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I. ĮSTAIGA IR ĮSTAIGOS VEIKLA 

 

1.1. Įstaiga ir įstaigos veiklos apibūdinimas: 

Klaipėdos miesto globos namai ( toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 

141954233. Adresas - Žalgirio g. 3a, LT – 93248 Klaipėda, el.p.: info@kgnamai.lt, tel./faks. 8 (46) 

48 20 28, www.kgnamai.lt.  Įstaigos direktorius Ginter Harner (g.harner@kgnamai.lt, tel. 8 46 

482028, 8 606 85828). 

Globos namai patikėjimo teise valdo savivaldybės nekilnojamą turtą Klaipėdoje – Žalgirio g. 3A 

(2186,58 kv.m.), naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus, savivaldybės tarybos sprendimų 

nustatyta tvarka. 

Įstaigos veikla yra licencijuota. 2013 m. liepos 02 d. įstaigai yra išduota licencija teikti institucinę 

socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims, 2013 m. liepos 02 d. įstaigai yra 

išduota licencija teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su 

negalia, 2004 m. vasario 24 d. įstaigai yra išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 

2731 suteikianti teisę teikti slaugos, bendrosios praktikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, masažo 

paslaugas, o nuo 2015 m. liepos 27 d.  suteikianti teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir 

teikti antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – vidaus ligų, slaugos: 

bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos bei kitas ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros – masažo paslaugas. 

Įstaigai 2018 m. birželio 19 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos sprendimu suteiktas Socialinio darbo metodinio centro statusas. 

Klaipėdos miesto globos namai vykdydami Klaipėdos miesto savivaldybės pavestas įstaigai 

funkcijas ir planuodami 2019-2020 veiklą vadovaujasi 2013 m. balandžio 25 d. Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-79 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 

metų strateginio veiklos plano I prioriteto „Sveika, sumani ir saugi bendruomenė“ nuostatomis, 

kuriame apibrėžti šie tikslai, uždaviniai ir priemonės: 1.3. tikslas – „Gerinti socialinių paslaugų 

kokybę, didinti jų įvairovę ir prieinamumą miesto gyventojams“. 1.3.3. uždavinys – „Didinti 

socialinės globos paslaugų aprėptį ir prieinamumą“, tai pat prisidėti prie 1.3.3.6. priemonės - 

„Plėtoti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims“ 

įgyvendinimo. 

Globos namai vykdo veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra: kitų 

maitinimo paslaugų teikimas 56.29; bendrosios praktikos gydytojų veikla 86.21; kita žmonių 

sveikatos priežiūros veikla 86.9; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 86.90; viduriniojo 

medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse 86.90.10 stacionarinė pagyvenusių 

ir neįgaliųjų asmenų globos veikla 87.3; stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla 

87.30; kita stacionarinė globos veikla 87.9; kita stacionarinė globos veikla 87.90. Aukščiau 

http://www.kgnamai.lt/
mailto:g.harner@kgnamai.lt
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nurodytom veiklom yra išduoti leidimai – higienos pasai. 

Globos namų misija - teikti ilgalaikę socialinę globą, kuria senyvo amžiaus asmeniui ir 

suaugusiam asmeniui su negalia, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį,  teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 

Globos namų tikslas – teikti senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia 

kvalifikuotas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos 

paslaugas, užimtumo, savarankiškų įgūdžių palaikymo, atstatymo ir ugdymo, adaptacijos 

galimybes, sudarant sąlygas gyventi kuo mažiau apribotoje aplinkoje. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 

AD1-842 „Dėl planinio vietų skaičiaus biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto globos namuose 

patvirtinimo“ globos namuose patvirtinta 82 planinių vietų skaičius. 

Įgyvendindami 2007 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ ir tolesnių jo pakeitimų 

(redakcijų), patvirtinto socialinės globos normų aprašo 4 priedo “Senyvo amžiaus asmenų ir 

suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos 

socialinės globos namams” (toliau – globos normos), 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198, 2012 m. 

sausio 26 d. Klaipėdos miesto tarybos nutarimu Nr. T2-16 patvirtintų Statinių tinkamos priežiūros 

taisyklių ir kitų teisės aktų reglamentuojančių įstaigos valdymo ir paslaugų teikimo nuostatas įstaiga 

suplanavo vykdyti 2019-2021 veiklos plane numatytas veiklas: 

1. Vykdyti tęstinį įvairiapusiškų asmens poreikių įvertinimą, planavimą ir užtikrinimą, teikiant 

ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas (globos normų I sritis, II srities 7 punktas, III 

sritis). 

2. Vykdyti tęstinių asmens gerovės paslaugų ir priemonių užtikinimą teikiant sveikatos priežiūrą 

ir slaugą, fizinės medicinos ir reabilitacijos, masažo bei psichoterapines paslaugas (globos normų II 

srities, 6 punktas). 

3. Vykdyti asmens teisių apsaugos, teikiant ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos 

paslaugas, normų įgyvendinimą (globos normų IV sritis). 

4. Vykdyti tęstinį ir planinį tinkamos bei pritaikytos aplinkos ir būsto, asmenims gaunantiems 

ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas globos namuose, pritaikymą ir jos priežiūrą 

(globos normų V sritis).  

5. Užtikrinti administruojančio, socialinę globą, sveikatos priežiūrą, maitinimą ir buitines 

paslaugas teikiančio personalo tinkamą struktūrą, skaičių bei kvalifikacinius reikalavimus (globos 

normų VI ir VII sritys). 

6. Būtina įgyvendinti įstaigos dujinės katilinės rekonstrukciją siekiant tinkamos, taupios, saugios 

katilinės eksploatacijos. 
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Vadovaudamiesi 2012-01-26 Klaipėdos miesto tarybos nutarimu Nr. T2-16 patvirtintų Statinių 

tinkamos priežiūros taisyklių įstaiga per 2019 metus vykdė: 

1. Statinio ir ilgalaikio materialiojo turto funkcionavimą, priežiūrą ir remontą. 

2. Nepertraukiamą komunalinių paslaugų įsigijimą (šildymo, elektros energijos, vandens tiekimo 

įsigijimas ir šiukšlių, įskaitant buitinių, medicininių ir maisto (ŠPG) atliekų išvežimą. 

3. Informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą, remontą ir administravimą. 

4. Tinkamą įstaigos patalpų ir teritorijos, pastato vidaus ir išorės inžinerinių tinklų, saugos 

sistemų ir kitų įrenginių priežiūrą ir administravimą, bei susijusių paslaugų įsigijimą.   

 Įgyvendinant 2019 metų strateginį veiklos planą buvo nustatyti trys (3) tikslai – 1. Teikti, 

Klaipėdos mieste deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems 

asmenims su negalia kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, ilgalaikes (trumpalaikes) 

socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas; 2. Užtikrinti saugų ir tinkamą įstaigos 

vidaus ir išorės įrenginių, informacinių ir ryšių technologijų, inžinerinių tinklų eksploatavimą ir 

priežiūrą, statinio priežiūrą ir eksploataciją bei komunalinių paslaugų įsigijimą; 3. Įgyvendinti 

Europos regioninės plėtros fondo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos 

projekte „Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinės rūpybos paslaugoms senyviems 

žmonėms kurti“ (toliau akronimas – Jungtinės pažangios socialinės paslaugos) Nr. LLI-1 numatytas 

veiklas.  

Numatytiems tikslams pasiekti buvo vykdomi aštuoni (7) uždaviniai: 1. Užtikrinti, vadovaujantis 

senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos 

normų nuostatomis, ilgalaikių (trumpalaikių) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) 

paslaugų teikimą asmenims kuriems nustatyta tvarka yra paskirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė 

globa; 2. Užtikrinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą 

personalo etatų skaičių, jų išlaikymo kaštus, nuolatinį profesinį tobulėjimą ir tinkamas darbo 

sąlygas; 3. Užtikrinti tinkamą įstaigos patalpų ir teritorijos, pastato vidaus ir išorės inžinerinių 

tinklų, saugos sistemų, ilgalaikio materialiojo turto ir kitų įrenginių funkcionavimą, priežiūrą ir 

remontą bei susijusių paslaugų ar priemonių įsigijimą; 4. Užtikrinti nepertraukiamą komunalinių 

paslaugų įsigijimą; 5. Užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą, remontą ir 

administravimą; 6. Įsigyti įstaigai būtinąjį materialųjį ilgalaikį turtą; 7. Užtikrinti projekte dirbančių 

darbuotojų patvirtintą skaičių ir jų išlaikymo kaštus bei užtikrinti projekte numatytų priemonių 

įsigijimą ir veiklų įgyvendinimą. 

Pasiekti numatytus tikslus buvo įgyvendinamos šios priemonės: Vadovaujantis senyvo amžiaus 

asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normomis, teikti 

paslaugų ir priemonių visumą, kuriomis gyventojui užtikrinamos orios gyvenimo sąlygos, bazinės 

ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, sveikatos priežiūros, slaugos, fizinės 
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medicinos ir reabilitacijos, masažo ir psichoterapijos paslaugos bei teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis ir LR SADM 

patvirtintais darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais tinkamai suplanuoti įstaigos personalo 

skaičių ir jo išlaikymo kaštus; Įstaigos personalo nuolatinis profesinis tobulėjimas bei kokybės 

aplinkos siekimas; Darbuotojų darbo sąlygų, atitinkančių LR teisės aktuose nurodytus reikalavimus, 

užtikrinimas; Draudimo dėl atsakomybės už padarytą žalą pacientui įsigijimas; Remontuoti ar 

atnaujinti materialųjį ilgalaikį turtą, vidaus ir išorės įstaigos pastatą ir/ar jo konstrukcines dalis 

neatitinkančius keliamų saugumo, higienos, technologinių ir estetinių reikalavimų. Įstaigos patalpų, 

teritorijos, pastato saugos sistemų, vidaus ir išorės įrenginių, baldų ir inžinerinių tinklų priežiūra, 

remontas, modernizavimas, atnaujinimas ar įsigijimas; Šildymo, elektros energijos, vandens tiekimo 

įsigijimas ir šiukšlių, įskaitant buitinių, medicininių ir maisto atliekų (ŠPG), išvežimas; 

Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros atnaujinimas (modernizavimas), priežiūra ir 

remontas; Įstaigos materialiojo ilgalaikio turto įsigijimas; Vadovaujantis „Jungtinės pažangios 

socialinės paslaugos“ Nr. LLI-1 projekto nuostatomis tinkamai suplanuoti darbuotojų skaičių ir jo 

išlaikymo kaštus ir įsigyti projekte numatytas priemones ir paslaugas. 

Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus vykdomos programos:  

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimo programa. Programos 

tikslas - įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas. Įgyvendinant šią 

programą vykdomas uždavinys: Socialinių paslaugų įstatyme nustatytos nuostatos, kad  

savivaldybėms skiriamos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos ilgalaikei socialinei globai 

asmenims su sunkia negalia, įgyvendinimas.  

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Asmeniui, turinčiam nuolatinės slaugos poreikį, 

užtikrinama saugi ir sveika aplinka, žmogaus orumą atitinkanti pagalba, suderinta su sveikatos 

priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba), kitomis specialiosios pagalbos 

priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti 

socialinius ryšius. 

Socialinės atskirtiems mažinimo programa. Programos tikslas - įgyvendinti socialinės paramos 

politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste. Tikslui pasiekti vykdomi penki 

uždaviniai: 1. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą; 2. Teikti visuomenės poreikius 

atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms; 3. Užtikrinti socialines paslaugas 

teikiančių įstaigų pastatų bei patalpų modernizavimą; 4. Aprūpinti mažas pajamas turinčius 

miestiečius; 5. Įgyvendinti valstybinių aprūpinimo būstu programų priemones.  
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Organizuojant ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikimą, savivaldybės įsteigtoje biudžetinėje 

įstaigoje Klaipėdos miesto globos namai, yra įgyvendinamas socialinės atskirties mažinimo 

programos antras ir trečias tikslai. 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia 

asmenims teikiamos kokybiškos ir saugios ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos paslaugos. 

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama programa. Programos tikslas – įgyvendinti projekte 

„Jungtinio kompetencijų centro kūrimas ir išmaniųjų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims 

teikimas“ numatytas veiklas. 2019 metais projektas buvo užbaigtas, pateiktos ataskaitos ir 

atsiskaityta su Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetu grąžinant pasiskolintas lėšas.   

1.2. Personalas: 

2018 metais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. P1-387 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus nustatymo“ įstaigoje yra patvirtinti 60,5 etatai. Lyginant su 2018 metais 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius per 2019 metus nesikeitė.  

Globos namų darbuotojų pareigybių sąrašo nauja redakcija patvirtinta 2019 m. balandžio 19 d. BĮ 

Klaipėdos miesto globos namų direktoriaus įsakymais Nr. V-41, V-42 ir V-43. 

Pareigybių aprašymai patvirtinti BĮ Klaipėdos miesto globos namų direktoriaus 2017 m. gegužės 23 

d. įsakymu Nr. V-50 (papildyta 2017-11-23 įsakymu Nr. V-112, papildytas 2019-05-13 įsakymu 

Nr. V-56). 

Nuo 2019-04-19 patvirtinta Globos namų organizacinės ir valdymo struktūros nauja redakcija (BĮ 

Klaipėdos miesto globos namų direktoriaus 2019 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-44). 

Darbuotojų skaičius (etatais) 2018 - 2019 m. gruodžio 31 dienai: 

 

 Administracij

a ir finansų 

skyrius 

Socialinio 

darbo 

padalinys 

Sveikatos 

priežiūros 

padalinys 

Buities ir 

ūkio 

padalinys 

Maisto 

ruošimo 

padalinys 

Viso 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Užimti 

etatai 

7 7 20,5 20 19,5 18,5 7,5 7,5 6 6 60,5 59 

Patvirtinta 7 7 20,5 20,5 19,5 19,5 7,5 7,5 6 6 60,5 60,5 
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2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis darbuotojų (etatiniais vienetais), tiesiogiai teikiančių ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas, vertinant 2019 m. gruodžio 31 d. patvirtintus etatus, ir  gyventojų 

santykį – 1 darbuotojui tenka 1,95 gyventojo (1:1,95), palyginus su 2018 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis, darbuotojų (etatiniais vienetais), tiesiogiai teikiančių ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas, patvirtintų etatų, ir  gyventojų santykis (maksimali reikšmė) nesikeitė. 

 

            

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Socialinio darbo padalinys

Medicinos padalinys

Buities ir ūkio padalinys

Maisto ruošimo padalinys

Administracija

Socialinio darbo
padalinys

Medicinos padalinys
Buities ir ūkio

padalinys
Maisto ruošimo

padalinys
Administracija

2019 m. 33,88 32,23 12,4 9,92 11,57

2018 m. 33,88 32,23 12,4 9,92 11,57

2017 m. 34,45 32,77 12,61 8,4 11,76

2016 m. 34,45 32,77 12,61 8,4 11,76

2015 m. 34,45 32,77 12,61 8,4 11,76

Globos namų padaliniuose dirbančių darbuotojų skaičius procentais

2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.

1,95

1

Gyventojų ir tiesiogiai su 
gyventojais dirbančių darbuotojų 

santykis 2019-12-31

Gyventojas

Darbuotojas
1,95

1

Gyventojų ir tiesiogiai su 
gyventojais dirbančių darbuotojų 

santykis 2018-12-31

Gyventojas

Darbuotojas
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Globos namų darbuotojų išsilavinimas pagal Globos namų struktūrinius darbo padalinius: 
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2019 m. 17 5 4 12 0 21 2 0

2018 m.2 17 3 3 14 0 24 1 0

2017 m. 17 3 3 14 0 20 1 1

2016 m. 16 3 4 15 2 20 1 1
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta socialinių 

darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių 

darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo nuostatomis trims socialiniams darbuotojams yra suteikta 

vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija ir vienam - socialinio darbuotojo 

kvalifikacinė kategorija. Visi socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjai yra išklausę privalomus 

įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus ir dalyvavo 16 valandų profesinės kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose.  
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Seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, supervizijose per 2019 metus 

dalyvavo 39 darbuotojai.  

Visi darbuotojai, pagal atliekamą darbo pobūdį ir globos namų direktoriaus patvirtintą tvarką, yra 

aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (specialioji apranga, įvairios pirštinės, nugaros 

juostos, riešės ir kt.) ir yra suteikiamos specialiosios darbo (slaugai, priežiūrai, reabilitacijai, 

kineziterapijai, masažui, sveikatos priežiūrai, aplinkos ir pastato priežiūrai) priemonės. 

2019 metais įstaigos darbuotojai dalyvavo organizuojamuose mokymuose.  

 

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

2.1. Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-05-24 įsakymu Nr. 

A1-255 “Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu, patvirtintu 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 

AD1-1662 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ Klaipėdos miesto globos namai, pagal įgaliojimą, organizuoja 

visuomenei naudingą veiklą. Vykdant šią programą, visuomenei naudingą veiklą įstaigoje atliko 26 

asmenys. 

Įstaiga dalyvauja ir Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus vykdomoje 

programoje priimant atlikti viešųjų darbų asmenis padariusius smulkius nusižengimus. 2017-10-03 

pasirašyta sutartis dėl nuteistųjų viešųjų darbų bausmės atlikimo Nr. 61/50/012-120. Pagal nurodytą 

susitarimą per 2019 metus buvo priimti 12 asmenų. 

Įstaiga nuo 2017 metų balandžio mėnesio dalyvauja Europos regioninės plėtros fondo 

finansuojamoje 2014-2020 m. „Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programoje ir įgyvendina projektą 

„Jungtinis kompetencijos centras pažangių socialinių paslaugų, skirtų pagyvenusių žmonių globai, 

plėtra; Jungtinės pažangios socialinės paslaugos, Nr. LLI-1“. 

Pagal 2018 m. lapkričio 23 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. TA-4S/150/75, pasirašytos tarp VšĮ 

“Trečiasis amžius” ir įstaigos, nuo 2018 metų gruodžio mėnesio įstaigą kartu su partneriais 

įgyvendina projektą „Per savanorystę į geresnę gyvenimo kokybę“. 

 

2.2. Patvirtinti asignavimai ir asignavimų panaudojimas 

2019 m. finansavimo šaltiniai Funkcijos 

klasifikacijos 

kodas 

Asignavimų 

planas 

įskaitant 

patikslinimus 

2019 metams 

(tūkst. Eur) 

Tame tarpe 

skirta lėšų 

darbo 

užmokesčiui 

(tūkst. Eur) 

Tame 

tarpe kiek 

skirta lėšų 

turtui 

įsigyti 

(tūkst. 

Eur) 

Asignavimų 

panaudojimo 

faktas 2019 

metais 

(tūkst. Eur) 
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Savivaldybės biudžeto lėšos (SB). 

Pajamų šaltinis – 151. 

10.02.01.02 
468,3 

 

425,1 

 

34,8 467,8 

Specialiosios tikslinės dotacijos 

valstybinėms (valstybės 

perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti lėšos (VB). 

Pajamų šaltinis – 14215. 

10.01.02.02 
151,7 149 0,00 151,6 

Pajamų įmokų į savivaldybės 

biudžetą, gautų už išlaikymą 

socialinių paslaugų įstaigose lėšos 

(SP). Pajamų šaltinis – 331. 

10.02.01.02 
360,0 106,5 

 

0,00 355,9 

Pajamų įmokų į savivaldybės 

biudžetą, gautų už išlaikymą 

socialinių paslaugų įstaigose 

likučio metų pradžioje lėšos (SP). 

Pajamų šaltinis – 333. 

10.02.01.02 
13,3 0,00 0,00 13,3 

 

Bendra finansavimo lėšų suma 870,9 993,3 680,6 34,8 

 

2.3. Gyventojų charakteristika 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 

AD1-842 „Dėl planinio vietų skaičiaus biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto globos namuose 

patvirtinimo“ globos namuose patvirtintos 82 planinės vietos.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 79 gyventojai kuriems yra teikiamos ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos. Gyventojų, gaunančių trumpalaikę socialinę globą, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje nebuvo. 

Iš globos namų pasibaigus ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimui išvyko 20 gyventojų, iš jų 

19 gyventojų mirė, 1 gyventojas išvyko gyventi savarankiškai į gautą socialinį būstą. 

Iš 79 gyventojų, gyvenusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 7  (2018 metais – 9, 2017 metais – 9, 

2016 metais – 10, 2015 metais -9, 2014 metais -15) gyventojų yra vieniši (neturintys vaikų ir 

artimųjų arba jų nelankomi). 

