų koncertas 57 

 2020.01.31 Inga ir Gedeminas Jepšų koncertas 67 

* Įvedus karantiną ir dėl  infekcijos plitimo ribojančio režimo reikalavimų laikymosi 

dauguma kolektyvų negalėjo atvykti į globos namus. 
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Organizuotas laisvalaikis - tai sritis, kur su malonumu dalyvauja dauguma globos namų 

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

Meninėje veikloje dalyvavo: globos namų ansamblyje 8 gyventojai, muzikos terapijoje ( 

grojimas barškučiais) 39 gyventojai, smėlio terapijoje 19 gyventojų, molio terapijoje – 7 

gyventojai, šokių grupėje – 6 gyventojai, dailės terapijoje, spalvinime – 22 gyventojai,  

piešime,tapyboje– 1 gyventojas,  lipdyme iš modelino – 6 gyventojai, savišvietoje (spaudos 

skaitymas) – 27 gyventojai, dailės būrelyje – 8 gyventojai, karpinių užsiėmimuose – 4 gyventojai. 

Organizuojamuose įvairiose užimtumo veiklose (būreliai, edukacinė, sportinė veikla ir 

kt.) dalyvavo: rankdarbių būrelyje – 8 gyventojai;  kompiuterinio raštingumo klasėje – 4 

gyventojai; kryžiažodžių , labirintų sprendimo būrelyje – 6 gyventojai; lipdymo iš molio 

užimtume  - 9 gyventojų; fotografų būrelyje – 3 gyventojai; gamtinių medžiagų rinkimas 

užimtumui – 11 gyventojų; augmenijos puoselėjimo grupė – 1 gyventojas; darbinės veiklos 

užimtume  – 7 gyventojai; „Skaidrė“ medijos užimtumo grupėje– 9 gyventojai; vėlė iš vilnos – 16 

gyventojų; atvirukų darymas – 3 gyventojai; dailės būrelyje – 4 gyventojai; piešinių spalvinimas-  

8 gyventojai; dėlionės, stalo žaidimų užimtumas -  10 gyventojų; mokosi skaityti, rašyti, 

skaičiuoti-  2 gyventojai; etnografijos būrelyje – 15 gyventojų; sportinėje veikloje – 8 gyventojai; 

stalo žaidimuose  -11gyventojų. Knygas skaitė  97 gyventojai. 

Globos namuose teikiamose sporto paslaugose dalyvavo rytinėje mankštoje – 43 

gyventojai; aukšte treniruokliais mankštinosi – 6 gyventojai; stalo žaidimų užsiėmimuose (šaškės, 

šachmatai, dėlionės) – 4 gyventojai; užsiėmimuose lauko treniruokliais – 27 gyventojai; šaškių – 

šachmatų turnyruose – 2 gyventojai; užsiėmimuose vidaus sporto salėje – 10 gyventojų; žvejyba 

tvenkinyje – 1 gyventojas; krepšinį žaidė – 2 gyventojai; futbolą žaidė – 6 gyventojai; dviračiais 

važinėjosi  - 6 gyventojai; aktyvus vaikščiojimas – 5 gyventojai, mankštoje kasdien dalyvavo– 123 

gyventojai. 

Globos namų gyventojų skaičius užsiėmimuose kito dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) židinių globos namuose ir įvedus karantiną ir dėl  infekcijos plitimo ribojančio režimo 

reikalavimų laikymosi. 

 

Gyventojams pravestos korpusų aukštuose popietės (žiūrėti 6 lentelėje): 

              6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Popietės pavadinimas 

Dalyvavusių gyventojų 

skaičius 

1.  
2019.01.06 

(skirtinguose 

auštuose) 

„Trys Karaliai“ 

„Trijų Karalių legenda“ 

„Trys karaliai“ 

„Trys Karaliai“  

16 

19 

20 

18 

2.  2020-02-23 „Šv. Motiejus, Vieversio diena“  16 

3.  2020-02-27 „40 paukščių diena. Kalendorinis pavasaris“  13 

4.  

