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I. VADOVO ŽODIS 

 Stonaičių socialinės globos namai (toliau vadinami – Globos namai) laikosi valstybės 

politikos ir Europos neįgaliųjų teisių konvencijos – globos namų gyventojai turi labiau integruotis į 

visuomenę. Vis didėjantis silpnumas arba pažinimo sutrikimai gali apriboti galimybę gyventi 

savarankiškai, todėl Globos namų darbuotojai yra pasiruošę suteikti pagalbą tiems žmonėms, kuriems 

ji labiausiai reikalinga. Mums labai svarbu, kad gyvenantys Globos namuose asmenys kuo ilgiau 

išliktų savarankiški ir kuo įvairesnių paslaugų gautų bendruomenėse. Svarbu suvokti, kad jie turi teisę 

naudotis lygiai tokiomis pat paslaugomis, kaip ir kiti visuomenės nariai, o mes, darbuotojai, turime 

ne tik geriau suprasti savo pareigas, susijusias su žmogaus teisėmis, bet ir taikyti jas savo darbe. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu Globos namų veikla buvo nukreipta į socialinių paslaugų 

kokybę ir plėtrą, numatant veiksmus, skatinančius perėjimą nuo institucinės globos prie 

bendruomeninių paslaugų teikimo. 

 2021-ieji visoje Lietuvoje buvo pažymėti koronaviruso pandemija. Šie metai 

išsiskyrė ir tuo, jog greta buvusių apribojimų, susijusių su virusu, teko visiems vis dar gyventi ir 

karantino sąlygomis. Lietuvoje COVID-19 karantinas įsigaliojo nuo 2020 m. spalio ir tęsėsi iki 

2021 m. birželio 30 d. Karantinas palietė ir mūsų globos namus. Daug dėmesio skyrėme patalpų 

vėdinimui bei dezinfekcijai, atstumo laikymuisi ir medicininių veido kaukių dėvėjimui. Karantino 

laikotarpiu pagrindinės taisyklės globos namų gyventojams buvo laikytis tarpusavio atstumo, 

didesnį dėmesį skirti rankų higienai, riboti susitikimus su artimaisiais. Giminaičiams visa 

informaciją apie gyventoją, jų sveikatą buvo teikiama telefonu. Atslūgus karantinui, gyventojai 

su artimaisiais galėjo susitikti pastatytoje palapinėje atokiau nuo kitų globos namų gyventojų. 

Susitikimo metu visi turėjo dėvėti medicinines veido kaukes ir laikytis atstumo.  

 Apsaugant labiausiai pažeidžiamus globos namų gyventojus nuo COVID-19, buvo 

priimtas Vyriausybės įsakymas pirmumo teise suskiepyti socialinės globos namų gyventojus ir 

darbuotojus pirma vakcinos doze. Sausio 15 dieną Stonaičių globos namų gyventojai ir darbuotojai 

buvo paskiepyti „Pfizer“ vakcina. Vasario 26 dieną paskiepijome antra „Pfizer“ vakcina, o spalio 

viduryje įvyko ir revakcinacija - gyventojai paskiepyti trečiąja vakcinos doze. 

   



 Atšaukus karantiną, nuo liepos 1 dienos šalyje liko galioti ekstremali situacija. 

Globos namų veiklą ir toliau reikėjo organizuoti, vadovaujantis tam tikrais papildomo saugumo 

reikalavimais ir rekomendacijomis.   

 Įstaigos 2021 m. veiklos rezultatai pasiekti suformavus atitinkamą personalo 

struktūrą, kuri užtikrina teikiamų paslaugų kokybę. Globos namuose 2021 m. buvo patvirtinta 81 

pareigybė. Metų pradžioje buvo atliktas darbuotojų 2020 m. veiklos užduočių vertinimas ir 

suformuotos užduotys 2021 metams. Buvo sudarytos sąlygos darbuotojams tobulinti savo profesinę 

kompetenciją. Socialinių paslaugų srities, asmens sveikatos priežiūros, buhalterinės apskaitos, kt. 

administracijos darbuotojai, viešųjų pirkimų specialistas dalyvavo įvairiuose mokymuose ir 

seminaruose, o įgytas žinias panaudojo savo darbe.  Paslaugų kokybės gerinimui, esamų problemų 

aptarimui ir sprendimų paieškai organizuojami reguliarūs gyventojus aptarnaujančių darbuotojų ir 

bendri Globos namų darbuotojų susirinkimai. Didelis dėmesys 2021 m. buvo skiriamas darbuotojų 

darbo sąlygų gerinimui. Įsigyta priemonių, kurios pagerino tiesiogiai su gyventojais dirbančiųjų 

darbo sąlygas. 

 Globos namai ir ateityje stengsis užtikrinti kokybiškų, individualius gyventojų 

poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, efektyvų įstaigos veiklos organizavimą, bendruomeninių 

paslaugų plėtrą. 

II. BENDROJI DALIS 

 Oficialus įstaigos pavadinimas: Stonaičių socialinės globos namai, įstaigos kodas – 

190796224. 

 Globos namų adresas: Babrungo g. 12 Stonaičių k., LT-90103 Plungės rajono 

savivaldybė, tel. Nr. – (8 448) 51 221. 

 Interneto svetainės adresas: www.stonaiciusgn.lt 

 Elektroninis paštas: info@stonaiciusgn.lt. 

 Teisinė forma – Valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų. 

 Vadovas – direktorius Aleksas Vyšniauskas. 

 Stonaičių socialinės globos namai 1998-03-16 įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

 2013-08-05 Globos namams išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencija socialinei globai teikti - institucinė socialinė 

globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia.  

 Socialinės globos namų misija – užtikrinti suaugusiųjų asmenų, turinčių proto ar 

psichikos negalią, globą ir slaugą, išsaugant ryšius su visuomene. 

 Socialinės globos namų tikslas – teikti kokybiškas socialines paslaugas, 

užtikrinančias žmogui su negalia orias gyvenimo sąlygas, padėti jam spręsti socialines problemas, 



įgalinant jį patį keistis, kad stiprėtų jo galios savarankiškai įveikti sunkumus, o taip pat pasinaudoti 

visuomenės teikiama pagalba. 

 Socialinės globos namų veiklos vizija – Stonaičių socialinės globos namai yra 

socialinių paslaugų įstaiga, gebanti pasiūlyti platų socialinių paslaugų spektrą, bendradarbiauti su 

steigėju, regiono socialinių paslaugų teikėjais ir organizatoriais, lanksčiai ir operatyviai prisitaikanti 

prie socialinių paslaugų rinkos reikalavimų, prognozuojanti jos pokyčius. 

 Socialinės globos namų strateginiai tikslai: 

 1. Teikti ilgalaikę socialinę globą, užtikrinančią Globos namų gyventojų įvairiapu- 

siškus poreikius ir geriausią interesą. 

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

gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir suda- 

rant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene. 

 3. Atsižvelgiant į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir 

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

 Globos namuose yra 155 vietos, teikiamos būsto, kasdienių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo, socialinio darbo, bendravimo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, 

asmens higienos, sveikatos priežiūros ir slaugos, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir 

atstovavimo paslaugos. 

 

1 lentelė. Teikiamų ilgalaikės socialinės globos paslaugų sąrašas 

(Patvirtintas Stonaičių socialinės globos namų direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-

37) 

Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos aprašymas 

1 Informavimas Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems 
teikia informaciją apie socialinės globos paslaugas 
socialinės globos namuose, savivaldybėse teikiamą 
socialinę pagalbą, paramą, nemokamą teisinę 
pagalbą ir kitais asmeniui aktualiais klausimais. 
Sudaromos sąlygos gauti reikiamą informaciją. 
Užtikrinamas informacijos apie asmenį 
konfidencialumas. 

2 Konsultavimas Supažindinama su gyventojų vidaus tvarkos 
taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Kartu su 
asmeniu (ir artimaisiais) analizuojama probleminė 
asmens slaugos ir/ar socialinė situacija bei ieškoma 
veiksmingų problemos sprendimų būdų pagal 
kompetenciją. Sudaromos sąlygos konsultuotis su 
įvairiais socialinės globos namų ir kitų institucijų 
specialistais, gauti informaciją. 