Lentelėje pateikiamas gyventojų, gaunančių arba gavusių ilgalaikę arba trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius per 2019 metus pagal amžiaus grupes, lytį ir negalios pobūdį: 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Amžius, metais 

iki 30 30-49 50–59 60–64  65–69  70–74 75–79  80–84 
85 ir 

vyresni Iš viso 

Gyventojų skaičius 0 6 4 3 9 4 12 14 47 99 

 

moterys 0 0 2 1 3 2 8 11 41 
68 

vyrai 0 6 2 2 6 2 4 3 6 
31 

senyvo 

amžiaus 0 0 0 0 0 0 3 6 17 
26 

su fizine 

negalia 0 1 3 2 3 2 5 4 4 
24 
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su proto 

arba 

psichine 

negalia 0 0 0 0 3 1 2 0 3 
9 

su sunkia 

negalia 0 5 1 1 2 2 2 4 23 
40 

Viso 

suteikta/teikiama 

ilgalaikė socialinė 

globa 99 

Viso 

suteikta/teikiama 

trumpalaikė socialinė 

globa 0* 

Viso senyvo amžiaus 

asmenys 89 

Viso suaugę asmenys 

su negalia 10 

 

* Per 2019 metus trumpalaikė socialinė globa nebuvo teikiama  

2.4. Teikiamų paslaugų vienam paslaugų gavėjui kaštų ekonominis įvertinimas: 

 2017 metai 2018 metai* 2019 metai* 

Panaudoti asignavimai įstaigos išlaikymui 762 649 860 928 983598 

Faktinis lovadienių skaičius 29028 28972** 28532 

Faktinis gyventojų skaičius  79,53 79,38 78,17 

Faktinis vieno gyventojo per 1 dieną išlaikymas 26,27 29,71 34,47 

Faktinis vieno gyventojo per 1 mėnesį išlaikymas 799,12 903,80 1048,57 

*Duomenys pateikti pagal patvirtintą ąsignavimų planą įskaitant patikslinimus 2019 metams be ES projektui skirto 

finansavimo. 

 

2.5. Ilgalaikių socialinės globos paslaugų teikimas 

Gyventojams teikiamos šios bazinės paslaugos: apgyvendinimo, būsto, maitinimo, buitinės ir 

asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, laisvalaikio organizavimo, 

sveikatos priežiūros paslaugos (slauga, fizinė medicina ir reabilitacija, masažas). Globos namai 

gyventojams pageidaujant organizuoja ir kitas mokamas/nemokamas paslaugas. 

2.5.1. Paslaugų paskyrimas ir asmens apgyvendinimas: 

Asmuo atitinkantis atrankos (tinkamumo) gyventį globos namuose kriterijus yra įtraukiamas į eilę 

apsigyventį globos namuose. Asmuo turi teisę pasirinkti socialinės globos namus ir jam ar 

artimiesiems giminaičiams pageidaujant ir suderinus su globos namų administracija sudaromos 

sąlygos apsilankyti globos namuose prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą. Asmeniui ar 

artimiesiems giminaičiams įstaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo informuoja apie gyvenimo 

sąlygas, teikiamas paslaugas, personalą, mokėjimo sąlygas ir kitą juos dominančią informaciją. Per 

2018 metus buvo gauta 75 prašymai apsigyventi Klaipėdos miesto globos namuose. 
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Metai 

Gauti 

prašymai 

Patenkinta Nepatenkinta 

(laukiančiųjų 

eilėje) 

Faktinis 

vietų (lovų) 

skaičius* 

Normatyvai LR 

SADM 2007-07-04 

Nr. A1-185** 

Normatyvai LR 

SADM 2007-07-04 

Nr. A1-185*** 

2009 35 12 23 80 183 vietos  

2010 27 20 47 80 182 vietos  

2011 42 22 36 82 177 vietos  

2012 41 15 40 82 160 vietų  

2013 44 15 1 50 82 158 vietos  

2014 60 20 2 61 82 157 vietos  

2015 40 13 3 47 82 265 vietos  

2016 20 164 33 82 260,15 vietų 12,24 vietų 

2017 67 155 61 82 254,76 vietos 11,98 vietų 

2018 75 186 77 82 251,75 vietos 11,84 vietų 

2019 75 18 74 82 252,46 vietos 11,88 vietų 

*Faktinis lovų skaičius skirtas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. 

** Nurodytas normatyvinis ilgalaikės socialinės globos vietų skaičius skirtas senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims bendrai. Senyvo amžiaus asmenims 10 vietų/10000 gyventojų, suaugusiems 

asmenims su negalia 7 vietos/10000 gyventojų. Duomenys pateikti Lietuvos statistikos departamento, 2019 

m. liepos 1 d. 

*** Nurodytas normatyvinis trumpalaikės socialinės globos vietų skaičius skirtas senyvo amžiaus asmenims 

ir suaugusiems asmenims bendrai. Senyvo amžiaus asmenims 0,3 vietų/10000 gyventojų, suaugusiems 

asmenims su negalia 0.5 vietos/10000 gyventojų. Duomenys pateikti Lietuvos statistikos departamento, 2019 

m. liepos 1 d. 

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-

analize?portletFormName=visualization&hash=45df86a4-d8a0-4d6c-8998-18f2a3964b51#/ 

Gyventojų skaičius Klaipėdos mieste: 2016 m. - 153 030, 2017 m. – 149 860, 2018 m. – 148090, 

2019 - 148506 (išankstiniai duomenys)  

1. Iš to skaičiaus 1 asmeniui skirta trumpalaikė socialinė globa. 

2. Iš to skaičiaus 3 asmenims skirta trumpalaikė socialinė globa. 

3. Iš to skaičiaus 2  asmenims skirta trumpalaikė socialinė globa. 

4. Iš to skaičiaus 4 asmenims skirta trumpalaikė socialinė globa. 

5. Iš to skaičiaus 5 asmenims skirta trumpalaikė socialinė globa. 

6. Iš to skaičiaus 3 asmenims skirta trumpalaikė socialinė globa. 

Per 2019 metus 43 gyventojams buvo teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos 

kuriems nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis (2018 m. – 43, 2017 m. 40, 2016 m. – 33). 

Per 2019 metus 27 gyventojams buvo teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos 

kuriems nustatytas specialus nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (2018 m. – 19, 2017 m. – 23, 

2016 m. – 31) gyventojui.  

Tai sudaro 69,3% nuo visų per 2019 metus ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos paslaugas 

gavusių asmenų skaičiaus.  

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=45df86a4-d8a0-4d6c-8998-18f2a3964b51#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=45df86a4-d8a0-4d6c-8998-18f2a3964b51#/
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Į globos namus ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai per 2019 atvyko 18 asmenų.  

 

             Rodiklio pavadinimas Žmonių skaičius Žmonių skaičius 

2018 m. 2019 m. 

Atvyko per metus 17 18 

Iš jų atvyko iš savų ar giminių, globėjų namų 9 9 

Iš jų atvyko iš ligoninės 1 4 

Iš jų atvyko iš kitų globos namų 5 4 

Iš jų atvyko iš kitur (nakvynės namai) 2 1 

Asmuo į globos namus atvyksta turėdamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos siuntimą, 

asmens tapatybę patvirtinančius ir kitus dokumentus. Prieš pasirašant sutartį asmuo yra 

supažindinamas su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis. Socialinė globa asmeniui teikiama pagal 

asmens ir globos namų pasirašyta dvišalę sutartį, kurioje numatomos socialinės globos teikimo 

sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos. 

2.5.2. Būstas ir aplinka: 

Globos namai yra įsikūrę Žvejybos uosto rajone Klaipėdos mieste todėl yra nesunkiai pasiekiami 

visuomeniniu transportu, o tai sudaro galimybes globos namų gyventojui dalyvauti miesto 

gyvenime. Globos namų teritorijos, bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka 

technines, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės (atliktas pilnas gaisrinės saugos sistemos 

atnaujinimas) saugos normas ir reikalavimus.  

Globos namuose yra įrengta 12 vienviečių kambarių, iš jų 3 kambariai su atskiru sanitariniu mazgu, 

18 dviviečių kambarių, 11 triviečių kambarių ir 1 keturvietis kambarys, kineziterapijos salė, 

masažo, procedūrinis, gydytojo kabinetai, salė/koplyčia, užimtumo kambarys, multisensorinis 

kambarys (įrengtas 2016 m. ir papildytas 2018 m.), valgomasis, 4 virtuvėlės (2017 m. atnaujintos 2 

virtuvėlės).  

Vienam gyventojui tenka 26,10 m2 bendro naudingo ploto arba 13,83 m2 pagalbinio naudingo ir 

miegamojo ploto – 7,71 m². Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių 

asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

43

27

29

Per 2019 metus ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos paslaugas gavusių 
asmenų skaičiaus pagal nustatytus poreikius

Nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis

Nustatytas specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis

Kiti asmenys
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reikalavimais, minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamojoje patalpoje turi būti ne 

mažesnis kaip 5 m2. 

Bendras plotas Naudingas 

plotas 

Gyvenamų ir 

administracinių 

patalpų plotas 

Pagalbinis 

naudingas 

plotas 

Gyventojų 

gyvenamųjų 

(miegamų) 

vietų plotas  

Gyvenamųjų 

(miegamų) 

kambarių plotas 

1 žmogui 

Pagalbinis 

naudingas  

plotas 1 

žmogui 

2186,58 m2 2139,98 m2 1005,88 m2 1134,10 m2 632,22 m2 7,71 m2 13,83 m2 

 

Gyventojų kambariai ir patalpos aprūpintos pagrindiniais baldais. Esant galimybei ir gyventojui 

pageidaujant derinami gyventojo atsivežami baldai su jau esančiais.   

Kiekvienam gyventojui siekiama sudaryti jam patogias gyvenimo sąlygas jas pritaikant prie 

gyventojo fizinių galimybių. Šiuo metu funkcinėmis slaugos lovomis naudojasi 45 gyventojai.  

Kiekviename kambaryje yra vietinis telefono ryšys, kabelinės televizijos įvadas, kiekvienam 

gyventojui prie lovos ir vonios kambariuose sumontuota belaidė personalo iškvietimo sistema. 

Bendro naudojimo patalpoje įrengtas taksofonas, užimtumo kambaryje įrengtos dvi kompiuterinės 

darbo vietos su internetine prieiga ir vaizdo transliavimo įranga. Gyventojų naudojimui virtuvėlėse 

pajungtos automatinės skalbimo mašinos, iš viso globos namuose gyventojų naudojimui pajungtos 

3 automatinės skalbimo mašinos, pastatyta lyginimo lenta, džiovyklė, asmeninių drabužių lyginimui 

skirtas lygintuvas, asmeninių patalpų priežiūrai skirta valymo įranga ir priemonės. Globos namų 

virtuvėlėse pastatyti bendro naudojimo šaldytuvai, įrengtos kaitlentės, elektrinės orkaitės, skirti 

naudojimui elektriniai virduliai, indai ir kt. smulki įranga bei priemonės. 

