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I. VADOVO ŽODIS 
 

Macikų socialinės globos namai (toliau vadinama – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, 
kurios paskirtis - užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie 
negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose 
apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems 
nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. 

Globos namų vizija – kokybiška socialinė globa ir asmens sveikatos priežiūra, 
bendruomeninių paslaugų didinimas, stiprinant darbuotojų kompetencijas.  

Globos namų paskirtis (misija) – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, 
turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė 
specialistų priežiūra. 

Globos namų veikla 2021 m. buvo vykdoma pagal globos namų veiklos planą, patvirtintą 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A1-198, siekiant įgyvendinti 
strateginį tikslą, nustatytus uždavinius ir jiems pasiekti numatytas priemones. Globos namuose 
teikiamos stacionarios ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, asmens sveikatos priežiūros ir 
slaugos ir atokvėpio paslaugos, apgyvendinimas Grupinio gyvenimo namuose.  

2021 m. planinis ilgalaikės socialinės globos teikimo vietų skaičius stacionariame globos 
padalinyje – 340, grupinio gyvenimo padalinyje - 10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos 2019 m. kovo 22 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-1520 „Dėl leidimo įsteigti vietas 
trumpalaikei socialinei globai bei laikino atokvėpio paslaugoms institucijoje teikti“ globos namuose 
įsteigtos 6 vietos trumpalaikei socialinei globai bei 2 vietos laikino atokvėpio paslaugoms teikti. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2020 m. sausio 28 d. raštu Nr. 
(14.4E-32) SD-438 neprieštaravo papildomai įsteigti dar 6 vietas trumpalaikei socialinei globai 
teikti. Šiuo metu globos namai gali teikti 12 asmenų trumpalaikes socialinės globos ir 2 asmenims 
laikino atokvėpio paslaugas.  

2021 metai Macikų socialinės globos namuose įgyvendintas metiniame veiklos plane 
nusimatytas uždavinys – teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas. 
Tai buvo pasiekta: organizuojant tinkamą asmenų apgyvendinimą, laiku atliekant gyventojų 
poreikių vertinimą, sudarant individualius socialinės globos planus bei vykdant jų įgyvendinimą ir 
peržiūra, laiku skiriant gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos. Išsamūs įstaigos veiklos 
rezultatai atsispindi 2021 m. veiklos plano ataskaitoje, 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų 
rinkinyje, 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, kurios viešinamos globos namų interneto 
svetainėje www.macikaigloba.lt. Globos namų struktūra, patvirtinta 2021 m. gegužės 24 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. V- 101. 

2021 m. spalio 5 d. globos namuose įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 
9001:2015 standarto reikalavimus. Atlikta esamos situacijos analizė (darbo specifikos, naudojamų 
vadybos metodų bei susijusios dokumentacijos analizė), apibrėžta įstaigos kokybės politika, 
aprašyti vadybos sistemos procesai, nustatyta jų seka, sąveika ir metodai. 2021 m. gruodžio 13 – 23 
d. atliktas socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas, pasitelkus išorės 
ekspertus iš Dūseikių SGN ir Padvarių SGN. Atlikus teikiamų paslaugų kokybės įvertinimą, 
pateiktos rekomendacijos, kurios bus įtrauktos į globos namų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo 
planą 2022 m. 

