
Priemonei įgyvendinti skirta, iš jų: 4528 4870,8 4775,6 x x

valstybės biudžeto lėšos 1818 1923,0 1922,6 x x
pajamų įmokų lėšos 1700 1940,0 1848,8 x x

kitos lėšos 1010 1007,8 1004,2 x x
Rezultato Kiekybinis.

Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos 
padalinyje, skaičius - 350

Administracija,  Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba, Ūkio tarnyba, 
Maisto paruošimo tarnyba

 2022 m. 
IV ketv.

x x

358

Įvykdyta. Viršytas rodiklis dėl didesnės nei planuota 
gyventojų kaitos.

Rezultato Kiekybinis.
Peržiūrėtų ir adaptuotų individualių socialinio globos planų, pritaikytų 
pagal asmens poreikius ir individualų suvokimo lygį, dalis nuo visų 
gyventojų, kuriems reikia adaptuoti šiuos planus, skaičius (procentai) - 
100

Administracija,  Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

100

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
Socialinės globos paslaugų gavėjų, jų artimųjų ir trečiųjų šalių, 
palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis nuo visų 
apklaustųjų (procentai) - 90 

Administracija,  Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba, Ūkio tarnyba, 
Maisto paruošimo tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

96

Įvykdyta. Viršyta. Palankiai teikiamų paslaugų kokybę 
įvertino daugiau apklausoje dalyvavusių dalyvių.

Rezultato Kiekybinis.
Įgyvendintų įstaigos teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo priemonių, 
skaičius - 8, iš jų:   

 2022 m.
IV ketv.

x x
8

Įvykdyta.

Produkto Kiekybinis.
1. įgyvendintų projektų „Įtraukioji scenos menų platforma. Pinokeys“, 
įtraukiančių įstaigos gyventojus į užimtumo veiklas, skaičius - 1 

 2022 m.
IV ketv.

x x

1

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
2. įstaigos darbuotojų, pasidalinusių gerąja darbo patirtimi dėl 
individualaus socialinės globos plano sudarymo, pildymo, peržiūrėjimo 
metodikos taikymo, skaičius - 2 

 2022 m.
IV ketv.

x x

2

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
3. įstaigos darbuotojų, pasidalinusių gerąja darbo patirtimi  dėl darbo 
su agresyvaus elgesio klientais, skaičius - 2 

 2022 m.
IV ketv.

x x
2

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
4. įstaigos darbuotojų, pasidalinusių gerąja darbo patirtimi dėl darbo su 
nemotyvuotais klientais, skaičius - 2  

 2022 m.
IV ketv.

x x
2

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
5. įstaigos darbuotojų, pasidalinusių gerąja darbo patirtimi dėl darbo su 
klientais, nusistatant ribas socialiniame darbe, skaičius - 2    

 2022 m.
IV ketv.

x x

2

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
6. gerosios patirties pasidalinimų su kitomis įstaigomis dėl galimų 
krizinių ir civilinės saugos atvejų valdymo socialinės globos įstaigoje, 
siekiant identifikuoti silpnąsias tokių atvejų valdymo grandis, 
nuotoliniu būdu, skaičius -1 

 2022 m.
IV ketv.

x x

1

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
7. gerosios patirties perėmimų iš kitų įstaigų kolegų dėl klientų 
kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, užimtumo veiklų 
metodikų aptarimo, pritaikymo galimybių, skaičius - 3    

 2022 m.
IV ketv.

x x

4

Įvykdyta. Viršyta. Gerąja patirtimi pasidalinta/perimta  
aktualiais klausimais, susijusiais su gyventojų poreikių 
tenkinimu, papildomai su 1 įstaiga.

Produkto Kiekybinis.
8. priemonių, kurių pagalba asmenims, pagal jų kognityvinius 
gebėjimus adaptuota gyventojų teisių chartija, skaičius – 1

 2022 m.
IV ketv.

x x
1

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, kuriems pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius - 42, iš jų:   

 2022 m.
IV ketv.

x x
45

Įvykdyta. Viršyta, nes 3 gyventojams papildomai 
pagerintos gyvenimo sąlygos. 

Rezultato Kiekybinis.
1.  asmenų, kuriuos perkėlus iš triviečių į dviviečius kambarius, 
pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius - 6               

 2022 m.
IV ketv.

x x
7

Įvykdyta. Viršyta. 1 gyventojui papildomai pagerintos 
gyvenimo sąlygos. 