2020-03-04 

(skirtinguose 

aukštuose) 

„Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena, Kovarnių 

diena“ 

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena, Kovarnių 

diena“  

26 

 

18 

5.  2020-03-06 „Gavėnios pradžia ir jos papročiai“ 12 

6.  2020-03-06 „Tarptautinė Moters diena“  24 

7.  2020-03-19 „Juozapinės ir Pempės šventė”   27 

8.  2020-03-20 „Popietė Pasaulinei poezijos dienai paminėti“ 17 

9.  2020-03-29 „Kam žmogui reikalingi draugai?“  9 

10.  2020-04-03 „Šv. Velykų papročiai ir tradicijos“  7 
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11.  2020-04-15 „Kultūros diena”  17 

12.  2020-05-04 Popietė, skirta Motinos dienai paminėti 

„Mamos diena“ 

32 

8 

13.  2020-05-14 „Meilės diena, deivės Mildos šventė“ 18 

14.  
2020-06-05 

(skirtinguose 

aukštuose) 

Popietė, skirta Tėvo dienai paminėti   

„Tėvo diena“ 

Pirmasis birželio sekmadienis: - „Tėvo diena“  

22 

7 

13 

15.  2020-06-12 „Šv.Antanas Paduvietis“  28 

16.  2020-07-05 „Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena – jos 

reikšmė lietuviams“ 

12 

17.  2020-07-09 „33 maži gyvenimo malonumai“ 8 

18.  2020-07-11  „Pasaulio gyventojų diena”  13 

19.  2020-07-14 „Rudens lygiadienis“ 13 

20.  2020-07-27 Oninių vardadienio paminėjimas 66 

21.  2020-08-10 Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena” 11 

22.  2020-08-12 „Apie kavą , prie kavos „ 16 

23.  2020-08-14 „ Žolinė – šventės prasmė ir istorija“ 15 

24.  2020-08-14 
Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena –  

Šilinės 
16 

25.  2020-08-18 “Gyvename tik vieną kartą“ 8 

26.  2020-08-24 „Adventas – koks tai laikas?“ 17 

27.  2020-09-08 „Tarptautinė raštingumo diena” 14 

28.  2020-09-21 „ Bobų vasara“ 12 

29.  2020.10.01 Popietė apie senėjimą 18 

30.  2020-10-16 Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena 21 

31.  2020-10-27 „ Gamtos dovanos sveikatai ir grožiui“ 10 

32.  2020-10-30 Visų Šventųjų dienai paminėti popietė 9 

33.  2020.10.30 
Gyventojų mirusių artimųjų prisiminimas, 

mirusių gyventojų pagerbimas 
15 

34.  2020-11-05 

Gimė Martynas Anysas . Mažosios Lietuvos 

visuomenės veikėjas, publicistas, 

istorikas, Lietuvos diplomatas 

12 

35.  2020-11-25 „ Pokalbiai prie kavos ir arbatos“ 7 

36.  2019.11.13 
Popietė , diskusija „ Ar tolerancija tebelaikoma 

vertybe“ 
22 

37.  2020.12.01 Pokalbiai apie adventą , žvakių uždegimas 15 

38.  2020-12-03 Pasaulinė žmonių su negalia diena 11 

 

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

palaikyti kasdienio gyvenimo įgūdžius: tvarkant pinigų apskaitą – 91 gyventojui (2019 m. –210 

gyventojų; 2018 m. – 156 gyventojai, 2017 m. – 111 gyventojų), apsiperkant – 113 gyventojų 

(2019 m. –137 gyventojų; 2018 m. – 117 gyventojų; 2017 m. – 135 gyventojai), atliekant buities 

darbus – 99 gyventojų (2019 m. –112 gyventojų; 2018 m. – 98 gyventojai, 2017 m. – 104 
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gyventojai), bendraujant – 230 gyventojų ilgalaikėje / 12 trumpalaikėje / 2  laikino atokvėpio 

įstaigoje. Aukštų virtuvėlėse savarankiškai papildomai maistą gaminosi  16,2% (2019 m. –19,7%  

gyventojų; 2018 m. - 32,2 % , 2017 m. – 30,4 %) gyventojų, kurie: kepė duoną, pyragus, 

sausainius, obuolius, bulves, plokštainius, gamino nesudėtingus patiekalus.  