3 Tarpininkavimas ir atstovavimas Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias 
asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, 
buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, 
užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius 
darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo 
aplinkos (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos 
priežiūros įstaigų, specialistų, asmenų). 
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo 
teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės 
globos namai ar konkretus socialinės globos namų 
darbuotojas yra asmens globėjas ir/ar turto 
administratorius. Tarpininkaujama asmeniui kitose 
institucijose. 

4 Apgyvendinimas Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas 
apgyvendinant 1 – 3 vietų kambariuose (derinant 
kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius). 
Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis 
specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja, 
gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, 
jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).  
Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, 
aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.). 

5 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių 
ugdymas ir palaikymas 
 

Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo 
didesnį savarankiškumą atliekant įvairias 
asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime 
reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti 
tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba 
tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant 
(gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos 
nusipirkti asmeninius daiktus), atliekant asmeninės 
higienos veiksmus, planuojant buitinius darbus, 
bendraujant ir pan. 

6 Socialinis darbas, bendravimas 
 

Socialinis darbas organizuojamas pagal 
individualius gyventojo socialinės globos planus, 
kuriuos, kartu su klientu ir  kitais tiesiogiai su 
asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis 
darbuotojas. Gyventojai dalyvauja įvairiuose 
socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal 
pomėgius, galimybes, tradicijas. 

7 Darbinių įgūdžių ugdymas Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama 
individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos 
programas. Sudaromos sąlygos pasirinkti globos 
namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, 
siuvimo, dailės, floristikos, maisto ruošimo, 
skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, 
šiltnamio  priežiūros ir kt. 

8 Laisvalaikio organizavimas  Globos įstaigos gyventojai laisvalaikio praleidimo 
formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius 
ir pomėgius. Savo laisvą laiką gyventojai leidžia 



treniruoklių salėje, bibliotekoje,  žiūrėdami kino 
filmus salėje, bendrauja su kaimo gyventojais. 
Asmenys, gyvenantys įstaigoje, savarankiškai 
priima sprendimus dėl laisvalaikio praleidimo formų 
ir būdų. Įstaigoje siūlomos laisvalaikio 
organizavimo paslaugos: 

 valstybinių, religinių, socialinės globos 
namų tradicinių švenčių paminėjimas; 

 išvykos (poilsinės ir pažintinės). Išvykos 
organizuojamos į gyventojų pageidaujamus 
renginius ar vietoves; 

 kultūriniai renginiai socialinės globos 
namuose ir už jų ribų (koncertai, parodos); 

 muzikinės saviraiškos ugdymas;  
 meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas; 
 sporto ir sveikatos stiprinimo paslaugos: 

sportiniai užsiėmimai sporto salėje ir lauke, 
mankštos treniruoklių salėje, sportinės varžybos 
socialinės globos namuose ir už jų ribų, šaškės, 
šachmatai;  

 sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius 
religinius poreikius (globos namuose yra koplytėlė), 
skaityti knygas, spaudą (yra biblioteka), pagal 
poreikį gyventojai aprūpinami knygomis, gali žiūrėti 
televizijos laidas, video juostas, naudotis 
kompiuteriais, internetu ir kt.  

9 Asmeninės higienos paslaugų 
organizavimas 

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos 
paslaugos: 

 gyventojo aprūpinimo individualiomis 
higienos priemonėmis (pagal įstaigos galimybes); 

 drabužių, patalynės skalbimo (lovos 
skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami 
pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);  

 pagalbos tvarkantis kambarius 
(gyventojams, kurie dėl negalios patys negali 
tvarkytis kambarių);  

 naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal 
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);  

 personalo pagalba atliekant asmens higienos 
(plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) 
procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne 
rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien 
atliekamos kūno priežiūros procedūros;  

 savarankiški asmenys patys naudojasi 
buitinėmis skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt.   

10 Pagalba maitinantis, prausiantis ir 
kt.   

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams 
teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į 
gyventojo sveikatos būklę ir medikų 



rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti 
keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba. 

11 Sveikatos priežiūros ir slaugos 
paslaugos 
 

Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, 
jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.  
Specialistai teikia relaksacijos paslaugas. 
Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, 
gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas. 
Socialinės globos namuose teikiamos sveikatos 
priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos: 
slaugos, bendrosios praktikos, psichikos sveikatos.  
Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, 
globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų 
įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, 
bendrosios praktikos bei kitų specialistų) 
paslaugomis. 

12 Kitos paslaugos, reikalingos 
asmeniui pagal jo savarankiškumo 
lygį ir poreikius 

Laidojimo apeigų organizavimas, globos 
namų gyventojų kapinių priežiūra. Yra taksofonas, 
užsakoma spauda, organizuojamos individualios 
šventės, teikiamos transporto ir kitos paslaugos. 

 Globos namų direktorius, suderinęs su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, patvirtino 2021 m. Globos namuose teikiamų paslaugų kainas (2 lentelė) 

 

2 lentelė. Globos namų teikiamų paslaugų kaina. 

Nr. Paslaugos pavadinimas Teikimo trukmė Kaina asmeniui/mėn. 

1 Suaugusiems asmenims su negalia 2021 m. 810,00 eurų 

2 Suaugusiems asmenims su sunkia negalia 2021 m. 920,00 eurų 

 

Trumpa Stonaičių socialinės globos paslaugų gavėjų charakteristika 
 

 2021 m.  sausio 1 d. Globos namuose gyveno 153 gyventojų, kuriems nustatytas 

ilgalaikės socialinės globos poreikis. Per metus į Globos namus atvyko 8 gyventojai ilgalaikei 

globai. Suaugusiųjų asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą – 161 asmenų. Mirė 8 

gyventojai. Informacija apie gyventojų kaitą pateikta lentelėje. 

 

3 lentelė. Globos namų atvykimo/išvykimo rodikliai. 

Gyventojų atvykimo/išvykimo rodikliai 2021 m. 

Gyventojų skaičius metų pradžioje 153 

Atvyko per metus (ilgalaikei globai) 8 

Iš jų atvyko iš:  

                                                                           kitų globos įstaigų 0 



                                                   savų ar giminių, globėjų namų 5 

                                                                   ligoninės 3 

                                                                      kitur 0 

Išvyko, pasibaigus ilgalaikei socialinei globai 8 

Iš jų:  

                                                              į kitą globos įstaigą 0 

                           nuolat gyventi į namus, pas gimines, globėjus 0 

                                                                          mirė 8 

Išvyko, pasibaigus trumpalaikei socialinei globai  0 

Gyventojų skaičius metų pabaigoje 153 

 Globos namų gyventojai pagal lytį pasiskirstę taip: 49 % sudaro vyrai, 51 % - 

moterys. 65 % gyventojų nustatyti specialieji poreikiai, iš jų: slaugos poreikis – 44 (29 %), 

priežiūros (pagalbos) poreikis – 56 (37 %). Gyventojai pagal darbingumo lygį, amžių atvaizduoti 

lentelėse. 

4 lentelė. Gyventojai pagal darbingumo lygį. 

I gr. 

 0-25% 

darbingumo 

lygis /did. 

 spec.  

poreikių 

II gr.  

30-40% 

darbingumo  

lygis  

III gr.  

 45-55% 

darbingumo 

lygis  

Neįgalumas 

nenustatytas 

Su 

nuolatinės 

slaugos 

poreikiu 

Su 

nuolatinės 

priežiūros 

poreikiu 

Neveiksnūs 

93 60 0 0 44 56 30 

 

5 lentelė. Įstaigoje gyvenančių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. 

Rodiklio 
pavadinimas 

Amžius, metai 
Iš 
viso: Iki 

30 
30-
49 

50-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85 ir 
vyresni 

Gyventojų skaičius, 
iš viso 

5 41 39 26 13 9 5 11 4 153 

Iš jų 
moterys 3 18 17 9 6 7 5 9 4 78 
vyrai 2 23 22 17 7 2 0 2 0 75 

Iš viso gyventojų 
skaičiaus su fizine 
negalia 

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Su psichine negalia 1 12 23 18 10 9 2 9 4 88 
Su proto negalia 4 29 16 8 3 0 3 2 0 65 
Iš viso gyventojų 
skaičius su sunkia 
negalia 

2 22 25 15 8 7 2 9 3 93 



Gyventojų amžiaus vidurkis – 55 metai. 