Rezultato Kiekybinis.
2. asmenų, kuriems apgerintos gyvenamosios aplinkos sąlygos, 
adaptavus kabinetų pavadinimus pagal gyventojų kognityvinius 
gebėjimus, skaičius – 36

 2022 m.
IV ketv.

x x

38

Įvykdyta. Viršyta. Papildomai 2 gyventojams pagerintos 
gyvenamosios aplinkos sąlygos. 

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, kuriems pagerinta fizinė aplinka, skaičius - 85, iš jų:  

 2022 m.
IV ketv.

x x
93 Įvykdyta. Viršyta. 8 gyventojams pagerinta fizinė aplinka. 

Rezultato Kiekybinis.
1. asmenų, kuriems atlikus III korpuso I aukšto koridoriaus remontą 
pagerinta fizinė aplinka, skaičius - 25    

 2022 m.
IV ketv.

x x
25

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
2. asmenų, kuriems,  įrengus IV korpuso II aukšto balkone mini 
rūkyklą pagerinta fizinė ir sveikatos aplinka, skaičius - 20     

 2022 m.
IV ketv.

x x
21

Įvykdyta. Viršyta. Naujai apygvendintas  skyriuje 1 
gyventojas naudojasi mini rūkykla. 

Įvykdymo 
terminas 

Asignavimai, 
tūkst. eurų

MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(įstaigos pavadinimas)

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

09-003 SOCIALINĖ SUTELKTIS (SOLIDARUMAS)
TĘSTINĖS VEIKLOS PRIEMONĖS*

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas

Organizuoti tinkamą asmenų 
apgyvendinimą, paskirti ir teikti 
kokybiškas jų poreikius atitinkančias 
paslaugas

Gerinti teikiamų paslaugų kokybę

 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų metinio veiklos plano vykdymo forma)

Sudaryti sąlygas socialinės globos 
ir kitų įstaigų, teikiančių 
socialines paslaugas, veiklai

09-003-02-02-17 (TP)

Užtikrinti asmenims socialinės 
globos įstaigoje  tinkamą fizinę 
aplinką visose gyvenimo srityse

Veiksmas/veikla
Stebėsenos 

rodiklio 
tipas

Kiekybinis / kokybinis veiksmo vertinimo rodiklis Atsakingi vykdytojai 

Socialinio darbo tarnyba, Asmens 
sveikatos priežiūros ir slaugos 

tarnyba, Ūkio tarnyba

Administracija,  Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba, Ūkio tarnyba, 
Maisto paruošimo tarnyba

Socialinio darbo tarnyba, Asmens 
sveikatos priežiūros ir slaugos 

tarnyba, Ūkio tarnyba

Asignavimų planas, 
įskaitant 

patikslinimus, tūkst. 
eurų

Faktinis asignavimų 
panaudojimas, tūkst. 

eurų

Veiksmo vertinimo 
rodiklio faktinė 

reikšmė
Informacija apie vykdymą



Rezultato Kiekybinis.
3. gyventojų, kuriems įrengus 2 lauko bibliotekas pagerintos 
laisvalaikio bei užimtumo galimybės, skaičius - 20    

 2022 m.
IV ketv.

x x
22

Įvykdyta. Viršyta. Papildomai 2 gyventojai pradėjo 
naudotis lauko bibliotekomis. 

Rezultato Kiekybinis.
4. asmenų, kuriems įsigijus sulankstomą masažinį stalą pagerintas 
masažo paslaugų prieinamumas, skaičius - 20  

 2022 m.
IV ketv.

x x

25
Įvykdyta. Viršyta. Įsigijus sulankstomą masažinį stalą, 
papildomai 5 gyventojams pagerintas paslaugų 
prieinamumas. 

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, gaunančių bendruomenines apgyvendinimo paslaugas ir 
dalyvaujančių įvairiose užimtumo formose, dalis nuo visų 
bendruomenines apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų 
(procentai) -  100                                                             

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

100

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, padariusių individualią pažangą socialinių ir savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo srityje, dalis nuo visų gyventojų (procentai) -
35

Socialinio darbo tarnyba, Asmens 
sveikatos priežiūros ir slaugos 

tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

35

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, dalyvavusių prevencinėse programose ir/ar priemonėse, 
skaičius - 340, iš jų: 

 2022 m.
IV ketv.

x x
345

Įvykdyta. Viršyta. Tuberkuliozės prevencijos programoje 
dalyvavo 5 gyventojais daugiau.