Darbinių įgūdžių ugdymas. Globos namų gyventojai dalyvavo darbinių įgūdžių ugdyme 

(40 gyventojų): lauko aplinkos priežiūra – 31 gyventojų; pagalba valgykloje – 8 gyventojai; 

kapinių priežiūra – 12 gyventojų; šiltnamio priežiūra – 8 gyventojai. Taip pat gyventojai dalyvavo 

savarankiškame, daliniame asmeninių patalpų tvarkyme – 75 gyventojai. Gyventojų, kurie 

savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją aplinką buvo 74 gyventojai. 

Gyventojų, kurie savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi maistą, skaičius – 41 

gyventojas. Skalbėsi patys drabužius - 10 gyventojų. 

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 ribotai buvo organizuojamos religinės 

paslaugos dėl COVID-19 (koronaviruso) židinių ir įvedus karantiną dėl  infekcijos plitimo 

ribojančio režimo reikalavimų laikymosi Šv. Mišios globos namų koplyčioje vyko 1 kartą, 

dalyvavo – 34 gyventojai, išvyką suorganizuota į Šv. Mišias Kretingos bažnyčioje – 2 kartus (2 

gyventojai); kitų tikėjimų dvasininkų lankymasis pas gyventojus buvo 1 kartą (2 gyventojams).  

Globos namai taip pat bendradarbiauja ir su kitomis organizacijomis, 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 7 

lentelėje.  

Duomenys apie globos namų gyvenamuosius plotus 2020 metais 

                                                                                                                                   7 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 1684,86 6,91 Trumpalaikė 

socialinė globa 
12 

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.  

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 

sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose 

reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. 

Per 2020 metus globos namuose vidutiniškai maitinosi 233 gyventojai. Viso per metus 

gyventojų mitybai buvo išleista 268 831 Eur (2019 m. – 267 621 Eur; 2018 m.  –267 738 Eur; 

2017 m. – 285 159 Eur). Gyventojai buvo maitinami 4 kartus per dieną, sergantys cukriniu diabetu 
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– 5 kartus. Stacionariame globos padalinyje gyvenančiam asmeniui vidutiniškai maistui per dieną 

panaudota 3,16 Eur. 

Maitinimas buvo organizuojamas, vadovaujantis sudarytais valgiaraščiais, atsižvelgiant į 

sezoniškumą.  

2020 m. dažniausiai buvo taikoma pagrindinė dieta – pagrindinė (P1) – 152 gyventojams, 

pagyvenusių žmonių dieta (P3) – 34 gyventojams. Detalus maitinimo išdėstymas 2020-12-31  

pateiktas 8 lentelėje. 

Detalus maitinimo išdėstymas 

                                                                                                                               8 lentelė 

Dietos 

kodas 
Dietos pavadinimas 

Gyventojų skaičius 

Vnt. % 

P1 Pagrindinė dieta 152 67,6 

P3 Pagyvenusių žmonių dieta 34 15,1 

CD Dieta, sergantiems cukriniu diabetu 15 6,7 

Tm Tiršto trinto maisto dieta 23 10,2 

P4 Vegetarinė dieta 1 0,4 

Viso: 225 100 

 

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 – 56,8 % ( 2019– 56,5 %, 2018 m.-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 – 647 (2019 – 245 kartus, 2018 m. – 250 kartus;  2017 m. 

– 353 kartus) kartus.  

Pagal nustatytas normas gyventojai aprūpinti medikamentais ir slaugos priemonėmis. 2020 

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

mėnesį medikamentinį gydymą gavo 98 % (2019 m. – 98 %; 2018 m. – 98 %; 2017 m. – 95,6 %) 

gyventojų. 

2020 m. 134 gyventojams buvo teikiamos slaugos paslaugos. Per ataskaitinį laikotarpį 

slaugos priemonėms (sauskelnės, įklotai, paklotai ir kt.) išleista –15087,41 (2019 m. – 20615,85 

Eur.; 2018 m. –27377,24 Eur.; 2017 m. – 28533,73 Eur.).   