6 lentelė. Informacija apie artimuosius. 

Šeimyninė padėtis Iš viso 
(skaičius) 

Gyventojų skaičius, 
 kuriuos lanko 

Iš viso 
(skaičius) 

Susituokę 7 Vaikai 29 
Nevedę 107 Giminės ir artimieji 81 
Išsiskyrę 25 Buvę kaimynai 5 
Našliai 14 Visai nelanko 38 
Gyventojų, kurie turi vaikų, 
skaičius 

44   

  

Buitis ir asmens higiena 

 Gyventojai aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis pagal numatytus 

asignavimus ir tvarką. Asmens higienos paslaugos (maudymas, rūbų, patalynės skalbimas, lyginimas, 

taisymas) teikiamos pagal nustatytą tvarką ir suderintą grafiką. Gyventojai maudosi pagal poreikį, 

bet ne rečiau kaip kas 7 dienas. Ypatingas dėmesys skiriamas higienos palaikymui: naudojami 

specialūs apsauginiai čiužinių apdangalai, paklotai ir kitos priemonės. Gyventojams patalynė 

keičiama kartą per savaitę, asmenims su sunkia negalia – pagal poreikį. Globos namų gyventojų 

kambariai ir kitos patalpos valomos drėgnu būdu, naudojant dezinfekcines medžiagas, pagal poreikį, 

bet ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Gyventojų drabužiai skalbiami Globos namų skalbykloje, o 

patalynės ir rankšluosčių skalbimo paslaugą perkame iš UAB „Šiaulių skalbykla“ 

Aplinkos pritaikymas 

 Apgyvendinant naujai atvykusį asmenį atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, gebėjimą savimi 

pasirūpinti ir bendrauti su aplinkiniais. Globos namuose įrengti  80 gyvenamųjų kambarių, 

informacija apie juos pateikta lentelėje. 

7 lentelė. Informacija apie gyvenamuosius kambarius. 

Iš viso: Vienviečiai Dviviečiai Triviečiai Keturviečiai 
 80 8 (8) 68 (136) 4 (9) 0 

 

              Pagal higienos normos HN – 125:2011 „Socialinių paslaugų įstaigos: Bendrieji saugos ir 

sveikatos reikalavimai“ (2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1372 redakcija) reikalavimus, 

miegamojo kambario minimalus plotas vienam gyventojui nustatytas ne mažiau kaip 5 m2 ir 

kambaryje turėtų gyventi 2-3 paslaugos gavėjai. Mūsų Globos namuose vienam gyventojui bendro 

gyvenamojo ploto vidutiniškai tenka 14.5 m2, miegamojo ploto – 7.1 m2. Gyventojų kambariai ir 

patalpos aprūpintos pagrindiniais baldais: lova, spinta, stalais, kėdėmis ir reikalingomis techninės 

pagalbos priemonėmis (ligonio staliukais, pasikėlimo rankenomis, klozeto paaukštinimais, dušo 



kėdutėmis ir pan.) Kiekvienam gyventojui siekiama sudaryti jam patogias gyvenimo sąlygas, jas 

pritaikant prie gyventojo psichinių ir fizinių galimybių. Keturviečių kambarių visai nebeliko. Šiuo 

metu funkcinėmis lovomis naudojasi 19 gyventojų, įvairiomis pagalbinėmis techninėmis 

priemonėmis (vaikštynėmis, vežimėliais, lazdomis ir pan.) – 24 gyventojai. Patalpos pilnai 

nepritaikytos judėti neįgaliųjų vežimėliais. 

 

III. PERSONALAS 

 

 2021 m. gruodžio 31 d. Stonaičių socialinės globos namuose dirbo 70 darbuotojų. 

Personalo ir globojamųjų asmenų skaičiaus santykis (1:2) garantuoja tinkamą socialinės globos namų 

veiklos organizavimą. Kokybišką gyventojų poreikių tenkinimą užtikrina kvalifikuota specialistų 

komanda, turinti tinkamas asmenines savybes dirbti su suaugusiais neįgaliais asmenimis. Kiekvienam 

darbuotojui yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose aiškiai apibrėžtos darbuotojo funkcijos, 

atsakomybė. 90% darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimuose, visi tiesiogiai 

socialinę globą teikiantys darbuotojai (100%) dalyvavo kvalifikacijos kėlime. 

 

8 lentelė. Globos namų personalo skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

Įstaigos 
pavadinimas 

Faktinis 
darbuotojų 
skaičius           
2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Globos 
namų  
etatų 
skaičius 
 2021 m. 

Iš jų: 

Tiesiogiai su gyventojais 
dirbantis personalas 

Netiesiogiai su gyventojais 
 dirbantis personalas 

etatų 
skaičius 

proc. etatų 
skaičius 

 

proc. 

Stonaičių  
SGN 

70 69 55 80 14 20 

 

9 lentelė. Globos namų personalo struktūra pagal padalinius ir išsilavinimą 

Struktūriniai  

padaliniai 

Iš 
viso 

Išsilavinimas 

A/U A/N Spec. 
vidurinis 

Vidu-
rinis/  
profes
inis 

Vidu-
rinis 

Aukš-
tesny-
sis 

Pagrin-
dinis 

Valdymo 
tarnyba 

3 2  
 

 1   

Buhalterinės 
apskaitos 

tarnyba 

3  2 
 

    



Buities-ūkio 
tarnyba 

8  1  3 3  1 

Socialinio 
darbo 
tarnyba 

45 5 6 4 17 10 1 3 

Asmens 
sveikatos 
priežiūros 
tarnyba 

11 3  8     

Iš viso: 70 10 9 12 20 14 1 4 

 

IV. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

FINANSINĖ VEIKLA 

 

  Globos namų direktorius yra patvirtinęs Apskaitos politiką ir tvarkas, pareigybes, 

taisykles, kuriomis vadovaujamės darbe. Visos taisyklės ir tvarkos yra parengtos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos finansų ministro parengtomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės veiklos 

Tvarkomis ir Finansų kontrolės vadovu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

             Buvo sudarytos ir patvirtintos pajamų - išlaidų sąmatos pagal programas: Socialinių 

paslaugų ir integracijos plėtra (fin. šaltinis - biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Valstybės biudžeto 

lėšos) ir Kitos lėšos. 

                        Pagal programą Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (fin.šaltinis - 1.1.1.1.1 

Valstybės biudžto lėšos) 2021 metams planuota 792 000 Eur. Iš to skaičiaus: darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui – 687 000 Eur., kitoms išlaidoms liko - 105 000 Eur. Įvykdymas 100 procentų. 

Investicijoms lėšų nebuvo planuota. 

             Pagal programą Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (fin. šaltinis -1.4.1.1.1 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) 2021 m.planuota 740 919 Eur., iš to skaičiaus - 417 919 Eur. 

panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimui – 10 000 Eur. Įvykdyta iš viso 724 991,15 Eur. Nepanaudota 15 927,85 Eur., nes nesurinkta 

tiek lėšų. 

                         Pagal finansavimo šaltinį Kitos lėšos planuota – 360 000 Eur. Gauta - 386 355,79 

Eur. Panaudota – 347 814,17 Eur. Liko likutis banke 39 325,34 Eur. Pinigai yra taupomi ilgalaikio 

darbo išmokoms vasario mėn. išmokėti. Savivaldybės atsiskaitė gerai. 

           Valstybės biudžeto ir Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų banko sąskaitose ir globos namų 

kasoje 2021 m. gruodžio 31 d. lėšų neliko, Kitų lėšų banko sąskaitoje - 39352,34 Eur. 



           Dirbome vadovaujantis buhalterinės apskaitos programa FVAIS ir,Stekas-alga. Duomenys už 

kiekvieną mėnesį pagal programas ir šaltinius suvedami į buhalterinės apskaitos programą iki 

sekančio mėnesio 15 dienos. Viskas įforminama apskaitos registruose. Apskaita tvarkoma pagal 

VSAFAS reikalavimus. Visi duomenys matosi suvestinėje Didžioji knyga. Pasibaigus atskaitiniam 

laikotarpiui apskaitos likučiai sutikrinami su Didžiosios knygos duomenimis ir suderinama su 

materialiai atsakingais asmenimis. Su tiekėjais ir rangovais suderinami likučiai telefonu.  