Rezultato Kiekybinis.
1. asmenų, dalyvavusių širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos 
programoje, skaičius – 26

 2022 m.
IV ketv.

x x

123

Įvykdyta. Viršyta. Pagal šeimos gydytojų planą, daugiau 
gyventojų, pagal amžių ir tyrimo kartojimo periodiškumą,  
atitiko reikalavimus dalyvauti šioje prevencinėje 
programoje ir joje dalyvavo.

Rezultato Kiekybinis.
2. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programoje, skaičius – 24

 2022 m.
IV ketv.

x x

46

Įvykdyta. Viršyta. Pagal šeimos gydytojų planą, daugiau 
gyventojų, pagal amžių ir tyrimo kartojimo periodiškumą, 
atitiko reikalavimus dalyvauti šioje prevencinėje 
programoje ir joje dalyvavo.

Rezultato Kiekybinis.
3. asmenų, dalyvavusių plaučių tuberkuliozės prevencijos programoje, 
skaičius – 340

 2022 m.
IV ketv.

x x
345

Įvykdyta. Viršyta. Tuberkuliozės prevencijos programoje 
dalyvavo 5 gyventojais daugiau.

Rezultato Kiekybinis.
4. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių 
priemonių programoje, skaičius – 18

 2022 m.
IV ketv.

x x

10

Įvykdyta. Neviršyta. Gyventojų (moterų) amžius ir tyrimo 
kartojimo periodiškumas leido mažesniam skaičiui moterų 
dalyvauti šioje prevencinėje programoje.

Rezultato Kiekybinis.
5. asmenų, dalyvavusių krūties vėžio prevencijos programoje, skaičius 
– 9     

 2022 m.
IV ketv.

x x

16

Įvykdyta. Viršyta. Pagal šeimos gydytojų planą, daugiau 
gyventojų, pagal amžių ir tyrimo kartojimo periodiškumą, 
atitiko reikalavimus dalyvauti šioje prevencinėje 
programoje ir joje dalyvavo.

Rezultato Kiekybinis.
6. asmenų, dalyvavusių skiepijimo nuo gripo programoje, skaičius – 70

 2022 m.
IV ketv.

x x

61
Įvykdyta. Neviršyta. Pagal šeimos gydytojų vakcinacijos 
planą negauta planuoto kiekio gripo vakcinos.

Rezultato Kiekybinis.
7. asmenų, dalyvavusių skiepijimo nuo COVID-19 programoje, 
skaičius – 70

 2022 m.
IV ketv.

x x
49

 Įvykdyta. Neviršyta. Gyventojai nepageidavo skiepytis 
ketvirta vakcinos doze.

Rezultato Kiekybinis.
8. asmenų, dalyvavusių individualiuose ir grupiniuose pokalbiuose su 
psichologu apie žmogaus teisių padėtį ir galimų pažeidimų prevenciją – 
20

 2022 m.
IV ketv.

x x

61

Įvykdyta. Viršyta. Daugiau gyventojų dalyvavo grupiniuose 
pokalbiuose jiems aktualia tema apie žmogau teisių padėtį 
ir galimų pažeidimų prevenciją. 

Rezultato Kiekybinis.
9. asmenų dalyvavusių pokalbiuose, paskaitose (naudojant vaizdines 
priemones) apie tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo žalą, skaičius – 125

 2022 m.
IV ketv.

x x

154

Įvykdyta. Viršyta. Socialinėse grupėse daugiau gyventojų 
sudominta paskaitomis apie tabako, alkoholio vartojimo 
žalą, todėl ir dalyvių skaičius didesnis. 

Rezultato Kiekybinis.
10.asmenų, dalyvavusių paskaitose apie ligų prevenciją, skaičius – 110

 2022 m.
IV ketv.

x x
160

Įvykdyta. Viršyta. Į organizuotas paskaitas apie ligų 
prevenciją, įsitraukė daugiau gyventojų.  

Rezultato Kiekybinis.
Viešinimo priemonių, formuojančių  teigiamą socialinės globos įstaigos  
įvaizdį bendruomenėje bei gerinančių visuomenės informuotumą apie 
socialinės globos įstaigos veiklą klausimais, skaičius (vienetai) - 4, iš 
jų:

 2022 m.
IV ketv.

x x

4

Įvykdyta.