Atlikti kosmetiniai (I aukšto koridorius, II korpuso III aukštas, III ir II aukštų laiptinės, I korpuso III 

aukšto koridorius, I korpuso rūsys, valgyklos, maisto gamybos patalpos, kai kurių gyventojų 

kambariai) remonto darbai. 

2019 metais įgyvendintas pojūčių sodo įrengimo projektas (atnaujinti žolynai, panaikinti seni 

medžiai ir atsodinti nauji medžiai, įrengti gėlynai, poilsio vietos). 

Įgyvendinta dujinės katilinės rekonstrukcija (pakeisti dujiniai katilai, papildomai sumontuoti saulės 

kolektoriai). 

2.5.3. Maitinimas: 

2019 metais maitinimo įkainis išliko nepakitęs – 3,83 Eur (patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 3 d. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1961). Globos namų 

gyventojai maitinami 4 kartus dienoje. Dietinis maitinimas (diabetikams) ruošiamas 5 kartus per 

dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir gydytojo rekomendaciją, vykdomas bendras, 

dietinis maitinimas diabetikams ir koreguojantis dietinis maitinimas. Įvertintos gyventojo rijimo ir 

kramtymo funkcijos, maistas ruošiamas, maltas, trintas ir yra subalansuotas pagal medžiagų 

apykaitos sutrikimus ir organizmo maistinių medžiagų poreikį.  
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Vykdomas tęstinis maitinimo technologinių kortelių sudarymas, tame tarpe ir antsvorį turintiems 

gyventojams bei pageidaujantiems vegetariško maitinimosi. Siekiant individualizuoti, tuo pačiu 

vykdyti racionalų maisto produktų naudojimą, patiekaluose naudojamus priedus ant kiekvieno stalo 

atskirai pateikiami papildomi pagardai (padažai salotoms arba mėsos gaminiams, cukrus karštiems 

nesaldintiems gėrimams, druska, pipirai, majonezas, krienai, garstyčios ir pan.), kuriuos gyventojai 

savo nuožiūrą gali naudoti patiektam maistui.  

2019 m. visiems gyventojams, vakarais, patiekiamas kefyras ir sausainiai.  

Dietistas sudaro 14 dienų perspektyvinį valgiaraštį. Gyventojams yra sudarytos sąlygos savo maisto 

produktus laikyti buitiniuose šaldytuvuose, kambariuose ar virtuvėlėje. Kiekvienam gyventojui yra 

sudaryta galimybė įrengtose virtuvėlėse (kaitlentės, elektrinės viryklės, šaldytuvai, elektriniai 

virduliai, kriauklė ir virtuvės baldai, stalo indai, stalo ir virtuvės įrankiai) pačiam papildomai 

gamintis maistą ar išgerti kavos ar arbatos. 

2019 metais gyventojų požiūriui išaiškinti apie maitinimo organizavimą ir gaminamus patiekalus 

buvo atlikta anketinė apklausa. Ruošiant valgiaraščius buvo atsižvelgta į pateiktus gyventojų 

pastebėjimus dėl maisto produktų ir patiekalų įvairovės.  

Maisto ruošimo padalinyje nuolat vykdoma higieninė kontrolė, atliekamas padalinio vidaus auditas, 

periodiškai atliekama virtuvės įrenginių profilaktinė patikra. 

Maisto ruošimo padalinyje vykdoma nuolatinė (4 kartus per metus) geros higienos praktikos 

taisyklių (GHPT) vidaus auditas. 2019-12-05 Maisto ruošimo padalinyje buvo vykdomas Klaipėdos 

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimas. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo 

akte Nr. 37VMĮP-1114 nustatyti neatitikimai šalinami (2019-12-09 Globos namų direktoriaus 

įsakymų Nr. V-120 patvirtintas koregavimo veiksmų planas).  

2.5.4. Buitis ir asmens higiena: 

Vykdomas tęstinis buitinių paslaugų teikimas (patalynės ir darbužių skalbimas, patalpų valymas, 

teritorijos priežiūra, pastato ir vidaus patalpų bei įrangos priežiūra ir remontas, higienos priemonių 

gyventojams ir darbuotojams užsakymas ir išdavimas ir kt.).  

Gyventojai aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis pagal numatytas, įstaigos 

biudžete, lėšas ir nustatytą tvarką. Asmens higienos paslaugos (maudymas, rūbų, patalynės 

skalbimas, lyginimas, taisymas) teikiamos pagal nustatytą tvarką ir sudarytą grafiką. Ypatinga 

reikšmė yra teikiama tiek aplinkos, tiek higieninės švaros palaikymui.  

Savarankiški gyventojai maudosi pagal savo poreikį, o gyventojai turintys sunkią negalią arba dėl 

funkcinių sutrikimų negalintys savarankiškai maudytis maudomi vieną kartą savaitėje pagal 

sudarytą gyventojų maudymosi grafiką. Yra teikiamos kirpėjos paslaugos (sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys): kerpami plaukai, skutamos barzdos. 

Globos namų gyvenamieji kambariai ir bendro naudojimo patalpos valomos drėgnu būdu naudojant 

dezinfekcines medžiagas vieną kartą per dieną, o esant reikalui ir kelis kartus per dieną. Globos 
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namuose dirba keturios valytojos kurios kiekviena valo po 482,17 m2. Savarankiški gyventojai 

skatinami patys tvarkytis savo kambarius (asmeninių patalpų priežiūrai skirta valymo įranga ir 

priemonės yra gyventojų virtuvėlėse  įrengtose spintose). Patalpos vėdinamos pagal poreikį. 

Globos namų skalbykloje gyventojų rūbai skalbiami, lyginami, atliekamas smulkus rūbų remontas. 

Pagal sudarytą grafiką keičiama gyventojų lovos patalynė. Slaugomiems arba gyventojams su 

sunkia negalia patalynė keičiama pagal poreikį. Lovos patalynė, rankšluosčiai sutartiniais 

pagrindais skalbiami įmonėje teikiančioje skalbimo paslaugas.  

Patalynės įsigijimui yra numatytas finansinis normatyvas metams – 13,03 Eur (patvirtintas 2014 m. 

spalio 7 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2944). 

Gyventojai aprūpinami minkštu inventoriumi, pagal poreikį ir galimybes aprūpinami rudeniniais ir 

žieminiais drabužiais, batais ar ortopedinėmis šlepetėmis. 

Gyventojai yra aprūpinami tualetiniu popieriumi, tualetiniu muilu, šampūnu, dušo prausikliu ir 

dantų pastą. Gyventojus su sunkia negalia prižiūrime naudodami vienkartines sauskelnes ir įklotus, 

efektyvias odos priežiūros priemonėmis, kremais, putomis. 

2.5.5. Socialinis darbas: 

Socialinio darbo padalinio darbuotojų skaičius ir pareigybės: 

Socialinio darbo padaliniui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vadovavo direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams – 1 (nustatytas pareigybių skaičius 1 etatas), socialinio darbo padalinyje 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo socialiniai darbuotojai – 4 (nustatytas pareigybių skaičius 4 

etatai), psichologas – 1 (nustatytas pareigybių skaičius 1 etatas), užimtumo specialistai - 3 

(nustatytas pareigybių skaičius 1,5 etato), socialinio darbuotojo padėjėjai – 16  (nustatytas 

pareigybių skaičius – 14 etatų). 

Darbuotojai, dirba vadovaudamiesi sudarytu darbo grafiku, socialinio darbuotojo padėjėjai dirba 

pagal suminę darbo laiko apskaitą. Socialinio darbo padalinio darbuotojai atostogauja pagal 

direktoriaus patvirtintą kasmetinių atostogų grafiką. 2019 m. kasmetinių atostogų grafikas buvo 

kelis kartus koreguotas, dėl darbuotojų ligos.   

Socialinio darbo padalinio darbuotojų kvalifikacija: 

Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė net keturi socialiniai darbuotojai. Atėję nauji socialiniai 

darbuotojai neturi kvalifikacinės kategorijos, nebuvo dalyvavę supervizijos mokymuose, kas ir lėmė 

žemesnę socialinio darbo padalinio darbuotojų turimas kvalifikacines kategorijas - vyresniojo 

socialinio darbuotojo – 3, socialinio darbuotojo  – 1. Visi socialinio darbuotojo padėjėjai yra 

išklausę įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. 

Socialinio darbo padalinio darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, 

konferencijose – 20 darbuotojų dalyvavo 7 konferencijose, 46 mokymuose, 1 seminare. Visi 

darbuotojai, kuriems yra privaloma, yra išklausę daugiau kaip po 16 profesinės kvalifikacijos 

mokymo valandų.  
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Nustatyti  apgyvendinimo įkainiai 1 gyventojui: 

2019 metais socialinės globos kaina (-os) (įkainis (-iai)) vienam gyventojui per vieną mėnesį išliko 

nepakitę: 545,35 Eur už socialinės globos paslaugas vienam senyvo amžiaus asmeniui ir 

suaugusiam asmeniui su negalia ir 644,40 Eur už socialinės globos paslaugas vienam asmeniui su 

sunkia negalia (įkainiai patvirtinti 2014 m. rugsėjo 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  

sprendimu Nr. T2-220).  

Socialinio darbo padalinio valdymas ir darbo organizavimas: 

Gyventojams teikiamos šios bazinės paslaugos: apgyvendinimo, būsto, maitinimo, buitinės ir 

asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, laisvalaikio organizavimo, 

sveikatos priežiūros paslaugos (slauga, fizinė medicina ir reabilitacija, masažas). Globos namai 

gyventojams pageidaujant organizuoja ir kitas mokamas/nemokamas paslaugas. 

Pagrindinis socialinio darbo padalinio darbuotojų tikslas yra kad, globos namuose gyvenantiems ir 

naujai atvykusiems gyventojams būtų užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos, saugi aplinką, 

galimybė tenkinti biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius, visavertę senatvę ir žmogaus 

orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas. Socialinis darbas vykdomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintomis senyvo amžiaus asmenų ir 

suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normomis, Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos potvarkiais, globos namų nuostatomis, direktoriaus įsakymais 

ir kitais susijusiais dokumentais. 

Toliau buvo įgyvendinamas tikslas, kad socialiniai darbuotojai, gavę informaciją apie naujai 

atvykstantį į globos namus gyventoją, apsilankytų to žmogaus esamoje gyvenamoje (buvimo) 

vietoje, susipažintų su būsimu nauju globos namų gyventoju, tuo pačių atliekant pirminį vizualinį 

socialinių ir fizinių gebėjimų įvertinimą bei aptariant atvykimo sąlygas (siūloma atsivežti savo 

asmeninius daiktus, paveikslus, baldus (pagal galimybes) ir kitus jam namus ar artimuosius 

primenančius daiktus. Ši praktika pasitvirtino, nes atvykęs gyventojas susitinka su jau matytu ir 

busimu socialiniu darbuotoju. 