           2021 m. atlikta metinė inventorizacija. Trūkumo ir pertekliaus nenustatyta, tik komisijos 

pasiūlymu nurašyti susidėvėję daiktai. 

           Finansininkė yra atsakinga už  gauto ir panaudoto  ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo  

turto apskaitą pagal materialiai atsakingus asmenis, tvarko gautų ir panaudotų  atsargų apskaitą pagal 

materialiai atsakingus asmenis ir pagal nurodytas sąskaitas, tvarko trumpalaikio materialiojo turto 

apskaitą nebalansinėje sąskaitoje pagal materialiai atsakingus asmenis, atsakinga už gyventojų turto 

apskaitą, sąnaudų apskaitą pagal nurodytas sąskaitas, kiekvieną mėnesį visus  mėnesio einamuosius 

dokumentus suriša į vieną bylą. Veda kuro apskaitą pagal turimas mašinas, skaičiuoja kuro normas. 

Suveda turto duomenis į apskaitos sistemą.Veda gautų ir panaudotų atsargų (maisto produktų, 

aprangos, indų, spec. aprangos) apskaitą pagal materialiai atsakingus asmenis, tvarko apskaitą 

nebalansinėje sąskaitoje  ir skaičiuoja socialinės globos namų darbuotojams darbo užmokestį pagal  

pateiktus  darbo laiko apskaitos žiniaraščius, prieš tai patikrinusi jų teisjngumą. Darbo užmokestis 

skaičiuojamas vadovaujantis Stekas - alga apskaitos programa. Perduoda žinias Valstybinio 

Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui apie darbuotojams priskaičiuotą darbo 

užmokestį ir įmokas, teikia informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai kiekvieną mėnesį ir už 

metus. Darbuotojams įteikiami kiekvieną mėnesį atsiskaitymo lapeliai, kur matosi visi darbo 

užmokesčio priskaitymai ir atskaitymai. Pildo visas statistines ataskaitas.  

          Sekretorė tvarko gyventojų, atvykusių iš savivaldybių, pragyvenimui skirtų lėšų gavimą, veda 

gautų ir panaudotų atsargų (maisto produktų, vaistų) apskaitą pagal materialiai atsakingus asmenis. 

          Sudaromi Projektai finansinėms lėšoms (pagal programas ir finansavimo šaltinius) su 

paskaičiavimo lentelėmis, pagal kuriuos vėliau patikslinus sudaromos sąmatos ateinantiems metams 

su visomis paskaičiavimo lentelėmis pagal programas ir finansavimo šaltinius. Siunčiama Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai nustatytais terminais. Buvo patikslintos 2021 m. sąmatos dėl lėšų 

pasikeitimo ir pateiktos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.  Vydomi paskaičiavimai apie vieno 

gyventojo išlaikymą globos namuose. 

              Kiekvieną ketvirtį sudaromos Finansinė ir Biudžetinė atskaitomybės ir pateikiamos   

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (pagal 

VSAFAS ir biudžeto vykdymo ataskaitos) 



               Kiekvieną ketvirtį ruošiamos finansavimo pajamų pažymos ir pateikiamos Savivaldybėms 

ir Socialinės apsaugos ir dabo ministerijai bei Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. 

                Stonaičių socialinės globos namų Biudžeto vykdymo ir ataskaitos pagal VSAFAS už 2021 

metus bus pateiktos Nacionalinių bendrųjų funkcijų centrui ir Socialinės apsaugos ir darbo 

minsterijai. Duomenys pagal VSAFAS bus sukelti už 2021 m.į apskaitos sistemą VSAKIS. 

 

SOCIALINIO DARBO VEIKLA 

 

Pasaulyje kilusi Covid – 19 epidemija pakeitė ir globos namų įprastą kasdienį gyvenimą. 

2021 metais dėl karantino apribojimų klientai visuomeniniuose renginiuose daugiausia dalyvavo 

virtualiuoju būdu. Visos konkursams išsiųstos nuotraukos buvo eksponuojamos organizatorių 

internetiniuose tinklapiuose. Dėl susidariusių aplinkybių buvo galima tobulinti išmaniųjų 

technologijų pritaikymą virtualiajai užimtumo formai: peržiūrėti edukacijas, dalyvauti konkursuose, 

įsisavinti naujas programas.   

                 Labai glaudų ryšį palaikėme su giminėmis, visada priimdavome jų siunčiamus siuntinukus, 

žinoma, laikydamiesi visų saugumo rekomendacijų. Visą galimą informaciją teikėme telefonu bei 

kitomis komunikacijos priemonėmis. 

                  2021 m. socialines paslaugas teikiantys darbuotojai stengėsi įvairiais metodais palaikyti, 

stiprinti Globos namų gyventojų gebėjimus socialiai funkcionuoti, tapti savarankiškiems, teikti 

gyventojams ir jų artimiesiems informaciją, konsultavo, sprendė keliamas psichologines ir socialinės 

problemas, organizavo renginius, rūpinosi gyventojų užimtumu bei aktyvinimu, integracija į 

bendruomenę. Naujai atvykusiems gyventojams taikėme adaptacijos programą, gerindami jų 

prisitaikymą prie aplinkos. Paslaugos Globos namų gyventojams teikiamos pradedant adaptacijos 

periodu (nuo pat gyventojo atvykimo) ir tęsiamos sudarant individualius socialinės globos planus 

(ISGP), kurie 1 kartą metuose (esant poreikiui – ir dažniau) peržiūrimi ir tikslinami. ISGP numatyta, 

kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuotos 

paslaugos, kurios asmeniui teikiamos ar organizuojamos. 

                    2021 m. pabaigoje dirbo 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 6 socialiniai darbuotojai, 

2 užimtumo specialistai ir 37 socialinių darbuotojų padėjėjai. 

                    Metų eigoje vyko nuolatinis darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas. Visi 

socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai kėlė kvalifikaciją mokymuose: „Emocinio reagavimo ribos 

dirbant su proto ir psichikos negalės asmenimis“ (7 darbuotojai po 16  val.);  „Neįgaliojo 

atstovavimas ir jo teisių apsauga globos įstaigoje” (7 darbuotojai po 16 val.); „Agresyvaus elgesio 

priežastys, prevencijos galimybės” (28 darbuotojai po 8 val.); „Darbas grupėje – alternatyvus 

problemų sprendimo modelis socialiniame darbe” (24 darbuotojai padėjėjai po 16 val.); 



     Visiems socialiniams darbuotojams atnaujintos vyresniojo socialinio darbuotojo 

kvalifikacinės kategorijos;       

                   Siekiant pagerinti darbo kokybę išklausyti darbo ir civilinės saugos mokymai.   

       Daug buvo dirbama prie tarpusavio kontaktų bei atstumo mažinimo, sunkiai mūsų 

gyventojams sekėsi laikytis tam tikru atstumu vieniems nuo kitų, būriais nesirinkti į bendras erdves 

bei poilsio zonas, riboti svečiuotis vieniems pas kitus, draudimo susitikti su artimaisiais. Iš tokių 

draudimų čia pat išplaukė ir stresai, pykčiai, agresijos. Kadangi mūsu bendruomenė nėra uždara,  ji 

žinias apie susidariusią situaciją visame pasaulyje gaudavo iš įvairių informaciją teikiančių šaltinių: 

televizijos, radijo, spaudos. Mums, darbuotojams,  reikėjo tinkamai ir suprantamai išaiškinti 

susidariusią situaciją, supažindinti ir pasistengti įteigti  gyventojams priimti ,,truputį kitokias” 

gyvenimo sąlygas. Perteklinį laisvalaikį teko organizuoti gyvenamose patalpose, atsižvelgiant pagal 

pomėgius, galimybes bei norus buvo suteiktos gyventojams visos sąlygos turiningai jį leisti.  