Produkto Kiekybinis.
1. parengtų ir paskelbtų straipsnių apie gerąją socialinės globos 
įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas, kuriomis pasidalinta rajoninėje 
spaudoje, skaičius  - 2

 2022 m.
IV ketv.

x x

2

Įvykdyta.

Produkto Kiekybinis.
2. gerąja įstaigos patirtimi ir gyventojų sėkmės istorijomis pasidalytų 
žinučių įstaigos internetinėje svetainėje www.macikaigloba.lt, skaičius 
– 96

 2022 m.
IV ketv.

x x

145

Įvykdyta. Viršyta. Įstaigoje organizuota daugiau renginių, 
parodų, todėl gyventojai daugiau įsitraukė į veiklas, nes jų 
sėkmės istorijomis pasidalinama svetainėje.  

Produkto Kiekybinis.
3. gerąja įstaigos patirtimi ir gyventojų sėkmės istorijomis pasidalytų 
žinučių Facebook socialiniame tinkle, skaičius – 102

 2022 m.
IV ketv.

x x

175

Įvykdyta. Viršyta, nes įstaiga sulaukė teigiamo grįžtamojo 
ryšio iš gyventojų, jų artimųjų, bendruomenės ir 
socialiniuose tinkluose daugiau pasidalino įstaigos veikla, 
gerąja patirtimi. 

Produkto Kiekybinis.
4.sukurtų ir paviešintų Facebook socialiniame tinkle video medžiagos 
apie socialinės globos įstaigos veiklą, skaičius - 4

 2022 m.
IV ketv.

x x

7
Įvykdyta. Viršyta. Įstaigoje organizuota daugiau renginių, 
parodų, todėl sukurta ir paviešinta FB paskyroje daugiau 
video medžiagos

Asmens sveikatos priežiūros ir 
slaugos tarnyba, Socialinio darbo 

tarnyba

Gerinti įstaigos įvaizdžio formavimą 
bendruomenėje ir didinti 
informuotumą apie socialinės globos 
įstaigos veiklą visuomenėje

Sudaryti sąlygas  asmenims  
dalyvauti prevencinėse programose 
/priemonėse

Ugdyti asmenų socialinius ir 
savarankiško gyvenimo įgūdžius 

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba



Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Vieno personalo valdymo funkcijas atliekančio darbuotojo darbo vietos 
kaina tenkanti vienai organizacijos pareigybei (Eur) - 98

Administracija  2022 m.
IV ketv.

x x

101

Įvykdyta. Viršyta. Darbuotojų, atliekančių personalo 
valdymo funkcijas, faktinis darbo užokestis didiesnis nei 
planuota 2022 m. pradžioje, todėl padidėjo ir vieno 
personalo valdymo funkcijas atliekančio darbuotojo darbo 
vietos kaina, tenkanti vienai pareigybei.

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Užimtų pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus 
(procentai) - 100 

Administracija  2022 m.
IV ketv.

x x
100

Įvykdyta.

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Tiesiogiai socialinę globą/priežiūrą teikiančių darbuotojų dalis nuo 
visų darbuotojų (procentai) - 78,6 

Administracija  2022 m.
IV ketv.

x x
80,1

Įvykdyta. Viršyta, nes 2022 m. socialinę globą/priežiūrą 
teikė 3 darbuotojais daugiau.

Užtikrinti informacinių technologijų
infrastruktūros ir vidaus
administravimo informacinių sistemų 
valdymo efektyvumą

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Vienam darbuotojui tenkančios ryšių, kompiuterinės įrangos ir 
informacinių sistemų priežiūros ir vystymo išlaidos (Eur) - 100

Administracija  2022 m.
IV ketv.

x x

91

Įvykdyta. Neviršyta. Vienam darbuotoju teko mažesnių nei 
planuota ryšių išlaidų ir dėl padidėjusio darbuotojų, 
besinaudojančių ryšių ir informacinių technologijų 
priemonėmis.

Užtikrinti valstybės nekilnojamojo
turto valdymo veiklos efektyvumą

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Administracinės paskirties nekilnojamojo turto (priklausančio valstybei 
nuosavybės teise ir nuomojamo) išlaikymo sąnaudos, tenkančios 1 m2 
(Eur) - 40 

Administracija 2022 m.
 IV ketv.

x x

51

Įvykdyta. Viršyta.Didesnės administracinės paskirties 
nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos susidarė dėl 
išaugusių komunalinių patarnavimų paslaugų kainų 2022 
m.