Globos namai prisideda prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo 
„užtikrinti socialines paslaugas šeimai, vaikams, jaunimui, neįgaliesiems ir kitoms socialinėms 
grupėms, stiprinant jų socialinę integraciją“ teikdami kokybiškas ir asmeninius poreikius 
atitinkančias socialines paslaugas globos namuose, mažindami stacionaraus padalinio vietų skaičių. 
2021 m. gerinant neįgalių asmenų gyvenimo sąlygos, įtaigoje atsisakyta keturviečių kambarių, 
įrengta patalpą kino filmų demonstracijai. Gegužės mėn. su ženklia gyventojų pagalba įrengta 
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pliažinio tinklinio aikštelė, visa tai praplėtė gyventojų laisvalaikio formų praleidimo spektrą, suteikė 
teigiamų emocijų, skatino integraciją ir bendravimą, mažino vienišumą, padėjo užmegzti ir išlaikyti 
artimesnius bendravimo įgūdžius tarp gyventojų, darbuotojų, kaimo bendruomenės. korpusuose 
įdiegėme bevielį interneto ryšį „wifi“ (viso įrengtos 7 laisvo interneto prieigos zonos), kuriuo gali 
naudotis visi gyventojai ir darbuotojai. Įdiegus bevielio interneto ryšius, sustiprėjo įstaigos 
gyventojų ir jų artimųjų ryšys, atsirado didesnė galimybė bendrauti su artimaisiais vaizdo 
skambučiais ypač gyvenančiais užsienyje. Pastebime, kad dėl to pagerėjo daugelio gyventojų ir jų 
artimųjų tarpusavio santykiai. 

2021 m. gegužės mėn. perkėlėme IV korpuso II aukšto slaugomus gyventojus į IV korpuso I 
aukštą (viso perkelti 103 gyventojai), tuo užtikrinome kokybiškas sunkią judėjimo negalią turinčių 
(gulinčių) asmenų orumą atliepiančias paslaugas, gulinčius ir slaugomus gyventojus lengviau 
išvežti į lauką, ar kilus ekstremaliai situacijai lengviau evakuoti slaugomus ligonius. Šis pokytis 
užtikrino ir gaisrinės saugos reikalavimus. 

Globos namuose neribojama teisė į šeimos sukūrimą pačių asmenų apsisprendimu, 2021 m. 
susituokė viena pora, 4 poroms sudarėme galimybę apsigyventi kartu. 2021 m. trys globos namų 
gyventojai išėjo gyventi į bendruomenę. 

Dėl 2021 m. šalyje paskeltos pandemijos, karantino, mūsų institucijai šie metai buvo 
ypatingi, pilni iššūkių, sunkūs fizine, emocine bei finansine prasme. Vienas svarbiausių šio 
laikotarpio uždavinių buvo sutelkti globos namų bendruomenę bendram tikslui, palaikyti gerą 
mikroklimatą, užtikrinti visokeriopą pagalbą, apsaugoti įstaigoje gyvenančių ir dirbančių asmenų 
psichikos sveikatą ir emocinę būklę.  

Globos namuose 2021 m. veiklos plano įgyvendinime dalyvavo 201 darbuotojas. Metų 
pradžioje buvo atliktas darbuotojų metinių užduočių vertinimas už 2020 m. ir suformuotos užduotys 
2021 m. Buvo sudarytos sąlygos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją, jie buvo 
skatinami tobulėti, taikyti praktikoje naujus darbo metodus ir metodikas. 2021 m. pagal metinį 
kvalifikacijos planą savo profesinę kompetenciją tobulino: 111 įstaigos socialinių paslaugų srities 
darbuotojų, 49 sveikatos priežiūros specialistai; 40 kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančių) darbuotojų. 20 įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų, tobulino savo 
profesinę kompetenciją daugiau nei 16 akademinių valandų per metus.   

Globos namuose darbuotojų ir globos namų gyventojų skaičiaus santykis yra toks, kad 
socialinė globa būtų kokybiška, atitinkanti socialinės globos normas, darbo laiko sąnaudų 
normatyvus, bei geros profesinės praktikos principus. 2021 m. gruodžio 31 d. įstaigoje tiesiogiai su 
gyventojais dirbo 168,75 etatai (170 darbuotojų). 

Globos namuose veikia Globos namų taryba. Į tarybos pateiktus pasiūlymus visada 
atsižvelgiama organizuojant ir vykdant globos namų veiklą. Ataskaitiniu laikotarpiu Globos namų 
taryba pravedė 15 susirinkimų, kuriuose pareiškė savo nuomonę įvairiais gyventojams ir įstaigos 
veiklos vykdymui aktualiais klausimais. 
 

II. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

Macikų socialinės globos namai prisideda vykdydami Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos programą „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ (03.03), kurios 
vienas iš tikslų - „Užtikrinti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas“.  

Globos namams 2021 m. patvirtintas veiklos planas, kurio įgyvendinama priemonė buvo: 
„Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai“. 
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2.1. Globos namų veiklos tikslai ir jų įgyvendinimas. 

2.1.1. Globos namų veiklos tikslai: 
1. teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir 

geriausius jo interesus; 
2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo 

reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant 
galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene; 

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojo savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, 
užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.  

2.2. Globos namų veiklos tikslų įgyvendinimas. 
Teikiant kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas, globos namai 

įgyvendino šiuos veiksmus: 
1. Organizavome tinkamą asmenų apgyvendinimą ir teikėme jų poreikius atitinkančias 

paslaugas: per 2021 metus ilgalaikę socialinę globą stacionariame padalinyje gavo - 399 asmenys, 
Grupinio gyvenimo namuose – 10 asmenų. 

Naujai apgyvendintiems 24 asmenims, atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti adaptacijos, ir 
individualūs socialinės globos planai (toliau ISGP). ISGP peržiūrėti ir patikslinti visiems (375) 
globos namų gyventojams. 2021 m. pavyko pasiekti, kad mūsų namuose nebeliko keturviečių 
kambarių, bet triviečių kambarių metų pradžioje dar yra net 80, svajojame, kad mūsų globos 
namuose būtų tik vienviečiai ir dviviečiai kambariai. Visiems globos namų gyventojams užtikrinta 
galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario išsikviesti pagalbą (personalą), 44 asmenys 
pagal poreikį aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos 
priemonėmis.  

Savarankiškumo įgūdžių ugdymo programose, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose 
dalyvavo 182 gyventojai. 120 gyventojų padedant darbuotojams tvarkėsi savo gyvenamąją aplinką, 
128 gyventojai savarankiškai ar padedami darbuotojų gaminosi maistą. 

2. Teikėme paslaugas bendruomenės gyventojams: 2021 m. trumpalaikę socialinę globą 
stacionariame padalinyje gavo 27 gyventojai, laikino atokvėpio paslaugą – 6 gyventojai. 

3. Užtikrinome tinkamą globos namų veiklos organizavimą. 199 darbuotojai (98,5 proc.) 
globos namų darbuotojų tobulino savo profesines kompetencijas (16 ak. val.) tema: „Psichikos ir 
elgesio sutrikimų turinčių asmenų teisių apsaugos principo taikymas“. 20 socialinių paslaugų srities 
darbuotojų tobulino savo profesines kompetencijas daugiau kaip 16 ak. val. temomis: „Lygybės ir 
nediskriminavimo ABC darbdaviams“, „Sisteminis smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje - kas 
tai?“, „Žmogaus teisių principais grįsta asmenų priežiūra socialinės globos įstaigose: kur galima 
tobulėti?“, „Tarptautinių savanoriškų organizacijų veikla kaip įkvėpimo savanorystei šaltinis“, 
„Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas“, „Kokybės vadybos sistemos 
vidaus auditas“, „Tarptautinių savanoriškų organizacijų veikla kaip įkvėpimo savanorystei šaltinis“, 
„Rizikos valdymas – vidaus kontrolės pagrindas viešajame sektoriuje“, „Kokybės vadybos sistemos 
vidaus auditas", „Grupinės supervizijos procesas“. Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai metų 
eigoje nuolat dalyvavo intervizijose. 

Įvyko 57 socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimai, kurių metu analizuota globos 
namų veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimų būdų. 
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2.3. Vykdyta veikla rezultatams pasiekti. 
 

Globos namuose teiktos socialinės globos normas atitinkančios socialinės globos paslaugos 
suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems 
būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

2021 m. gruodžio 31 dienai duomenimis Ilgalaikė socialinė globa buvo teikiama 350 asmenų, 
iš jų: 156 moterims ir 194 vyrams. 340 asmenims buvo teikiamos Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugos stacionariame padalinyje, 10 asmenų - grupinio gyvenimo namuose, 8 asmenims 
teikiamos Trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Gaunančių paslaugas gyventojų amžius nuo 
22 m. iki 91 m., amžiaus vidurkis 57 m. 