Sausio mėnesį klientai dalyvavo virtualiuose nuotraukų konkursuose: „Žiema mano mieste“, 

kurį skelbė VŠĮ Plungės atviro jaunimo centras, „Žiemos konkursas“, kurį organizavo prekybos 

tinklas „Čia Market“, „Mano dieviška žiema“, kurį skelbė radio stotis „Lietus“, „Žiemos grožis“, kurį 

skelbė LRT, „Žiemos pasaka“ ir „Grožėkimės Lietuva“, kuriuos organizavo Plungės rajono Žlibinų 

kultūros centras. Konkursui „Aš, žiema ir Lietuva“ klientai piešė piešinius, darė gėles ir skulptūras iš 

popieriaus masės. Sukurti darbeliai buvo fotografuojami, nuotraukos siunčiamos į konkursą. Šį 

konkursą organizavo Plungės rajono Platelių miestelio bendruomenė. Konkursui „Sniego Milžinas“, 

kurį organizavo Plungės kultūros centras, klientai lipdė sniego skulptūras, aukščiausias lipdinys - 

2,12 m. Sniego skulptūros buvo fotografuojamos, nuotraukos išsiųstos konkurso rengėjams (Metinė 

renginių už įstaigos ribų lentelė Nr. 2, 16 psl.).   

Vasario mėnesį klientai dalyvo Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti skirtuose 

konkursuose „Vėliava Tavo languos“ ir akcijoje „Mano vėliava“, kuriuos organizavo Plungės 

kultūros centras  (Metinė renginių už įstaigos ribų lentelė Nr. 2, 16 psl.). Konkursams buvo daromos 

tautinės vėliavos, kurios papuošė Plungės miesto Laisvės paminklo skverelį. Klientai peržiūrėjo dvi 

virtualias edukacijas „Užgavėnių kaukių gamyba“, kurias organizavo Plungės kultūros centras ir 

Kauno rajono Ramučių kultūros centras (Edukacijos lentelė Nr.3, 17 psl.). 

Vasario mėnesį globos namuose vyko daug švenčių: renginys Lietuvos nepriklausomybės 

dienai paminėti, Valentino diena ir Užgavėnės. Lietuvos nepriklausomybės dienai gyventojai darė 

trispalves gėlytes, vėliavėles, dekoravo globos namų erdves. Valentino dienai, Užgavėnems klientai 

irgi kruopščiai ruošėsi: lyginosi rūbus, klijavo širdutes, darė kaukes, siuvosi rūbus, ruošė programą, 

mokėsi dainų ir žaidimų (Renginiai įstaigoje lentelė Nr.1, psl.16). 

Gegužės mėnesį klientai dalyvavo virtualiuose nuotraukų konkursuose: „Kerintis sodas“, 

kurį skelbė žurnalas „Sodo spalvos“, „Pavasario žiedai“, kuriuos organizavo Plungės rajono Žlibinų 



kultūros centras (Metinė renginių už įstaigos ribų lentelė Nr. 2, 16 psl.). Virtualiai buvo peržiūrimos 

Plungės kultūros centro edukacijos: lipdymas iš druskinės tešlos, audimas be staklių, tapyba akrilu 

(Edukacijos lentelė Nr.3, 17 psl.). Globos namuose buvo organizuojamas piešimo ant grindinio 

konkursas „Mano svajonių vasara“, kuriame dalyvavo visi mėgstantys piešti globos namų gyventojai 

(Renginiai įstaigoje lentelė Nr.1, psl.16).   

Birželį klientai dalyvavo virtualiuose nuotraukų konkursuose: „Augalų ir vabzdžių 

draugystė“, kurį skelbė žurnalas „Sodo spalvos“, „Saulelė raudona“, kurį organizavo Plungės 

kultūros centras. Konkursui „Saulelė raudona“ klientai piešė piešinius, kuriuos nufotografavę išsiuntė 

konkurso organizatoriams (Metinė renginių už įstaigos ribų lentelė Nr. 2, 16 psl.). Klientai virtualiai 

peržiūrėjo Plungės kultūros centro puokščių kompozicijos edukaciją (Edukacijos lentelė Nr.3, 17 

psl.). Tradiciškai paminėta ir Joninių šventė, kuriai gyventojai iš augalų pynė Jonams, Janinoms ir 

Rasoms vainikus (Renginiai įstaigoje lentelė Nr.1, psl.16). 

Liepos mėnesį vyko klientės D.Sūdžienės autorinė piešinių paroda ir vasaros arbatų popietė. 

Arbatų popietėje gyventojai patys ėjo į pievas, rinko ir degustavo vasaros žolelių arbatų (Renginiai 

įstaigoje lentelė Nr.1, psl.16).   

Rugpjūtį vyko Žolinių šventė, kuriai gyventojai rinko pievų augalus ir komponavo puokštes 

(Renginiai įstaigoje lentelė Nr.1, psl.16). Klientai dalyvavo žurnalo „Sodo spalvos“ skelbtame 

virtualių nuotraukų konkurse „Vasaros atradimai“ (Metinė renginių už įstaigos ribų lentelė Nr. 2, 16 

psl.).  

Rugsėjį vyko Rudenėlio šventė, kurios metu klientai rinko gėles, obuolius, daržoves ir iš jų 

darė mandalas (Renginiai įstaigoje lentelė Nr.1, psl.16). Klientai dalyvavo žurnalo „Sodo spalvos“ 

virtualių nuotraukų konkurse „Rudens paletė sode“ (Metinė renginių už įstaigos ribų lentelė Nr. 2, 16 

psl.). 

Gyventojai spalio viduryje padėjo darbuotojams daryti puokštes Mirusiųjų dienai paminėti. 

Buvo padaryta 315 puokščių, kurios papuošė globos namų kapines (Renginiai įstaigoje lentelė Nr.1, 

psl.16). 

Lapkričio 17-18 dienomis klientai dalyvavo kalėdinių dekoracijų edukacijoje. Jos metu iš 

popieriaus ir klijų buvo daromi žibintai, lašai, Kalėdų seneliai, eglutės, karpomos snaigės. Šiomis 

dekoracijomis pasipuošė globos namų fojė, koridoriai ir gyventojų kambariai (Renginiai įstaigoje 

lentelė Nr.1, psl.16). Papuoštus namus klientai fotografavo. Išrinktos gražiausios nuotraukos išsiųstos 

į Plungės kultūros centro organizuojama virtualių nuotraukų konkursą „Kalėdinis miestelis“ (Metinė 

renginių už įstaigos ribų lentelė Nr. 2, 16 psl.). 

Gruodžio pradžioje vyko Kalėdinių puokščių darymas. Šiame renginyje klientai komponavo 

puokštes, kuriomis pasipuošė savo kambarius. Gruodžio 13 dieną vyko gyventojų darbelių parodėlė 

(Renginiai įstaigoje lentelė Nr.1, psl.15). Jos metu eksponuojami visų metų gyventojų  tekstilės, 



medžio, popieriaus darbai.  O gruodžio 29 dieną vyko Kalėdinis karnavalas (Renginiai įstaigoje 

lentelė Nr.1, psl.16). Karnavalui gyventojai ruošėsi, siuvo, lygino  rūbus. 

   Kasdieninė užimtumų veikla apėmė darbinius ir meninius užsiėmimus. Buvo tvarkoma 

globos namų aplinka: gyventojai rinko šiukšles, šlavė takus, sodino ir laistė gėles, grėbė žolę, lapus, 

karpė krūmelius, grandė tarpus tarp trinkelių.  

  Nuo ankstyvo pavasario iki lapkričio pabaigos klientai padėjo prižiūrėti globos namų 

kapines: ruošė žemę, sodino gėlės, laistė, ravėjo kapavietes ir tarpus tarp jų, grėbė žolę ir lapus, valė 

samanas nuo atkapių, padėjo darbuotojams komponuoti puokštes Mirusiųjų dienai paminėti.   

Maisto ruošos užsiėmimuose buvo tęsiamas mokymas higieniškai susitvarkyti darbo vietą,  

pasiruošti ją darbui. Užimtumo metu mokomasi raugti daržoves, daryti šviežių daržovių salotas, 

išsikepti orkaitėje obuolius. Individualiai gyventojai gaminosi salotas, kepė kiaušinienę, bulves, 

duoną. 

Siuvimo užsiėmimų metu klientai susipažino su antrinių žaliavų panaudojimo galimybėmis. 