Užtikrinti dokumentų valdymo
veiklos efektyvumą

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Vieno dokumento valdymui tenkančios išlaidos (Eur) - 4 

Administracija  2022 m.
IV ketv.

x x 4 Įvykdyta.

Užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymo
veiklos efektyvumą

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Vieno viešojo pirkimo vykdymui tenkančios išlaidos (Eur) - 29 

Administracija  2022 m.
IV ketv.

x x

37
Įvykdyta. Viršyta. Didesnės nei planuotos vieno viešojo 
pirkimo vykdymui tenkančios išlaidos susidarė dėl 
mažesnio įvykdytų pirkimų skaičiaus.

Užtikrinti kitų automobilių (išskyrus
tarnybinius administracinės
paskirties lengvuosius automobilius)
ūkio valdymo ir priežiūros veiklos
efektyvumą

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Vienam automobiliu tenkančios išlaidos   (Eur) - 5979 

Administracija  2022 m.
IV ketv.

x x

5886

Įvykdyta. Neviršyta. Vieno automobilio išlaikymo sąnaudos 
mažesnės 93 Eur dėl mažesnių nei planuota transporto 
išlaidų (remonto, degalų sąnaudų). 

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Įstaigos lovadienių ilgalaikės socialinės globos paslaugoms teikti 
užimtumo dalis nuo galimo maksimalaus lovadienių skaičiaus 
(procentai) - 100 

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

100,72

Įvykdyta. Viršyta. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos 
suteiktos daugiau asmenų nei planuota. 

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Įstaigos lovadienių trumpalaikės socialinės globos paslaugoms teikti 
užimtumo dalis nuo galimo maksimalaus trumpalaikės socialinės  
globos lovadienių skaičiaus (procentai) - 75 

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

2022 m.
 IV ketv.

x x

84,41

Įvykdyta. Viršyta. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 
suteiktos daugiau asmenų nei planuota. 

Veiklos 
efektyvumo

Kiekybinis.
Įstaigos lovadienių laikino atokvėpio paslaugoms institucijoje teikti 
užimtumo dalis nuo galimo maksimalaus laikino atokvėpio lovadienių 
skaičiaus (procentai) - 10 

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

53,56

Įvykdyta. Viršyta. Laikino atokvėpio paslaugos suteiktos 
daugiau asmenų nei planuota. 

Rezultato Kiekybinis.
Darbuotojų, patobulinusių profesinę kompetenciją,  skaičius  - 178, iš 
jų:    

 2022 m.
IV ketv.

x x

182
Įvykdyta. Viršyta, nes mokymuose dalyvavo 4 naujai darbo 
sutartis sudarę darbuotojai ir pasirinkę šią mokymų temą.

Rezultato Kiekybinis.
1. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose darbo su agresyvaus elgesio 
klientais temomis, skaičius - 31  

 2022 m.
IV ketv.

V x

35
Įvykdyta. Viršyta, nes mokymuose dalyvavo  4 naujai 
darbo sutartis sudarę darbuotojai ir pasirinkę šią mokymų 
temą. 

Rezultato Kiekybinis.
2. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, kaip dirbti su nemotyvuotais 
klientais, skaičius - 32

 2022 m.
IV ketv.

x x
32

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
3. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose „Menas išmokti pasakyti „Ne" 
išsaugant santykius su kitais", skaičius - 49  

 2022 m.
IV ketv.

x x
49

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
4. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose  „Emocinio streso įveikimo 
strategijos ir pagalbos sau būdai", skaičius - 49   

 2022 m.
IV ketv.

x x
49

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
5. darbuotojų, dalyvavusių supervizijose, skaičius - 21      

 2022 m.
IV ketv.

x x 21 Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
6. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose „Socialinio darbo pagrindai 
individualios priežiūros personalo darbuotojams", skaičius - 23  

 2022 m.
IV ketv.

x x

23

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
7. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose „Video kūrimas, redagavimas ir 
publikavimas", skaičius -1

 2022 m.
IV ketv.

x x
1

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
8. kitų (ne socialines paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių 
profesinę kompetenciją, skaičius – 68

 2022 m.
IV ketv.

x x
68

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
Darbuotojų, kuriems pagerintos fizinės aplinkos darbo sąlygos, skaičius 
- 143, iš jų:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 2022 m.
IV ketv.

x x
143

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
1. darbuotojų, kuriems įrengus 5 oro kondicionierius procedūriniuose 
kabinetuose ir vaistų laikymo patalpose pagerintos darbo sąlygos, 
skaičius - 10 

 2022 m.
IV ketv.

x x

2

Įvykdyta. Neviršyta. Patikslintas poreikis ir sumažintas 
kondicionierių skaičius.