Atvykus naujam gyventojui yra sutikrinami atsivežti dokumentai, surenkama visapusiška 

informacija apie atvykusį gyventoją, artimųjų kontaktai, surašomi atsivežti asmeniniai daiktai, 

rūbai, kompensacinė technika (jei naudoja). Gyventojas yra palydimas į paruošta kambarį, 

supažindinamas su kambario kaimynais. 

Asmuo į globos namus atvyksta turėdamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos siuntimą, 

asmens tapatybę patvirtinančius ir kitus dokumentus. Prieš pasirašant sutartį asmuo yra 

supažindinamas su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis. Socialinė globa asmeniui teikiama pagal 

asmens ir globos namų pasirašyta ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo sutartį (2018-11-19 

direktoriaus įsakymais Nr. V-62, V-63, V-64, V-65 patvirtintos naujos redakcijos, kurioje 

numatomos socialinės globos paslaugų teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo 
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sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos. 

Naujai atvykusiems gyventojams padedama prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, kurios dažnam 

sukelia stresą, laikinus sveikatos sutrikimus. Siekiant pašalinti šiuos veiksnius, gyventojas gauna 

visokeriopą socialinio darbuotojo, medicinos padalinio darbuotojų, psichologo, užimtumo 

specialisto, socialinio darbuotojo padėjėjo ir administracijos pagalbą. Komandinis darbas leidžia į 

problemą pažvelgti iš įvairių pusių, kas lemia greitesnį ir kokybiškesnį naujai atvykusio gyventojo 

prisitaikymą naujoje aplinkoje. Šiame adaptacijos procese ypač skatinami dalyvauti gyventojų 

artimieji, draugai, kaimynai jie yra grandis, jungianti žmogų su likusiu pasauliu iki atvykstant į 

globos namus. Tokiu atveju gyventojui yra lengviau prisitaikyti naujoje aplinkoje, nes  išlieka 

grandis sujungta su artimaisiais ir buvusiu gyvenimu. Kiekvienam gyventojui yra atliekamas 

paslaugų poreikių vertinimas,  su tikslu nustatyti gyventojo stipriąsias ir silpnąsias asmenines 

savybes. Gyventojas yra skatinamas ir motyvuojamas, kad kiek galima daugiau rūpintųsi savo fizine 

ir psichine  sveikata,  o asmenims, kurie negali to padaryti patys, yra suteikiama visokeriopa 

pagalba. 

Socialinis darbuotojas atvykusį gyventoją supažindina su globos namų aplinka, teikiamomis 

paslaugomis, kaip įmanoma dažniau lanko, bendrauja su juo, morališkai palaiko, kad adaptacinis 

periodas vyktų kuo sklandžiau ir tęstųsi kuo trumpiau. Pirmomis dienomis palydi iki procedūrų, 

gydytojo, psichologo, kineziterapijos, užimtumo kabinetų, virtuvėlės, koplyčios, valgomojo ir 

parodo kitas patalpas. Socialinis darbuotojas naujai atvykusį gyventoją supažindina su jam priskirtu 

personalu t.y. bendrosios praktikos slaugytoja ir socialinio darbuotojo padėjėju. Taip pat gyventojas 

yra supažindinamas su globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis ir pasirašoma sutartis dėl 

asmens apgyvendinimo globos namuose.  

Globos namų specialistų komanda, dalyvaujanti paslaugų poreikių vertinime susipažįsta su naujai 

atvykusiu gyventoju arba jį atstovaujančiu asmeniu. Per paslaugų poreikio vertinimo procesą 

specialistai nustato asmens individualias savybes, pomėgius, poreikius, pageidavimus ir nustatyta 

tvarka įvertina stipriąsias  ir silpnąsias asmens savybes. 

Įvertinus naujai atvykusio gyventojo būseną, išklausomi paties gyventojo ir jo artimųjų 

pageidavimai, nustatoma kokios paslaugos yra būtiniausios, kokiomis veiklomis jis užsiimdavo iki 

atvykstant į globos namus ir sudaromos galimybės toliau tęsti pageidaujamą veiklą, jei tai 

neprieštarauja globos namų vidaus tvarkos taisyklėms ar žmogiškumo normoms, nepažeidžia kitų 

globos namų gyventojų interesų.  

Globos namų specialistų komanda, dalyvaujanti paslaugų poreikių nustatyme, atsižvelgdama į 

pagrįstus gyventojo bei jo artimųjų norus, pasiūlymus ir įvertinusi  paslaugų poreikį, sudaro 

individualų socialinės globos planą, į kurį perkeliamos tik silpnosios asmens savybės, kurioms  turi 

būti teikiama pagalba. Komandos tikslas, jei tik yra galimybė, siekti, kad silpnosios gyventojo 

savybės sustiprėtų ir jis taptų kuo savarankiškesnis. Tiek teikiant socialines paslaugas, tiek sudarant 
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individualų socialinės globos planą darbas yra grindžiamas komandinio darbo principu. Gyventojų 

savarankiškumo palaikymas yra vienas iš svarbiausių uždavinių, todėl sudarant individualų 

socialinės globos planą  numatomi visi veiksmai gyventojų aktyvumui skatinti ir palaikyti. 

Gyventojai yra skatinami savarankiškai tvarkyti savo turtinius, finansinius ir kitus asmeninius 

reikalus. Jei gyventojas negali tuo pasirūpinti dėl pablogėjusios savo sveikatos, siūloma, kad tuo 

pasirūpintų artimieji ar įstatymo numatyta tvarka, įgaliotas asmuo,  visa tai turi būti patvirtinta 

notariškai. 

Socialiniai darbuotojai stengiasi įtraukti gyventojus į Globos namų bendruomenės veiklą pagal 

gyventojo sveikatos būseną ir asmeninį iniciatyvumą: budėjimas priėmime, asmeninių kūrybinių 

gebėjimų skatinimas (mezgimas, siuvinėjimas, gaminiai iš degtukų, piešimas, muzikos/eilių 

kūrimas, poezijos skaitymas ir pan.), akvariumo žuvyčių maitinimas, paukščių ir katinų maitinimas 

šaltuoju sezono metu ir kita veikla, kuria užsiimdami gyventojai jaučiasi reikalingi ir naudingi 

bendruomenei. 

Socialiniai darbuotojai nuolat palaiko glaudžius ryšius su gyventojų artimaisiais, giminėmis, 

draugais padeda gyventojams atkurti prarastus socialinius ryšius. Per ataskaitinį laikotarpį globos 

namuose vienišų, artimųjų neturinčių arba jų nelankomų buvo 7 gyventojai. Socialiniai darbuotojai 

stengiasi išnaudoti visas priemones, kad tik gyventojams padėtų surasti gimines ar artimuosius. 

Gyventojai dažniausiai ryšius su artimaisiais palaiko bendraudami telefonu, aplankydami, 

naudojamos ir šiuolaikiškos technologijos: internetas, elektroninis paštas, „Skype“ programa. Taip 

pat socialiniams darbuotojams tenka rašyti  laiškus, atvirlaiškius ne tik lietuvių bet ir rusų kalba.  

Socialiniai darbuotojai organizuoja ir vykdo atstovavimo, tarpininkavimo bei lydėjimo paslaugas. 

Esant reikalui palydi gyventojus į gydymo įstaigas, lanko gulinčius ligoninėje, tokių vizitų per 

metus buvo 23. Gyventoją hospitalizavus į gydymo įstaigą, socialinis darbuotojas nedelsiant 

informuoja gimines ar artimuosius apie esamą situaciją. Socialiniai darbuotojai kartu su gyventojais 

lankosi kavinėse, pašto skyriuose, notarinėse kontorose ir kitose institucijose, sprendžiant jiems 

aktualius klausimus. 

Sunkiai vaikštančių ar slaugomų  gyventojų pageidavimu 2 socialinio darbuotojo padėjėjai du 

kartus per savaitę eina į parduotuvę, vaistinę ir nuperka pageidaujamų prekių, vaistų.  Dalis 

gyventojų, turinčių sunkią fizinę negalią ir negalintys patys judėti neįgaliojo vežimėliuose yra 

lydimi socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, globos namų tarybos narių prie jūros, 

apžiūrėti pasipuošusio miesto įvairioms progoms (Jūros šventei, Kalėdoms). Šiam tikslui 

įgyvendinti puikiai padeda  socialinis taksi, Maltos ordino ar Klaipėdos miesto socialinių paslaugų 

centro automobilis su keltuvu. Nuo 2019 gegužės mėnesio socialinio darbuotojo padėjėjai 

pildydami ,,Gyventojo socialinė byla" 7 priedą įrašus daro kompiuteryje. 

Patogiai įrengtose gyventojų virtuvėlese yra sudarytos sąlygos, netrukdant kambario kaimynams,  

gyventojams bendrauti su artimaisiais ar draugais bei gyventojams bendrauti tarpusavyje  
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Psichologo veikla: 

Psichologė nuolat bendravo su gyventojais, organizavo  ,,Proto mankšta", ,,Proto mūšį", 

kognytivinių funkcijų palaikymui, stimuliavimui buvo suorganizuota 41 užsiėmimas.  Sukūrė 

rizikos asmenų grupę, kuriai reikalinga psichologinė pagalba ir palaikymas, užsiėmimai vyksta 

vieną kartą savaitėje. Psichologė organizavo teorinius ir praktinius užsiėmimus darbuotojams 

tarpusavio bendravimo, savęs stiprinimo ir emocijų valdymo klausimais, per ataskaitini laikotarpį 

buvo suoranizuoti 64 paskaitos. Po mokymų pagerėjo darbuotojų tarpusavio bendravimas, pradėjo 

atpažinti privalumus ir trukdžius darbinių santykių kūrimo procese. Psichologė dirba net tik su 

globos namų gyventojais, darbuotojais,bet teikia pagalba, esant poreikiui ir gyventojų artimiesiems, 

per atsakaitini laikotarpi buvo suteikta 20 konsultacijų 

Užimtumo organizavimas ir vykdymas: 

Socialiniai darbuotojai nuolat informuoja gyventojus apie Globos namuose ir už Globos namų  ribų 

vykstančius renginius, koncertus, įvairias šventes, organizuoja išvykas, keliones, kitas panašias 

veiklas, skatina, motyvuoja gyventojus aktyviau dalyvauti miesto sociokultūrinėse veiklose. 