Siuvimo užsiėmimų metu klientai mokėsi tvarkingai išlyginti, prižiūrėti savo rūbus, įsiūti sagas, tęsė 

darbus skiautinukų siuvimo technika, pagalvėles, pirkinių krepšius, dovanų maišiukus, nykštukus. 

Siuvinėjimo užsiėmimų metu klientai siuvinėjo lygiuoju ir paslėptuoju dygsniais, taip pat mokėsi 

siuvinėti kryželiu. Nėrimo ir mezgimo užsiėmimų metu klientės mokėsi parinkti tinkamus siūlus, 

lygiai surinkti mezgimo akis, pasirinkti nėrimo raštus. Piešimo užsiėmimuose klientai išbandė 

netradicines piešimo priemones su manų kruopomis, druska. Buvo tęsiamas darbas su popieriaus 

mase, klijuotos mozaikos iš spalvoto popieriaus, skaptuota iš popieriaus masės, karpyti karpiniai, 

lankstytos, klijuotos šventinės dekoracijos. Užimtumo grupės klientai, naudodami popieriaus 

plastikos techniką, darė dekoracijas Valentino dienai, Velykoms ir Kalėdoms bei puošė savo 

kambarius, koridorius, fojė.    

Išmaniųjų technologijų pritaikymo užsiėmimuose klientai susipažino su fotografavimo, 

duomenų išsiuntimo galimybėmis, piešimo programa Paint, spalvinimo programėle Paint By 

Numbers. Dauguma klientų dalyvaudavo ir šv. Mišiose. 

Šiais metais galima pasidžiaugti, kad vis daugiau globos namų gyventojų vyrų padeda 

aplinkos tvarkyme. Klientai vis labiau domisi išmaniųjų technologijų programomis, jų panaudojimo 

galimybėmis. Gyventojams patinka įvairios virtualios edukacijos, po kurių jie savarankiškai ir su 

pagalba bando pasidaryti darbelius, kuriais džiaugiasi pasipuošę savo namų aplinką. Klientai, 

nedalyvaujantys grupinėse veiklose, domisi, stebi kitų atliekamą darbą, dalyvauja grupiniuose 

pokalbiuose. 

 

 

 



Lentelė Nr.1 

Renginiai įstaigoje 

 Ei.Nr Data Renginys Dalyvių skaičius 
1. 2021.02.12. Valentino diena Visa bendruomenė 
2. 2021.02.15. Užgavėnės „ Žiema, žiema bėk iš kiemo“ Visa bendruomenė 
3. 2021.02.17 Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas Visa bendruomenė 
4. 2021.05.25. Piešimo ant grindinio konkursas “Mano svajonių 

vasara“. 
Dalis gyventojų 

6. 2021.06.23. Joninės Visa bendruomenė 
7. 2021.07.26. D. Sūdžienės individuali piešinių paroda Dalis gyventojų 
7. 2021.07.29. Popietė „Vasaros vaistažolių skoniai“. Dalis gyventojų 
8. 2021.08.05. Žolinės Dalis gyventojų 
9. 2021.09.14. Rudenėlio šventė Visa bendruomenė 
10. 2021.10.15. Mirusiųjų dienos puokščių darymas Dalis gyventojų 
11. 2021.12.02 Kalėdinių puokščių paroda Dalis gyventojų 
12. 2021.12.13 Gyventojų darbų paroda Dalis gyventojų 
13. 2021.12.29. Kalėdinis karnavalas Visa bendruomenė 

 

Lentelė Nr. 2 

Renginiai už įstaigos ribų 
 

 
Ei.Nr. 

Data  Renginys Organizatoriai Dalyvių 
skaičius 

1. 2021.01.16 Virtualus nuotraukų konkursas „Žiema 
mano mieste“, 

VŠĮ Plungės Atviras 
Jaunimo Centras 

8 

2. 2021.01.16  Virtualus nuotraukų konkursas 
„Žiemos konkursas“ 

Prekybos tinklas „Čia 
Market“ 

8 

3. 2021.01.17 Virtualus nuotraukų konkursas  „Mano 
dieviška žiema“  

Radio stotis „Lietus“ 9 

4. 2021.01.21 Virtualus nuotraukų konkursas 
„Žiemos pasaka“ 

Lietuvos nacionalinė 
televizija 

7 

5. 2021.01.23 Virtualus nuotraukų konkursas 
„Grožėkimės Lietuva“  

Plungės raj. Žlibinų 
kultūros centras 

8 

6. 2021.01.25  Konkursas „Aš, žiema ir Lietuva“ Plungės raj. Platelių 
miestelio bendruomenė 

5 

7. 2021.01.27 Konkursas „Sniego Milžinas“ Plungės kultūros centras 15 
8. 2021.02.01 Virtualus nuotraukų  konkursas 

„Vėliava Tavo languos“ 
Plungės kultūros centras 9 

9. 2021.02.04  Konkursas „Mano vėliava“, Plungės kultūros centras 8 
10. 2021.05.04  Virtualius nuotraukų konkursas 

„Kerintis sodas“ 
Žurnalas „Sodo spalvos“ 5 

11. 2021.05.10 Virtualus nuotraukų konkursas  
„Pavasario žiedai“ 

Plungės raj. Žlibinų 
kultūros centras 

6 

12. 2021.06.10  Virtualius nuotraukų konkursas 
„Augalų ir vabzdžių draugystė“, 

Žurnalas „Sodo spalvos“ 4 

13. 2021.06.12 Virtualus piešinių konkursas „Saulelė 
raudona“, 

Plungės kultūros centras 4 

14. 2021.08.02 Virtualus nuotraukų konkursas  
„Vasaros atradimai“. 

Žurnalas „Sodo spalvos“ 2 



15. 2021.09.14 Virtualus nuotraukų konkursas  
„Rudens paletė sode“. 

Žurnalas „Sodo spalvos“ 3 

16. 2021.12.14 Virtualus nuotraukų konkursas  
„Kalėdinis miestelis“. 

Plungės kultūros centras 12 

 

Lentelė Nr.3 

Edukacijos 
 

 
Ei.Nr. 

Data  Renginys Organizatoriai Dalyvių 
skaičius 

1. 2021.02.04 Virtuali edukacija „Užgavėnių kaukių 
gamyba“ 

Plungės kultūros centras 8 

2. 2021.02.05 Virtuali edukacija „Pasidaryk 
Užgavėnių kaukę“ 

Kauno rajono Ramučių 
kultūros centras 

10 

3. 2021.05.04 Virtuali edukacija  „Lipdymas iš 
druskinės tešlos“ 

Plungės kultūros centras  18 

4. 2021.05.10 Virtuali edukacija „Audimas be 
staklių“ 

Plungės kultūros centras 9 

5. 2021.05.15 Virtuali edukacija  „Tapyba akrilu“ Plungės kultūros centras 6 
6. 2021.06.17 

 
Virtuali edukacija „Puokščių 
kompozicijos“ 

Plungės kultūros centras 8 

7. 2021.11.17 
-18 
 

Edukacija „Kalėdinių dekoracijų 
gaminimas“ 

Stonaičių globos namai 26 

  

 2021 m. pabaigoje MB „Soclegis“ atliko teikiamų paslaugų kokybės vertinimą. 

Pateiktos išvados ir rekomendacijos, sudarytas globos namų veiklos tobulinimo planas. 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA 

 

            2021 metų sausio 1d. Stonaičių socialinės globos namuose gyveno 153 gyventojai.  Metų 

eigoje mirė 8 socialinės globos namų gyventojai (4 vyrai, 4 moterys), mirties priežastys: virškinimo 

sistemos, onkologinės, širdies ir kraujagyslių ir urologinės sistemos ligos. 2021 m.į socialinės globos 

namus soc. darbo ministerijos siuntimu, atvyko gyventi 8 nauji gyventojai (3 vyrai ir 5 moterys). 