Pagal panaudos sutartis iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro gauta 2 neįgaliojo 

vežimėliai, 1 vaikštynė.  

2020 m. kompensuojami vaistai buvo rašomi – 222 gyventojų, sauskelnės – 90 gyventojų.  

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

paėmimas tyrimams, injekcijos į raumenis, veną, žaizdų priežiūra ir perrišimai, kompresų 

uždėjimai, kateterių keitimai, cukraus kiekio kraujyje matavimai, AKS, pulso, temperatūros 

matavimai, nuolat teikiama vaistų dalijimo paslauga. 

Per 2020 m. mirė 22 gyventojai, pagrindinė mirties priežastis buvo širdies- kraujagyslių 

sistemos ligos. 



 11 

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

koregavo gydymą - 413 kartų.  

Reikalingos odontologinės paslaugos globos namų gyventojams buvo teikiamos Kretingos 

pirminės sveikatos priežiūros centre ir kitose odontologines paslaugas teikiančiose įstaigose – 55  

gyventojams.   

2020 m. medicinos psichologas individualias konsultacijas teikė – 35 gyventojamas, atliko 

psichologinį vertinimą – 27 gyventojams, 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 – 15 gyventojų, 

pravedė 2 paskaitas apie emocijų ir konfliktinių situacijų valdymą. 

Hospitalizuoti 63 (2019 m. – 109;  2018 m. – 76; 2017 m. – 104) gyventojai. 

Hospitalizacijos atvejų 84 (2019 m. – 164;  2018 m. – 134; 2017 m. – 178).  

Gripo epidemijos profilaktikos tikslu gripo vakcinacija atlikta – 77 gyventojams.  

Slaugytojos bendradarbiavo su socialinio darbo tarnybos darbuotojais, dalyvavo nustatant 

gyventojų poreikius ir sudarant individualius socialinės globos planus.  

2020 m. nupirkta medicininių ir slaugos prekių:, manipuliacinis vežimėlis, 2 vaikštynės, 4 

tualeto kėdės, 4 neįgaliojo vežimėliai, priemonės vaistų dalinimui. 

Taikant COVID-19 (koronaviruso infekcijos)  prevencijos priemones, buvo įsigyta 10 

bekontakčių termometrų, paviršių ir rankų dezinfekcijos skysčiai. Darbuotojai aprūpinti asmens 

apsaugos priemonėmis ( vienkartiniai kombinezonai, chalatai, antbačiai, prijuostės, kepurės, 

pirštinės, medicininės kaukės, respiratoriai). Organizuoti darbuotojų mokymai dėl COVID-19 

(koronaviruso) ligos prevencijos globos namuose, dėl asmens apsaugos priemonių teisingo 

apsirengimo ir nusirengimo, dėl infekcijų kontrolės reikalavimų vykdymo. Vykdyti tiksliniai ir 

profilaktiniai darbuotojų ir gyventojų tyrimai. 

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 15 340,27 

Eur (2019 m. – 20 959,18 Eur; 2018 m. – 29 076,47 Eur; 2017 m. – 29 248,61 Eur) 

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

rūbai, patalynė. Skalbimo paslaugoms išleista 47 276,77 Eur (2019 m. – 56 133,80 Eur; 2018 m. – 

38 453,84 Eur; 2017 m. – 24 041,68 Eur). 

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

materialinių vertybių apskaita pagal globos namų direktoriaus patvirtintą tvarką. 2020-12-31 

duomenimis globos namuose gyveno 91 (2019 m. – 67; 2018 m. – 64; 2017 m. – 65) 

neveiksnūs/ribotai veiksnūs tam tikrose srityse gyventojai, iš kurių 41 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.  

 

PERSONALO SKAIČIAUS IR STRUKTŪROS DUOMENYS 

 

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

Uždavinys įgyvendinamas steigiant naujas bendruomenines paslaugas ir formuojant 

atitinkamą personalo struktūrą, kuri užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę.  2019 m. gruodžio 31 d.  