Socialiniai darbuotojai (dažnai kartu su psichologu) vykdo individualius užsiėmimus/pokalbius su 

gyventojais, esant poreikiui ir/ar sprendžiant gyventojo asmenines problemas. Skatina ir aktyvina 

gyventojus dalyvauti įvairiose užimtumo veiklose: reminescenciniai užsiėmimai, dailės,  spalvinimo 

užsiėmimai, užsiėmimai sensoriniame kambaryje, muzikos terapijos užsiėmimai, knygų skaitymas, 

atviručių gamyba, maisto gaminimas, mokymas(-is) naudotis buities prietaisais ir kt. 

Atsirado nauja užimtumo forma, darbas su planšetiniu kompiuteriu, kurios esmė palaikyti judėjimo 

problemų turinčių asmenų esamus gebėjimus (atminties lavinimas, dėmesio koncentracija, 

smulkiosios motorikos aktyvinimas ir pan.) kompiuterinių žaidimų pagalba. Gyventojai planšetės 

pagalba piešia, groja įvairiais muzikos instrumentais, stato dėliones 

Gausybė organizuojamų renginių bei kultūrinės veiklos įvairumas neleidžia gyventojams liūdėti ar 

pasijusti nuošaly nuo visuomenės. Buvo suorganizuota daugybė išvykų į įvairius koncertus, cirką, 

kiną, parodas, sporto varžybas  ir kitas lankytinas vietas. Gyventojai savo foto nuotraukų paroda 

pristatė Kretingos raj. Padvarių socialinės globos namuose, toliau nuotraukų paroda buvo 

eksponuojama Mažeikių rajono Plinkšių globos namuose,  ir Telšių rajono senelių globos namuose. 

Kiekvieną mėnesį gyventojams buvo organizuojami įvairūs renginiai, švenčiamos kalendorinės 

šventės, gyventojų gimtadienio šventės, buvo pažymėtas ir 18-as globos namų gimtadienis, 

priimami kolektyvai iš įvairių institucijų su savo meninėmis programomias. Kūrybiškai, išradingai 

ir aktyviai buvo paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 101-osios metinės. Socialiniai 

darbuotojai ne tik organizavo renginius globos namuose, tačiau lydėjo gyventojus į miesto mastu 

organizuojamus renginius. Kasdieninio gyvenimo akimirkos ar išvykos buvo fiksuojamos foto 

nuotraukose, viešinamos ,,Fecebook'' paskyroje ar dienraščių straipsniuose, globos namų 

internetiniame tinklapyje. 
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Stipresnės sveikatos gyventojai kas rytą dalyvavo rytinės mankštos užsiėmimuose, stiprino savo 

fizinę sveikatą ir emocinę būseną,  stebint fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojai, 

kineziterapijos salėje vyko individualūs užsiėmimai. 

Tęsėme pradėtą Aleksandro Gridino labdaros fondo socialinę kojinių mezgimo akciją ,, 

Sušildykime vieni kitus”.  Penkios globos namų  gyventojos puikiai tęsė kojinyčių, pirštinaičių, 

liemenių ir šlepečių mezgimo darbus, per du mėnesius buvo numezgta liemenė ir 45 poros įvairaus 

dydžio kojinaitės. 

Globos namų gyventojams Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos vienuolis ir  Stačiatikių bažnyčios 

kunigas teikia sielovados paslaugas. Kartą per mėnesį aukojo šventas mišias globos namų 

koplytėlėje, lankė gulinčius, negalinčius dalyvauti šv. Mišiose, dalyvavo globos namuose 

organizuojamose šventiniuose renginiuose, palydėjo anapilin išėjusius gyventojus.   

Vykdytos apklausos ir susirinkimai: 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuoti keturi bendri gyventojų susirinkimai su darbuotojais ir 

padalinių vadovais, visi gyventojai turi galimybę ne tik išsakyti savo nuomonę žodžiu bet ir raštu, 

kelti problemas, teikti siūlymus ir pageidavimus, bet kokiu jiems rūpimu klausimu. Per ataskaitinį 

laikotarpį globos namų gyventojai dalyvavo anketinėse apklausose tema ,,Dėl užimtumo paslaugų 

teikimo“, ,,Dėl ilgalaikių (trumpalaikių) socialinės globos paslaugų teikimo", vidutiniškai 

apklausose dalyvauja apie  67% gyventojų. 

Anketų rezultatų analizė yra viešinama bendrame darbuotojų ir gyventojų susirinkime, teikiami 

pasiūlymai rezultatams gerinti. Kasmet anketų klausimynai yra papildomi ir tobulinami, kad atitiktų 

mūsų šių dienų realijas.  

Globos namų taryba: 

Globos namuose įkurta Globos namų taryba, kurią sudaro ne tik gyventojai, darbuotojai bet ir 

gyventojų artimieji, bendruomenės nariai, visuomeninių organizacijų atstovai.  Per ataskaitinį 

laikotarpį  globos namų taryba organizavo du susirinkimus, tarybos nariai dalyvavo apklausdami 

globos namų gyventojus  paslaugų teikimo ir užimtumo organizavimo klausimais. Lydėjo 

gyventojus į miesto renginius, prie jūros, bažnyčią padėjo puošti globos namų erdves ir gyventojų 

kambarius. Dalyvavo išrenkant ,, Gražiausia ir tvarkingiausia kambarį". 

Projektinė veikla: 

Įstaiga nuo 2017 metų balandžio mėnesio dalyvauja Europos regioninės plėtros fondo 

finansuojamoje 2014-2020 m. „Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programoje ir įgyvendina projektą 

„Jungtinis kompetencijos centras pažangių socialinių paslaugų, skirtų pagyvenusių žmonių globai, 

plėtra; Jungtinės pažangios socialinės paslaugos, Nr. LLI-1“. Socialinio darbo ir sveikatos 

priežiūros padaliniai 2018 metais vykdė tęstinį 2014-2020 m.  INTERREG  V-A Latvijos ir 

Lietuvos programos projekto ,,Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinėms rūpybos 

paslaugoms senyviems žmonėms kurti" vykdymą. 2014-2020 m.  INTERREG  V-A Latvijos ir 
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Lietuvos programos projekte ,,Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinėms rūpybos 

paslaugoms senyviems žmonėms kurti" 2019 m balandžio mėnesį baigėsi numatytas projektas, 

numatyti rezultatai pasiekti ir viršyti lūkesčiai. 

Pagal 2018 m. lapkričio 23 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. TA-4S/150/75, pasirašytos tarp VšĮ 

“Trečiasis amžius” ir įstaigos, nuo 2018 metų gruodžio mėnesio įstaigą bendradarbiauja, siekiant 

įgyvendinti projektą „Per savanorystę į geresnę gyvenimo kokybę“. 

Per projektinę veiklą, 2019 m. sausio mėnesį 15 globos namų darbuotojų dalyvavo mokymuose 

tema ,, IT naudojimas informacijos paieškai ir bendravimui", toliau birželio mėnesį tęsė mokymus 

(tie patys darbuotojai) ,,Bendravimas raštu". Projektas bus tęsiamas toliau. 

2019 m. balandžio mėnesį organizuota Globos namų gyventojų (autoriai fotomenininkai Vidūnas 

Kulikauskas, Aivaras Šimeliūnas ir Donatas Vaičiulis) fotografijos  paroda Kretingos rajono 

Padvarių socialinės globos namuose. 2019 m. birželio mėn. toliau nuotraukų paroda buvo 

eksponuojama Mažeikių rajono Plinkšių globos namuose  ir rugsėjo mėnesį Telšių rajono senelių 

globos namuose. 2019 m. rugsėjo mėn. Globos namų patalpose buvo eksponuojama nauja Aros  

Budreckienės tapybos darbų paroda. 

2.5.6. Sveikatos priežiūra: 

Sveikatos priežiūros veiklos pagrindas: 

Įstaigos veikla yra licencijuota. 2013 m. liepos 02 d. įstaigai yra išduota licencija teikti institucinę 

socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims, 2013 m. liepos 02 d. įstaigai yra 

išduota licencija teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su 

negalia, 2004 m. vasario 24 d. įstaigai yra išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 

2731 suteikianti teisę teikti slaugos, bendrosios praktikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, masažo 

paslaugas, o nuo 2015 m. liepos 27 d.  suteikianti teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir 

teikti antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – vidaus ligų, slaugos: 

bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos bei kitas ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros – masažo paslaugas. 

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojų skaičius ir pareigybės: 

Sveikatos priežiūros padalinyje dirba sveikatos priežiūros  padalinio vadovė – 1 darbuotojas 

(nustatytas pareigybių skaičius 1  etatas), vidaus ligų gydytojas – 1 (nustatytas pareigybių skaičius 1 

etatas), bendrosios praktikos slaugytojos – 6 (nustatytas pareigybių skaičius  5,75 etato), bendrosios 

praktikos slaugytojų padėjėjos – 14 (nustatytas pareigybių skaičius 11 etatų), dietistė – 1 (nustatytas 

pareigybių skaičius 0,5 etato), fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja – 1 (1 etatas), 

masažuotoja – 1 (nustatytas pareigybių skaičius 0,25 etato).  

Sveikatos priežiūros padalinio vadovė, vidaus ligų gydytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos 

slaugytojas, masažistas dirba vadovaudamiesi sudarytu darbo grafiku, bendrosios praktikos 

slaugytojai ir slaugytojo padėjėjai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Sveikatos priežiūros 



25 

 

padalinio darbuotojai atostogauja pagal direktoriaus patvirtintą kasmetinių atostogų grafiką.  

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojų kvalifikacija: 

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai dirba turėdami galiojančias (aktyvias) licencijas ir 

sertifikatus: Vidaus ligų gydytojo licencija – 1; Bendrosios slaugos praktikos licencijas – 8; 

Kineziterapeuto kvalifikacija – 1; Masažisto kvalifikacija - 1. 

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, 

konferencijose, diskusijose 11 darbuotojų ( 3 konferencijos (4); 7 mokymai (6); 3 kursai (5); 1 

diskusija (1). Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai dalyvavo konferencijoje tema „Specialistų  

bendradarbiavimas ir vyresnių asmenų sveikatos priežiūra“, „Slaugytojų veiklos svarba pažangios 

slaugos praktikos kontekste“, „Psichikos sveikatos iššūkiai ir slauga“. Mokymai „IT naudojimas 

informacijos paieškai ir bendravimui“, ,,Įtemptų asmeninių ir darbinių situacijų (streso) valdymas 

bei prisitaikymas prie pokyčių“, „Perdegimo sindromo prevencija :Matyk kitą kelią“, „Charizma 

socialiniame darbe“, „Bendravimas raštu“, „Laiko ir prioritetų planavimas“, „Socialinio darbuotojo  

padėjėjo darbo ypatumai su senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis“. Kursai „Vadybos pagrindai: 

organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros įstaigos veiklai“ „Valymo ir dezinfekavimo 

medžiagų saugus naudojimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, Bendravimas su pacientais 

sveikatos priežiūros įstaigoje: praktinės psichologijos taikymas medicinos darbuotojo veikloje“. 