            2021 metų gruodžio 31d.  Stonaičių socialinės globos namuose gyveno 153 gyventojų. Jų 

sveikata rūpinosi psichiatras, odontologas, vyr.slaugytoja, 4 psichikos sveikatos ir 2 bendrosios 

praktikos slaugytojos. Gydytojai į soc. globos namus atvyksta 2 kartus per savaitę. Vizitų metu 

apžiūri nusiskundimų turinčius gyventojus, skiria, koreguoja gydymą, atlieka įrašus gyventojų 

medicininėse istorijose, išrašo siuntimus tyrimams ir pas specialistus. Beveik visiems socialinės 

globos namų gyventojams yra taikomas palaikomasis gydymas psicholeptikais, antidepresantais, 

trankviliantais, migdomaisiais, korektoriais ir kt., o pagal susirgimus taikomas ir somatinis gydymas 

bei vitaminų terapija. 



           Gydytojai pildo dokumentaciją socialinės globos namų gyventojų siuntimui į NDNT, kuriems 

reikalinga perskaičiuoti darbingumo lygį ir spec. poreikiams nustatyti. 2021 metais į NDNT buvo 

nukreipti 7 soc. globos namų gyventojai, iš jų 3 nustatyti nuolatinės slaugos poreikiai, 2 soc. globos 

namų gyventojams buvo pratęstas terminas spec. nuolatinės priežiūros poreikiams, 2 gyventojams 

spec. nuolatinės priežiūros poreikiai nustatyti naujai.          

           Medikamentais ir slaugos priemonėmis, pagal CPO konkurso tvarką, aprūpino UAB 

“Limedika”, UAB “Entafarma”, UAB “Nemuno vaistinė”, UAB “Armila”, UAB “Medikona”, 

UAB,”Lex ano”, UAB “Tamro”  bei  UAB “Berlin Chemie Menarini Baltic”. Dez. medžiagų tiekėjas 

yra L.R. Tamulio firma "Meditalika", akiniais aprūpino, konkursą laimėjusi, UAB “Plungės optika“. 

Medikamentams, dez. medžiagoms ir slaugos priemonėms vedama apskaita, priemonių išdavimai 

ir/ar žiniaraščiai su priemones gavusiais darbuotojų parašais. Medikamentai išduodami slaugytojoms 

pagal gydytojų paskyrimus, slaugytojoms pasirašant medikamentų išdavimuose. 

 Visi socialinės globos namų gyventojai turi kompensuojamųjų vaistų pasus, pagal kuriuos 

psichotropinį ir antidepresantinį antiepilepsinį gydymą gauna 144 globos namų gyventojų, terapinius 

vaistus pagal kompensuojamuosius pasus gavo 47 gyventojai, o sanitarines higienos priemones– 44 

gyventojai, savalaikiu jų gavimu rūpinasi vyriausioji slaugytoja, pristatydama kompensuojamųjų 

vaistų pasus šeimos gydytojui, kuris ir sprendžia apie jų išrašymą. Gyventojams 

kompensuojamuosius medikamentus ir slaugos priemones gaudavome iš UAB “Apotecha vaistinės‘‘, 

priemoką, jei ji būdavo, pagal išrašytą sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje apmokėdavome 

pavedimu. 

 Pablogėjus psichinei gyventojų būsenai, jie būdavo nukreipiami į Viešosios įstaigos 

Klaipėdos Jūrininkų Ligoninės Švėkšnos psichiatrijos Departamentą arba į Klaipėdos psihiatrinę 

ligoninę. 2021 metais VĮKJLŠPD gydėsi 2 globos namų gyventojai. 

 Tuberkuliozinio kabineto įskaitoje esantys gyventojai periodiškai tikrinami gydytojo ftiziatro. 

Metų pabaigoje soc. globos namų gyventojai buvo vežami profilaktiškai atlikti plaučių “Ro” dėl 

plaučių TBC, padarytos plaučių rentgenogramos, esant reikalui, buvo konsultuojami gyd. ftiziatro. 

            Klaipėdos UL chirurginiame skyriuje gydėsi 1 soc. globos namų gyventoja, KUL 

hemoterapijos skyriuje gydėsi 1soc. globos namų gyventoja. Gastroenterologinių ligų skyriuje 

Klaipėdoje gydėsi viena soc. globos namų gyventoja. Dvi soc.globos namų gyventojos reguliariai 

lankėsi pas onkologą KUL, joms buvo išrašomi kompensuojamieji vaistai ir atliekami reikalingi 

tyrimai. 

             Plungės CL chirurginiame skyriuje per metus gydėsi 7 gyventojai, neurologiniame skyriuje 

gydėsi 2 soc. globos namų gyventojai, vidaus ligų skyriuje - 14 soc. globos namų gyventojų, 

traumatologiniame sk.-1, slaugos skyriuje gydėsi 3 soc. globos namų gyventojai. 

            Socialinės globos namų gyventojai yra konsultuojami ir tikrinami ir kitų specialistų. Per  



2021 metus buvo patikrinta: 

 1. chirurgo - 9 

 2. traumatologo - 4 

 3. okulisto -  8 

 4. dermatovenerologo-1  

 5. ginekologo   - 4 

 6. urologo -  7 

 7. dėl prostatos adenomos tirta -19  

 8. endokrinologo –      1 

            9. gastrofibroskopija - 3 

 10.vidaus organų sanoskopija – 17 

 11.skydliaukės sanoskopija – 5 

            12. LOR -                 4 

13. mamograma-        1 

14. kraujagyslių tyrimas – 2 

15. angiochirurgo-     1 

16. psihologo -           8 

            Rentgenogramos (kojų, rankų) buvo atliktos 9 gyventojams, KT-3 gyventojams. 

            Pagal susirgimus atliekami kraujo, šlapimo tyrimai. EKG atlikta 9 gyventojams. Bendras 

kraujo tyrimas -25 gyventojams, šlapimo tyrimai atlikti 5 gyventojams, biocheminiai kraujo tyrimai-

29 gyventojams. 

            Kraujo tyrimai pagal spec. programą lipidogramai ir gliukozei nustatyti buvo atlikti 37 

gyventojams, PSA kraujo tyrimas – 16 gyventojų, 6 gyventojams atliktas APTT kraujo tyrimas 

Gliukozės kiekį kraujyje diabetikams reguliariai tiria vyr. slaugytoja, diabetikams kiekvieną ketvirtį 

atliekamas HBAC kraujo tyrimas. 

            Greitoji medicininė pagalba per 2021 m.kviesta 38 kartus. 

 Globos namų gyventojams teikiama odontologo pagalba: profilaktiškai patikrinta 54 

gyventojai, sanuota 31, plombuota 57, pašalinta dantų 74, viso buvo 159 apsilankymų. Plungės 

pirminės sveikatos centre 14 gyventojui suprotezuoti dantys. 

            Odontologinėmis priemonėmis, pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, aprūpina UAB 

“Odontologijos prekių centras”. 

  Akiniais aprūpinti 26 gyventojai, kuriems pagal reikalą yra padaroma ir po dvejus ar trejus  

akinius, t.y. skaitymui ir pastoviam naudojimui, viso jų buvo 47, pagal sutartį užsisakėme UAB 

“ Plungės optika“. 



             Pagal reikalą gyventojai aprūpinami lazdomis, ramentais, vaikštynėmis, neįgaliųjų 

vežimėliais. Sunkių ligonių perkėlimui naudojame perkėlimo diržą ir perkėlimo neštuvus. Buvo 

nupirkta 2 kompresiniai čiužiniai, kurie labai reikalingi pragulų profilaktikai pastoviai gulintiems 

gyventojams. 

             Slaugytojos kiekvieną rytą renkasi į pasitarimą su socialiniais darbuotojais, kartu sprendžia 

visus klausimus, susijusius su gyventojų psichinės būklės ar sveikatos stovio pasikeitimu, aptaria 

gydytojų rekomendacijas ir jų įvykdymą. 

             Slaugytojos kiekvieną dieną pagal gydytojų paskyrimus ir, pasirašydamos gydytojų 

paskyrimo lapuose, išskirsto ir išdalina medikamentus gyventojams, atlieka injekcijas, tvarsliavos 

procedūras, pagal poreikį matuoja kraujo spaudimą, kūno temperatūrą, visus matavimus pažymi 

gyventojų sveikatos istorijose, dalyvauja gyventojų maudymo, maitinimo procesuose.                           

             Buvo sudaryta komisija ,kuri periodiškai tikrino soc. globos namų gyventojų asmens higienos 

ir gyvenamosios aplinkos švarą bei tvarką, įvertinimai buvo įvairūs, daugiausiai geri, bet būdavo ir 

patenkinamų, po žodinių perspėjimų,trūkumai būdavo pašalinti. 