Rezultato Kiekybinis.
2. darbuotojų, kuriems organizavus praktinius simuliacinius mokymus 
civilinės saugos atvejų valdymo tema, užtikrintas jų saugumas 
socialinės globos įstaigoje, skaičius - 143     

 2022 m.
IV ketv.

x x

143

Įvykdyta.

Užtikrinti įstaigos veiklos 
organizavimo efektyvumą

Įgyvendinti priemones, 
užtikrinančias darbuotojų saugumą,  
gerinančias jų darbo sąlygas bei 
psichologinį klimatą įstaigoje 

Sudaryti sąlygas įstaigos 
darbuotojams tobulinti profesinę 
kompetenciją

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba, Ūkio tarnyba, 
Maisto paruošimo tarnyba 

Užtikrinti personalo valdymo 
efektyvumą

Administracija 



Produkto Kiekybinis.
3.  atnaujintų ekstremalių situacijų valdymo planų,  siekiant pagerinti 
darbuotojų saugumą, skaičius - 1  

 2022 m.
IV ketv.

x x
1

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
4. darbuotojų, dalyvavusių darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir 
civilinės saugos mokymuose ir pasidalinusių įgytomis žiniomis su 
kitais darbuotojais, skaičius – 2          

 2022 m.
IV ketv.

x x

204

Įvykdyta. Viršyta, nes įstaigoje organizuotuose darbo 
saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos 
mokymuose dalyvavo visi darbuotojai.  

Produkto Kiekybinis.
5. organizuotų intervizijų, orientuotų į sudėtingus, emociškai sunkius, 
neišspręstus atvejus, skaičius – 6    

 2022 m.
IV ketv.

x x

10
Įvykdyta. Viršyta, nes daugiau buvo organizuota intervizijų, 
orentuotų į sudėtingus, emociškai sunkius atvejus. 

Rezultato Kiekybinis.
6. darbuotojų, kuriems nupirkus pastatomus šviestuvus pagerintos 
darbo sąlygos, skaičius – 2

 2022 m.
IV ketv.

x x
2

Įvykdyta.

Produkto Kiekybinis.
7. darbuotojų susirinkimų, kuriuose atlikta atvejų analizė bei aptarti 
darbuotojų saugumo, darbo sąlygų bei psichologinio klimato gerinimo 
įstaigoje klausimai, skaičius - 18

 2022 m.
IV ketv.

x x

18

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą grupinio gyvenimo namuose, 
skaičius - 10

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x
10

Įvykdyta.

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius - 1

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

0
Neįvykdyta. Asmeniui savivaldybė neskyrė socialinio būsto 
dėl susidariusios ekstremalios situacijos dėl iš Ukrainos 
atvykusių pabėgėlių.

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, gavusių laikino atokvėpio paslaugą institucijoje, skaičiaus  - 3  

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

5
Įvykdyta. Viršyta, nes daugiau nei planuota asmenų 
pageidavo įstaigoje gauti laikino atokvėpio paslaugą. 

Rezultato Kiekybinis.
Asmenų, gavusių trumpalaikės socialinės globos paslaugą institucijoje, 
skaičiaus - 15

Administracija, Socialinio darbo 
tarnyba, Asmens sveikatos priežiūros 

ir slaugos tarnyba

 2022 m.
IV ketv.

x x

33
Įvykdyta. Viršyta, nes daugiau nei planuota asmenų 
pageidavo įstaigoje gauti trumpalaikes socialines globos 
paslaugas. 

*Pildomos tęstinės veiklos priemonės ir veiklos (projektai), kurių nėra Ministerijos strateginiame veiklos plane (tačiau jos gali būti numatytos įstaigos metiniuose veiklos planuose) ir šios veiklos pagal pobūdį yra panašios į tęstines veiklas (pvz. SODRA). 
Teikiant informaciją apie tokias veiklas, stulpeliai ,,Priemonės kodas“, ,,Priemonės pavadinimas“ nepildomi, taip pat, jei nėra galimybės pateikti informacijos apie lėšas, stulpelyje ,,Asignavimai, tūkst. eurų“, nurodoma tik asignavimų neteikimo priežastis.

Plėtoti socialines paslaugas 
neįgaliesiems  bendruomenėje 
siekiant didinti jų gerovę