Diskusija “Totali tolerancija: misija(ne) įmanoma“. Vidininiuose mokymuose “Pragulų profilaktika 

ir žaizdų priežiūra“ dalyvavo 11 slaugytojų padėjėjų  ir 5 bendrosios praktikos slaugytojų.  Šešios  

slaugytojų  padėjėjos  nuo 2019 m. rugsėjo pirmos dienos mokosi Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio mokymo centre, gilina  slaugytojų padėjėjų žinias.  

Medikamentų kaina (įkainis) 1 gyventojui: 

2019 metais medikamentų ir slaugos priemonių įkainis vienam gyventojui per dieną išliko nepakitęs 

– 0,82 Eur (patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 3 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1961).  

Sveikatos priežiūros padalinio darbo organizavimas: 

Gyventojams teikiamos  šios bazinės paslaugos: apgyvendinimo, būsto, maitinimo, buitinės ir 

asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, laisvalaikio organizavimo, 

sveikatos priežiūros paslaugos (slauga, fizinė medicina ir reabilitacija, masažas). Globos namai 

gyventojams pageidaujant organizuoja ir kitas mokamas/nemokamas paslaugas. 

Pagrindinis sveikatos priežiūros padalinio tikslas yra vykdyti tęstinį asmens gerovės paslaugų ir 

priemonių užtikrinimą teikiant sveikatos priežiūrą ir slaugą, fizinės medicinos ir reabilitacijos, 

masažo bei psichoterapines paslaugas. Slaugos procesas tai sistemingas problemų sprendimas, 

siekiant patenkinti fizinius , psichologinius ir socialinius asmens, sveikatos poreikius. 

Sveikatos priežiūros padaliniui vadovauja sveikatos priežiūros padalinio vadovė ir yra atsakinga už 

padalinio darbo organizavimą bei kontrolę. 
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Kiekvienam gyventojui yra priskiriama „jo“ bendrosios praktikos slaugytoja, kuri prižiūri ir stebi jų 

sveikatos būklę, dalyvauja paslaugų poreikių nustatymo procedūroje, dalyvaujat ruošiant ar 

koreguojant individualų socialinės globos planą, pildo slaugos istorijas.  

Būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas bendrosios praktikos slaugytojos teikia visiems globos 

namų gyventojui. Bendrosios praktikos slaugytojos atlieka vidaus ligų gydytojo paskirtas 

procedūras: stato infuzines sistemas, leidžia injekcijas į raumenis, lašina lašiukus į akis, nosį ausis 

(esant reikalui plauna ausies landas, padeda įsidėti klausos aparatus). Atlieka perrišimus, stato 

klizmas, matuoja AKS, temperatūrą, ima kraują iš venos tyrimams ir vežame į laboratoriją. Atlieka 

tęstinius kraujo tyrimus: (hemoglobino, CRB, leukocitų, gliukozės). Atlieka šlapimo tyrimus, rašo 

elektrokardiogramas. Prižiūri tracheostomą, taip pat epicistostomą (ilgalaikis šlapimo pūslės takų 

drenažas) ir kitus darbus. 

Bendrosios praktikos slaugytojos dirba kartu su vidaus ligų gydytoju. Vidaus ligų gydytojas ne 

mažiau kaip tris kartus per savaitę vykdo priėmimus ir konsultacijas, o esant poreikiui tai atlieka 

nedelsiant. Kiekvienas gyventojas arba jo atstovas gali netrukdomai pareikšti savo sutikimą ir/arba 

nesutikimą dėl medicininės apžiūros, tyrimų, gydymo vaistais ir procedūromis ir šis sprendimas 

fiksuojamas asmens sveikatos priežiūros dokumentuose.  

Gyventojo atsiklausus jis  gali pareikšti (ne) sutikimą dėl bendrosios praktikos slaugytojo buvimo 

gydytojo apžiūros metu (Globos namų direktoriaus 2017 m. lapkričio 21 d nurodymas Nr. N-2) 

Dokumentų valdymas: 

Atvykus naujam gyventojui bendrosios praktikos slaugytoja suformuoja gyventojo medicinos bylą 

vadovaudamasi globos namų direktoriaus 2015-07-08 įsakymu Nr. V-71 patvirtinto gyventojo 

medicinos bylos, sudarymo ir pildymo tvarkos aprašo nuostatomis. Gyventojo medicinos bylos 

sudarymo tikslas – užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų planavimą, 

organizavimą ir teikimą globos namų gyventojams, bei tinkamą sveikatos priežiūros procesų 

dokumentavimą. Patvirtintas naujas globos namų direktoriaus 2019m. kovo 08d. įsakymu Nr. V-24 

„Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas“ Sveikatos priežiūros paslaugos įstaigoje teikiamos ir 

dokumentuojamos vadovaujantis LR teisės aktų ir įstaigos vadovo patvirtintų vidaus dokumentų, 

reglamentuojančių sveiktos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatomis ir reikalavimais. 

Asmens poreikių nustatymas 

Bendrosios praktikos slaugytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, dietistas ir 

slaugytojo padėjėjas dalyvauja globos namų specialistų komandoje nustatant asmens paslaugų 

poreikius, susipažįsta su naujai atvykusiu gyventoju arba jį atstovaujančiu asmeniu. Per paslaugų 

poreikio vertinimo procedūrą aptariama, kokios slaugos ir medicininės pagalbos gyventojui reikia. 

Specialistai nustato asmens individualias savybes, pomėgius, poreikius, pageidavimus ir nustatyta 

tvarka įvertina stipriąsias ir silpnąsias asmens savybes. 

 Komandos tikslas, jei tik yra galimybė, siekti, kad silpnosios gyventojo savybės sustiprėtų ir jis 
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taptų kuo savarankiškesnis.  

Prevencinis darbas: 

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai ruošia ir publikuoja sienlaikraštį sveikatai aktualiomis 

temomis, per ataskaitinį laikotarpį buvo parengti ir publikuoti 7pranešimai.  

Vykdomas prevencinis darbas siekiant atkreipti dėmesį į žalingų įpročių poveikį sveikatai. Pravesti 

pokalbiai apie alkoholio ir tabako žalą, svorio kontrolę. 

Vykdomas nuolatinis tikslinis ar bendro pobūdžio žinių ar informacijos perdavimas ir aiškinimas, 

individualiai ir/arba grupei, dėl sveikos gyvensenos, vaistų vartojimo ir jų terapinį ir šalutinį 

poveikį, asmeniui būdingos ligos simptomus, būsenas ir kaip su jomis susidraugauti.  

Gyventojų medicininė charakteristika: 

Specialų nuolatinės slaugos poreikį  per   2019 metus  turėjo 43 gyventojai. Specialų nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikį per 2019metus turėjo  27 gyventojai. Psichinės sveikatos sutrikimai 

nustatyti 24 gyventojams. Sergančių diabetu  2019 metais buvo 15 gyventojų( 5 mirė).  Per 2019 

metus mirė viso: 19 gyventojų. 

Pragulų profilaktika: 

Globos namuose yra nustatytas tikslas įstaigoje neturėti nei vieno pragulų atsiradimo atvejo. Per 

ataskaitinius metus, globos namuose nebuvo nustatytas nei vienas pragulų atsiradimo atvejis. 

Bendrosios praktikos slaugytojos vykdo gulinčių ir/ar ilgai sėdinčių gyventojų odos būklę, vykdo 

gyventojų pragulų profilaktiką ir esant poreikiui, gydymą. Pragulų profilaktikos procesas (gulinčių 

gyventojų vartymas) fiksuojamas pragulų profilaktikos (vartymo) lapuose. Esant būtinumui, 

dažniausiai naujai atvykusiems gyventojams arba grįžusiems iš stacionarių gydymo įstaigų, 

bendrosios praktikos slaugytojos vykdo pragulų gydymą naudojant pragulų gydymui skirtas 

priemones (Granuflex ir Aguacel arba Aquacel Ag+extra pleistrus, GranuGel, Sulfargin , betadino, 

tepalus).  

Siekiant išvengti pragulų atsiradimo rizikos įstaigoje per ataskaitinius 2019metus buvo naudojami 

viso 35 antipraguliniai čiužiniai ( 25vnt. kintančio slėgio čiužiniai su kompresoraiais, ir 10 čiužinių 

pragulų profilaktikai Dyna – Form- Saturn. (I – III stadijos pragulų gydymui). Naudojame 5vnt. 

minkštas šonines apsaugas  funkcinėms lovoms. 

Inkotinencinių priemonių naudojimas: 

Visomis ir asmeniui individualiai pritaikytomis inkontinencinėmis priemonėmis gyventojai, pagal 

nustatytą poreikį, yra aprūpinami įstaigos lėšomis vadovaujantis įstaigos direktoriaus 2014-03-10 

įsakymu Nr. V-50 „Dėl vienkartinių slaugos priemonių skyrimo, užsakymo, gavimo ir išdavimo 

tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Nuo 2019m.lapkričio 21d. Nr.V-50 patvirtintas naujas 

įsakymas „Dėl vienkartinių slaugos ir  priežiūros  priemonių skyrimo , užsakymo ,gavimo , 

išdavimo , laikymo , apskaitos  ir nurašymo tvarka. Įstaigoje, asmens higienos priemonės 

(sauskelnės), yra parenkamos individualiai, naudojant „Tena identifi“ sistemą.  Inkotinencines 
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priemones  per  2019m.naudojo 53 gyventojai.  

Sveikatos priežiūros vykdymas: 

Apžiūros ir konsultacijos 

Gyventojus konsultuoja, nukreipia pas specialistus, vykdo priežiūrą bei gydymą įstaigoje dirbantis 

vidaus ligų gydytojas. Įstaigos gydytojui išrašius siuntimą gyventojus konsultavo ir gydė psichiatras 

48 kartų, stomatologas gydė 54 kartus (5 gyventojams suprotezuoti dantys) , oftalmologas 

konsultavo 15 kartų, atliktos 3 akių kataraktos operacijos, otorinolaringologas konsultavo  7 

gyventojų, pas kitus specialistus konsultavosi 101 kartus. Globos namuose  UAB ortopedijos 

padalinys „ORTOPRO“ , primatavo ir atvežė 38 gyventojams jiems pasirinktą ir pritaikytą avalynę.  