 Sveikatos priežiūros personalas – slaugytojos – pastoviai kelia savo kvalifikaciją,soc.globos 

namuose dirba 6 psichikos sveikatos slaugytojos. Visos slaugytojos išklausė 8 val. programą 

“Gyvenimo ir psichinės sveikatos apsauga ilgalaikės  slaugos  įstaigose. SARS-CoV-2 pandemijos 

pasekmės ir gavo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Vyr. slaugytoja dalyvavo seminare “2020 

metų teisės aktų naujienos ir jų praktinis taikymas”. 

            2021 m.soc.globos namuose buvo atlikti 2 planiniai vidaus medicininiai auditai . 

 Slaugytojos domisi ir skaito specialiąją literatūrą, periodiškai gauname leidinį “Slauga. 

Mokslas ir praktika”. 

            Socialinės globos namuose gyventojai maitinami 4 kartus per dieną, pagal paskirtą dietą, 

įvertinus kramtymo ir rijimo funkcijas, bei atskirų maisto produktų toleravimą. 

 Asmens sveikatos priežiūros personalas stengiasi, kad gyventojų gyvenamosios patalpos 

atitiktų sanitarinius HN 125:2011 reikalavimus, kad pastoviai būtų vykdomi HN 66:2013 medicininių 

atliekų tvarkymo saugos reikalavimai. Pavojingas medicinines atliekas, pagal sudarytą sutartį išveža 

UAB „AV Investicija”.   

                                                  BUITIES ŪKIO VEIKLA 

 

Tikslas – kasdienė gyventojų ir jų kambarių bei visų patalpų priežiūra, valymas, dezinfekcija, 

užtikrinant tinkamą, pritaikytą ir saugią globos namų gyventojų buitį ir aplinką. Tai atlieka socialinio  

darbuotojo padėjėjai, kurie padeda maudyti, maitinti globos namų gyventojus, atlieka higieną ir kitas 

funkcijas. 
 



Buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų gyventoją būti kuo 

savarankiškesnį. Užtikrinama pagalba atliekant buitines funkcijas, aprūpinama priemonėmis, 

padedančiomis lavinti bei palaikyti dėl sveikatos būklės prarastus įgūdžius. Slaugomiems 

gyventojams užtikrinama nuolatinė priežiūra ir slauga. Gyventojai pagal poreikius aprūpinami 

reikalingomis slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis. 

Per 2021 m. perskyrėme 2 keturviečius kambarius į 4 dviviečius ir globos namuose neliko 

keturviečių kambarių. Atlikome einamąjį remontą maisto ruošimo patalpose. 

 

  MITYBOS ORGANIZAVIMAS 

   Globos namų gyventojų maitinimas organzuojamas vadovaujantis sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems 

asmenims. 

Globos namų gyventojams buvo organizuojama  nuosaiki, įvairi ir subalansuota mityba, 

atsižvelgiant į pagrindinius sveikos mitybos principus. Maisto tvarkymas globos namuose 

organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, socialinės globos namų nuostatais, 

globos normomis, geros higienos praktikos taisyklėmis. 

Mitybos organizavimu, maisto kokybe ir kontrole Stonaičių socialinės globos namuose 

rūpinosi už mitybos organizavimą atsakingi darbuotojai: dietistas, vyriausiasis virėjas, maisto produktų 

sandėlininkas ir virtuvės darbuotojai.  

   Maisto žaliavas ir gatavą produkciją globos namai įsigydavo iš tiekėjų, su kuriais viešojo 

pirkimo būdu buvo sudarytos sutartys. Per 2021 metus sutartys sudarytos su UAB „Grūstė“, UAB 

„Klaipėdos duona“, UAB „Lobby Baltic“, UAB „Vigesta“. Prekių pristatymo metu buvo tikrinamos 

prekių pakuotės, ženklinimas, kokybė, temperatūros režimai (ypatingas dėmesys skiriamas šiltuoju metų 

sezonu), kainų atitikimas  konkursinėms. Pažeidimų nebuvo nustatyta. 

Globos namų gyventojams buvo organizuojamas 4 kartų per parą maitinimas ( pusryčiai, 

pietūs, pavakariai ir vakarienė) bendroje valgykloje. Socialinių darbuotojų padėjėjai padėjo organizuoti 

neįgaliųjų ar sergančių gyventojų maitinimą individualiai.  Mityba buvo organizuojama laikantis  

valgiaraščių sezoniškumo, taip pat buvo gaminami šventinio laikotarpio ir pasninko patiekalai. 

Gyventojai turėjo galimybę kasdien susipažinti su meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ir 

patiekalų asortimento.  

Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos dėl Covid – 19 infekcijos bendras gyventojų 

maitinimas valgyklos patalpose nebuvo vykdomas. Maistas visiems globos namų gyventojams, 

nepriklausomai nuo sveikatos stovio, buvo tiekiamas individualiai.  

Atsižvelgiant į gyventojų  specialiuosiuss poreikius ir/ar esant medikų rekomendacijoms, 

organizuoti individualūs mitybos planai kai kuriems gyventojams ( pvz: pertrintas maistas, turintiems 



kramtymo ar rijimo problemų, tausojanti mityba esant virškinimo sutrikimams) . Maisto ruošimo 

tarnybos darbuotojai rūpinosi ir maisto produktais globos namų gyventojų gimtadienių šventėms. 

Per 2021 metus socialinės globos namų maisto ruošimo patalpose buvo atlikti smulkūs vidaus 

remonto darbai atsižvelgiant į trūkumus, nustatytus vidaus audito metu (perdažyti vamzdynai, palangės, 

langų rėmai, grindų apvadai, patalpų durys, rūsio slenkstis. Pakeistos susidėvėjusios lauko durys, 

suremontuotas koridorius, vietomis pakeistos nuskilusios plytelės). Atnaujinta susidėvėjusi įranga ir 

inventorius. Nupirkti du nauji šaldytuvai, šaldiklis, mėsmalė, spintelė inventoriui. Įsigyta trūkstamų 

nerūdijančio plieno stalų gamybos patalpose. Smulkus virtuvės inventorius ir įrankai buvo keičiami 

atsižvelgiant į nusidėvėjimą, pagal poreikį atnaujinama indų ir įrankių markiracija. 

 Užtikrindama maisto apsaugą nuo užteršimo ir kenkėjų pagal sudarytą sutartį kenkėjų 

kontrolės įmonė ,,Dezinfa" kas mėnesį atliko kenkėjų kontrolę ir, esant reikalui, deratizaciją ir 

dezinsekciją. Pagal nustatytas taisykles vykdytas gyvūninės kilmės atliekų surinkimas, laikymas ir 

išvežimas.  

   Plungės rajono valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba per praėjusius metus maitinimo 

tarnybos darbo netikrino. 

Vis virtuvės darbuotojai tikrinosi sveikatą pagal nustatytus terminus.  

Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. globos namai perka maitinimo paslaugą iš UAB „Maisto slėnis“. 

  

V. PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2022 METAMS 

 

2022 m. Globos namai taip pat sieks racionaliai naudojant turimus finansinius išteklius, teikti 

kokybiškas ilgalaikės socialinės globos paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, kad būtų 

užtikrinta tinkama jų priežiūra bei pilnavertė gyvenimo kokybė, užtikrintas saugus, sveikas, 

prasmingas gyvenimas.  

Bus siekiama: 

 1. įgyvendinti socialinės globos namų kokybės reikalavimus, reglamentuotus LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakyme Nr. A1-46 “Dėl socialinės globos normų 

aprašo patvirtinimo” (2020-04-21 redakcija su vėlesniais papildymais ir pakeitimais); 

 2. užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; 

 3. taikyti efektyvius ir naujausius socialinio darbo metodus; 

 4. užtikrinti kvalifikuotų ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, higieninių 

reikalavimų laikymąsi; 

 5. kurti saugią ir pritaikytą aplinką Globos namų gyventojams, siekiant geresnė jų gyvenimo 

kokybės ir socialinės integracijos; 

 6. dalinti gerąja patirtimi su kitomis globos įstaigomis.   