Padvarių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu Nr. P-83-(3.1) patvirtintas Padvarių 

socialinės globos namų pareigybių sąrašas 2020 m. sausio 1 d. patvirtinta 130 etatų. 2020 m. 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų etatų skaičius - 130. 

Kokybišką socialinės globos paslaugų teikimą gyventojams užtikrino atitinkamas 

darbuotojų skaičius ir jų kvalifikacija, kuri pastoviai buvo keliama įvairiuose mokymuose. 2020 

metais 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus; įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų, 

tobulinusių profesinę kompetenciją daugiau nei 16 akademinių valandų per metus, skaičius – 11; 

sveikatos priežiūros specialistų, tobulinusių profesinę kompetenciją, skaičius – 12; darbuotojų, 
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dalyvavusių mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis, skaičius – 5. 

Dėl personalo globos namai susidūrė su sunkumais užtikrinant darbuotojų skaičių esant 

COVID-19 (koronaviruso) viruso protrūkiui buvo pasitelkti savanoriai – 4 asmenys, iš 

savivaldybės darbuotojų rezervo atsiųstas 1 darbuotojas. 

2021m. visiems įstaigos darbuotojams atliktas 2020 metų veiklos įvertinimas, 

vadovaujantis darbo apmokėjimo sistema paskirta atlyginimo pastoviosios dalies kintamoji dalis ir 

nustatytos 2021 m. veiklos užduotys. 

 

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 2017-2020 metais suplanuoti 

asignavimai pateikiami 9 lentelėje. 

  

2017-2020 metų ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra” programos asignavimai 

eurais 

9 lentelė 

Asignavimų šaltinis 2017 2018 2019 2020 

Valstybės biudžeto lėšos 447 000 434 000 439 000 628 000 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 740 000 820 000 970 000 1 178 293 

Kitos lėšos 645 000 632 000 782 571 897 800 

 

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 ir ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje planas – 578 000 Eur. (2019 m. – 399 000,0 Eur; 2018 m. – 434 000,0 Eur; 2017 m. – 

447 000,0 Eur). Valstybės biudžeto lėšų sąmata pilnai nepanaudota, nes liko nepanaudotos 

gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 24 000,00 Eur. Likusi suma nepanaudota dėl užsitęsusių 

vykdomų darbų, nes esant ribotai sklypų, tinkamų grupinio gyvenimo namų statybai pasiūlai, 

žemės sklypas neįsigytas, žiūrėti 2 paveiksle. 
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 2 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, 

finansavimo šaltinis ,,Valstybės biudžeto lėšos“, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2017-2020 m. 

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

likęs nepanaudotas likutis – 4 692,69 Eur ir surinkta 26 206 Eur daugiau negu planuota pajamų 

įmokų, planas metų pabaigoje – 1 178 293 Eur. (2019 m. - 1 057 580 Eur; 2018 m. – 968 289,00 

Eur; 2017 m. – 873 073,00 Eur), panaudota 1 178 278 Eur. Didesnį viršplaninių pajamų surinkimą 

lėmė globos namų gyventojams padidintos socialinio draudimo pensijos ir socialinės pašalpos. 

Išlaidos pagal šį finansavimo šaltinį pavaizduotos 3 paveiksle. 

 
3 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, 

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

2017-2020 m. 

2020 m. už teikiamas socialinės globos paslaugas asmenims apgyvendintiems po 2007 m. 

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

sudarė 897 800,30 Eur.  (2019 m. – 776 394,61 Eur; 2018 m. – 666 884,39 Eur; 2017 m. – 594 

273,46  Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta – 897 800,30 Eur ir panaudota 896 543,70 Eur (2019 

m. gauta 776 394,61 Eur ir panaudota 758 992,80 Eur; 2018 m. gauta – 666 884,39 Eur ir 

panaudota 599 802,11 Eur; 2017 m. gauta – 594 273,46 Eur ir panaudota 567 531,21 Eur.). 