Profilaktinė krūtinės ląstos rentgenograma atlikta 29 gyventojams. 

Vaistų vartojimas: 

Pagal gydytojo paskirtus paskyrimus ir atidavimo lapus medikamentai ir procedūros atliekamos 61 

gyventojams. Iš jų 17medikamentus vartoja procedūrų kabinete, likusiems gyventojams 

medikamentus išnešioja ir stebi jų (su)vartojimą bendrosios praktikos slaugytojai. Savarankiški 

gyventojai vaistus vartoja savarankiškai.  

Skiepijimas ir vakcinacija: 

Vykdomas gyventojų skiepijimo ir vakcinacijos procesas. Gyventojo (-ų) apsisprendimas (-ai) ir 

sutikimai fiksuojami profilaktinių skiepijimų žurnale. Per 2019 metus gripo vakcina paskiepyti 49 

gyventojai. Per 2019 metus nebuvo užfiksuotas ,nei vienas gripo atvejis. 

Diabetas: 

Sergančių diabetu yra šiuo metu yra10 gyventojų, iš jų 2 leidžiamas insulinas. Jiems skirta speciali 

maitinimosi dieta. Sergantiems cukriniu diabetu, nuolat tikrinamas gliukozės kiekis kraujyje ir 

vieną kartą ketvirtyje tikrinamas  gliukuotas hemoglobinas. Gydomasis pedikiūras  per ataskaitinius 

metus buvo atliekamas 2 gyventojams. 

Gydymas stacionare: 

Per 2019 metus stacionare gydėsi 55 gyventojai.  

Kineziterapija, masažas, reabilitacija ir kompensacinė technika. 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja teikia atstatomąsias procedūras padedančias 

gyventojui kuo ilgesnį laiko tarpą išsaugoti fizinį aktyvumą ir/arba atstatyti, sustiprinti pažeistas 

judėjimo funkcijas. 

Kiekvieną rytą vyksta rytinės mankštos pagrindinėje globos namų salėje, o vasara, esant geram orui 

– esančioje pavėsinėje. Bendrose rytinėse mankštose vidutiniškai dalyvavo 15 moterų. Visus metus 

individualios mankštos ir reabilitacija buvo vykdomos kineziterapijos salėje. 

Naudotis kompensacine technika (vaikštynės, alkūniniai ramentai, lazdos) buvo mokomi 11 

gyventojų. Darbuotojai, aptarnaudami klientus naudojo keturis (4) gyventojams perkelti pritaikytus 

specialios paskirties keltuvus ir du (2) vonios keltuvus. 
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Per ataskaitinius 2019  metus gyventojams buvo suteiktos šios paslaugos:  

Reabilitacijos paslaugos Gyventojų skaičius 

Reabilitacija didinanti judesių amplitudę, jėgą bei ištvermę. 30 

Reabilitacija gerinanti atramos ir judesių funkciją 41 

Reabilitacija didinanti raumenų tonusą 41 

Reabilitacija esant pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimams.  29 

Reabilitacija esant susidariusioms kontraktūroms 16 

 

Masažo ir fizioterapinių procedūrų paslaugos Gyventojų skaičius 

Nugaros masažas 145 

Kaklo ir pečių juostos masažas 90 

Kojų masažas 225 

Rankų masažas 201 

Juosmens masažas 59 

Ultragarsas 131 

Elektroterapija 20 

Limfodrenažas 20 

Tepalų ir gelio įtrynimai 205 

 

Visi gyventojai, kuriems yra nustatytas poreikis, yra skiriama kompensacinė technika pagal turimą 

fizinę negalią: 

 

Kompensacinė technika Gyventojų skaičius 

Aukšta vaikštynė 3 

Žema vaikštynė (su ratukais) 13 

Neįgaliojo vežimėliais naudojosi savarankiškai 16 

Darbuotojų pagalba neįgaliojo vežimėliu 24 

Keturkoja lazdelė 2 

Neregio lazdelė 1 

Lazdelė 5 

Funkcinė lova  

 

Pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai: 

Per 2019 m. pirmosios pagalbos mokymus išklausė 18 darbuotojų,  higienos įgūdžių mokymus – 9 

darbuotojai.  

Maitinimas: 

Globos namų dietistas, įvertinus sveikatos būklę, turimas ligas, rijimo ir kramtymo funkcijas, 

paskiria maitinimosi dietą kiekvienam gyventojui atskirai. Globos namuose gyventojai maitinami 

pagal pagyvenusių žmonių dietą, dieta skirta gyventojams su labai aukštu kūno masės indeksu(4 

gyventojai)sergantiems diabetu.   Pagal įvertinimus maistas ruošiamas trintas, maltas ir bendras . 
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Pagal sveikatos apsaugos ministro 2017m.spalio 23d. įsakymu Nr. V-1202 patvirtintas apribojimas 

transriebalų. Nuo 2019m. lapkričio 01dienos sveikatai nepalankių transriebalų galės būti  ne 

daugiau kaip 2g/ 100g bendro riebalų kiekio. Pakoreguotas meniu , kad gaunamuose maisto 

produktuose kiekis neviršytų nustatytų normų. Stebimi gaunami  maisto produktai, dėl transriebalų 

kiekio. 

Laboratoriniai tyrimai: 

Globos namuose turimais analizatoriais per 2019 metus atlikti šie tyrimai: šlapimo analizatoriumi 

,,Urit 30“ buvo atlikti 37 tyrimai. Kraujo analizatoriumi Quik Read 101 CRB atlikti 28 kraujo 

tyrimai. Hb 201 (hemoglobinas) atlikti 18 testiniai tyrimai. WBC (leukocitai)  15 testinių tyrimų. 

EKG užrašyta 16 gyventojams.  

Laboratoriniai kraujo tyrimai atliekami VŠĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje pagal sudarytą 

paslaugų teikimo sutartį. Per ataskaitinius 2019 metus 86 kartai buvo atliekami tyrimai (didžioji 

dalis kraujo tyrimai) laboratorijoje  

Medicininės atliekos:  

Medicininės atliekos yra kaupiamos specialiame šaldiklyje ir yra saugomos, priduodamos ir 

deklaruojamos vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis dėl medicininių atliekų tvarkymo. 

Medicinines atliekas išveža ir deklaruoja UAB „AV Investicija“. Medicininių atliekų per 2019 

metus išvežta 0,011 t. Per 2019 metus sumokėta  - 253,36Eur 

Projektinė veikla: 

Socialinio darbo ir sveikatos priežiūros padaliniai 2018 metais vykdė tęstinį 2014-2020 m.  

INTERREG  V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto ,,Jungtinis kompetencijų centras 

išmaniosioms socialinėms rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti" vykdymą. 2014-2020 m.  

INTERREG  V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekte ,,Jungtinis kompetencijų centras 

išmaniosioms socialinėms rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti". Toliau sėkmingai  

naudojami išmanieji prietaisai, kaip pvz: segmentinis  TANITA kūno kompozicijos analizatorius, 

kulkšnies – žąsto indekso matavimo prietaisas( dėl diagnozavimo ir gydymo periferinių arterijų 

ligomis), pulsoksimetras (matuoja arterinio kraujo įsotinimą deguonimi ir pulsą)ir kt. 

Vidaus ir išorės auditas: 

Sveikatos priežiūros padalinyje vykdomas vidaus medicininis auditas. Vidaus medicininio audito 

paslaugas teikia MB „Medicininis auditas“.  

2019 -03-20  buvo patikrinimas:  Nacionalinės visuomenės sveikatos centro. 

Globos namų gyventojų apklausos analizė dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo2019m. 

Apklausoje dalyvavo 40 gyventojų , iš jų 13 vyrų ir 27 moterys. Amžius – nuo 41m iki 91m. 

Atlikus tyrimo analizę, galima daryti prielaidą, kad gyventojai nebuvo nuoširdūs, nepasakė visos 

tiesos. Į atvirus klausimus, kur reikėjo išsakyti savo nuomonę, jie atsakinėjo nenoriai. Motyvavo, 

kad per dažnai globos namuose yra apklausiami. Pagal surinktus duomenis galima daryti prielaidą, 
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jog sveikatos priežiūros paslaugas globos namuose jie vertina labai gerai. Apklausos išvada: 

sveikatos priežiūros paslaugos atitinka globos namų poreikius.  

2.6. Patikrinimai 

Įstaigoje per 2019 buvo atlikti: 

1. 2019-03-29 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

patikrinimo aktas Nr. (3-12 15.4.6)PA-1922. Pažeidimų nenustatyta. 

2. 2019-04-19 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito 

skyriaus vidaus audito ataskaita Nr. CVAS-A-09-04. Nustatyti pažeidimai pašalinti (Koregavimo 

veiksmų planas 2019-04-30 įsakymas Nr. V-51). 

3. 2019-09-03 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos įstaigų priežiūros skyriaus pažyma dėl BĮ Klaipėdos miesto globos namų teikiamos 

socialinės globos kokybės vertinimo Nr. ĮVP-34. Nustatyti pažeidimai šalinami iki nurodyto 

termino 2020-03-01. (Koregavimo veiksmų planas 2019-10-07 įsakymas Nr. V-90).  

4. Pagal Globos namų 2019-08-27 pareiškimą (reg. Nr. AP-22998), 2019-08-28 Klaipėdos 

apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 04-

2-126-19 dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d., 300 str. 1 d.   

5. 2019-11-11 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos patikrinimas Nr. 9.4-3-1795. Pažeidimų 

nenustatyta. 

6. 2019-11-18 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

Klaipėdos užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patikrinimas Nr. (3-13 16.3.3)PA-8643. Pažeidimų 

nenustatyta. 

7. Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2019-12-05 patikrinimo aktas Nr. 

37VMĮP-1114. Nustatytas pažeidimas šalinamas per 1 mėnesį nuo piniginių lėšų skyrimo. 

(Koregavimo veiksmų planas 2019-12-09 įsakymas Nr. V-120). 
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III. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai Vertinimo 

kriterijaus 

planinė 

reikšmė 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

1. Asmenų, gavusių ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą įstaigoje 

skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

82 78,17 

2. Ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą teikiančių globos namų 

užimtų pareigybinių etatų skaičius laikotarpio pabaigoje 

60,5 59 

3. Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius, tenkantis vienam 

tiesiogiai socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui 

globos namuose 

1,95 1,95 

4. Vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos globos 

namuose per mėnesį 

594,88 1048,57 

5. Gyvenamųjų kambarių skaičius 

 

42 42 

 

______________________________________________ 
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