Išlaidos pagal šį finansavimo šaltinį pavaizduotos 4 paveiksle. 

 

 
4 pav. Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, 

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

lėšos, patvirtintų asignavimų panaudojimas 2017-2020m. 

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

Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą – 1 171,27 Eur. ( 2019 m. – 2 593,82 
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Eur; 2018 m. – 2 206,48 Eur; 2017 m. – 1 437,30 Eur) sumai, lėšos naudotos prekėms ir 

paslaugoms pirkti.  

 

 

 

 

2017-2020 metais gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

pateikiamas 10 lentelėje.  

2017-2020 metų išlaidų struktūra eurais 

10 lentelė 

Išlaidų pavadinimas 2017 2018 2019 2020 

Darbo užmokestis 883 972 981 483 1 476 095 1 779 229 

Socialinio draudimo mokesčiai 270 283 299 632 22 093 26 116 

Viso: 1 154 255 1 281 115 1 498 188 1 805 345 

Mityba 285 159 267 738 268 607 268 831 

Medikamentai 63 384 82 503 77 120 82 451 

Ryšių paslaugos 3 268 2 943 2 637 2 785 

Transporto išlaikymas 11 376 12 542 11 753 8 707 

Apranga ir patalynė  53 433 67 301 77 093 108 162 

Komandiruotės 34 114 0 0 

Kvalifikacija 7 715 3 356 3 483 3 769 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

33 874 52 128 27 165 23 790 

Komunalinės paslaugos 126 193 113 832 118 305 101 822 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0 8 877 8 709 9 845 

Reprezentacinės išlaidos 0 0 0 0 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

117 552 91 681 79 170 110 413 

Viso prekės ir paslaugos 701 988 703 015 674 042 720 575 

Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

0 2 666 4 663 4 949 

Ilgalaikio turto įsigijimas 31 095 14 759 35 137 97 954 

Viso išlaidų 1 887 338 2 001 555 2 212 030 823 478 

 

2020 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas buvo – 12 969,59 Eur. ( 2019 m. – 3 

776,16 Eur; 2018 m. – 5 774,35 Eur; 2017 m. – 2 149,04 Eur) 

2020 m. gruodžio 31 d. debitorinis įsiskolinimas buvo – 46 087,85 Eur. ( 2019 m. - 41 

571,11 Eur; 2018 m. – 32 580,37 Eur; 2017 m. – 37 494,57 Eur). 

2020 m. gruodžio 31 d. savivaldybės įstaigai viso liko skolingos –  882,26 Eur. ( 2019 m. –  

1955,84 Eur; 2018 m. – 1682,19 Eur; 2017 m. 14010,95Eur), lyginant 2020 m. su 2019 m. 

savivaldybės skolos sumažėjo  - 1073,58 Eur. 

 

ŪKINĖ VEIKLA 

2020 m. kaip ir kasmet didelis dėmesys buvo skiriamas gyventojų fizinės aplinkos 

gerinimui (atliekami įrengimų remontai, įsigyti nauji baldai) bei minkšto inventoriaus 

atnaujinimui, žiūrėti 6 paveiksle.  

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti šie remonto darbai ( 17656,95 Eur) : 

• Virtuvės įrengimų remontas  (9745,84 Eur). 

• II korpuso I aukšte atliktas katilinės vamzdyno remontas  (885,51 Eur). 

• I korpuso I aukšte atliktas katilinės siurblio keitimas (617,10 Eur). 

• III korpuso I aukšte atliktas keleivinio lifto remontas (612,87 Eur). 

• III korpuso I aukšte atliktas katilinės cirkuliacinio siurblio remontas  ( 807,07 Eur). 
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• III korpuso karšto vandens vamzdyno remontas (2400,00 Eur). 

• Lauko elektros apšvietimo remontas (1088,56 Eur). 

• Atliktas minkštasuolių remontas ( 1500,00 Eur). 

 

Pastoviai buvo atliekami santechnikos darbai, remontuojamas inventorius (lovos, kėdės, 

spintos ir kt) bei atliekami kiti smulkūs ūkio darbai. Pagal sezoną buvo atliekami aplinkos 

priežiūros darbai: pjaunama žolė, genėjami medžiai, kasamas sniegas, barstomi smėliu takai ir 

pan. 

 

5 pav. Prekių kaštai 

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta baldų už 4 593,16 Eur: rūbų spintos 4 vnt. 

Siekiant užtikrinti įstaigoje  infekcijų kontrolės reikalavimus, visi darbuotojai pagal darbo 

pobūdį aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, valymo inventoriumi, plovimo ir 

dezinfekcijos priemonėmis. Įstaigoje yra sudaryti valymo ir dezinfekcijos procedūrų planai, 

patalpose profilaktiškai atliekama dezinsekcija ir deratizacija. 2020 m. gyventojų higienos ir 

patalpų švaros palaikymo bei dezinfekcijos priemonėms išleista 24 213,21 Eur. 

Paskelbus karantiną dėl  COVID-19 viruso plitimo, buvo nemokamai gauta asmeninės 

apsaugos ir dezinfekavimo priemonių iš valstybės biudžeto lėšų : finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 – 

11425,03 Eur.; finansavimo šaltinis 1.1.1.1.5 – 13259,13 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta šių pagrindinių priemonių: stacionarus kompiuteris su 

programine įranga - 4 vnt., manipuliacinis vežimėlis – 1 vnt., rūbų spintos  – 4 vnt., krūmapjovė – 

1 vnt., indaplovė – 1 vnt., virimo katilas – 1 vnt., deguonies koncentratorius – 2 vnt. Viso už 

18953,78 Eur. Turtas įsigytas iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinio – 13984,76 

Eur., kitų lėšų – 4020,02 Eur. ir GPM 2 % gautų lėšų – 949,00 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį gyventojų užimtumo veiklų vystymui išleista – 1 862,77 ( 2019 

m. – 4 046,30 Eur; 2018 m. – 4 096,64 Eur; 2017 m. – 5 944,77 Eur). 

 

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

Artimiausio laikotarpio pagrindinės veiklos kryptys, siekiant užtikrinti socialinės globos 

namų gyventojų poreikių gerovę: 

• Atliekamas įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimas, pasitelkiant išorės 

ekspertus ir parengta įstaigos paslaugų kokybės politika bei užtikrintas jos veikimas bei kontrolė. 

• Įgyvendintos 2021 m. suplanuotas  priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei 

gerinti. 

• Diegiama globos namuose paslaugų kokybės sistema. 

• Užtikrinant bendruomeninių paslaugų plėtrą , įgyvendintas projektas ,, Grupinio 

gyvenimo namų statyba „ Grafų Tiškevičių  g. 39 ,  Kretingos mieste ir į naujus grupinio 

gyvenimo namus perkelta gyventi 10 globos namų gyventojų. 
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• Įgyvendinant Viešojo sektoriaus subjektų pasirengimo perėjimui prie bendros 

viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų planą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo 

sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“  įstaigoje diegiama FVAIS. 

• Siekiant efektyviau naudoti žmogiškuosius ir darbo laiko išteklius bei tinkamai 

pasirengti Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų įgyvendinimui įdiegiama 

Dokumentų valdymo sistema. 

• Gerinant darbo sąlygas globos namų darbuotojams įdiegiama saugios darbo aplinkos 

politika ir parengiamas  jos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

• Įgyvendinamos priemonės stiprinant globos namų Viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo kontrolę. 

• Įgyvendinamos suplanuotos priemonės darbuotojų profesinei kompetencijai 

tobulinti, ypatingą dėmesį skiriant darbuotojų kompetencijų žmogaus teisių srityje stiprinimui. 

• Bendradarbiauti  su Kretingos r. savivaldybėje veikiančiomis NVO, socialinėmis 

įmonėmis, dėl galimybės globos namų gyventojams gauti dienos užimtumo / socialinių dirbtuvių 

paslaugas. 

• Nuolat 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.), siekiant tolerantiškesnio požiūrio į 

neįgaliuosius, didinant bendruomeniškumo jausmą.  

• 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. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 