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis globos namuose gyveno: 157 asmenys, kuriems 
nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, 107 asmenys su nuolatinės priežiūros poreikiu, 118 asmenų 
neveiksnūs, 2 asmenys ribotai veiksnūs, 141 asmuo su Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo 
ir išlaidų kompensavimo sutartimis (žr. 1 lentelę): 

1 lentelė 
Informacija apie gyventojus, kuriems teikiamos  Ilgalaikės socialinės globos paslaugos: 

 
Metai/planinis 

gyventojų 
skaičius 

Faktinis 
gyventojų 
skaičius 

metų 
pabaigoje 

Su 
nuolatinės 

slaugos 
poreikiu 
gyv. sk. 

Su 
nuolatinės 
priežiūros 
poreikiu 
gyv. sk. 

Su 
sunkia 
negalia 
gyv. sk. 

Su ilgalaikės socialinės 
globos paslaugų teikimo 
ir išlaidų kompensavimo 

sutartimis gyv. sk. 

Nevei
ksnūs 

Ribotai 
veiks-

nūs 

2018 / 401 400 134 105 227 140 115 3 
2019 / 386 385 144 119 242 145 129 3 
2020 / 376 361 145 112 240 137 123 2 
2021 / 350 350 157 107 235 141 118 2 

 
2018 metais įstaigoje gyvenantys asmenys, turintys psichinę negalią, sudarė  62,6 %, o 

asmenys, turintys proto negalią, sudarė 36, 2 % , psichinę/proto negalią sudarė 1,2 %. 
2019  metais įstaigoje gyvenantys asmenys, turintys psichinę negalią, sudarė  63,1 %, o 

asmenys, turintys proto negalią, sudarė 35,8 % , psichinę/proto negalią sudarė 1,1 %. 
2020 metais įstaigoje gyvenantys asmenys, turintys psichinę negalią, sudarė  62,05 %, o 

asmenys, turintys proto negalią, sudarė 37,12 % , psichinę/proto negalią sudarė 0,83 %.  
2021 metais įstaigoje gyvenantys asmenys, turintys psichinę negalią, sudarė 62,29 %, o 

asmenys, turintys proto negalią, sudarė 36,86 % , psichinę/proto negalią sudarė 0,85 %.  
Analizuojant duomenis galima teigti, kad 2021 metais, lyginant su 2018 m., 2019 m., 2020 m.  

tiek psichinę negalią turinčių asmenų, tiek protinę negalią turinčių asmenų skaičius kito nežymiai. 
Gyventojų pasiskirstymas pagal negalią 2018 - 2021 metų (žr. 1 diagramoje): 
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1 diagrama 
Gyventojų pasiskirstymas pagal negalią 2018 - 2021 metų 

 

 
 
2 diagrama 

Gyventojų dinamika 2018 - 2021 metų  
 

 
 

2021 metais globos namuose apgyvendinti 24 gyventojai: Klaipėdos (10), Palangos (3), 
Šilutės r. (9), Pagėgių r. (2). Tarp savivaldybių administracijų, iš kurių atvyko asmenys, ir 
socialinės globos namų pasirašytos 24 Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų 
kompensavimo sutartys.  

Globos namai, siekdami tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. 
nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 
patvirtinimo“, 7.3 papunktį ir siekiant užtikrinti globos namuose teikiamų socialinių paslaugų 
kokybę, atsižvelgiant į Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46, „Dėl Socialinės globos normų aprašo 
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patvirtinimo“ numatė nuosekliai mažinti Globos namų gyventojų skaičių. 2021 metais lyginant su 
2020 m. gyventojų sumažėjo 10. 

Per 2021 m. metus Globos namuose ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavo 399 neįgalūs 
asmenys. Gyventojų planinio skaičiau mažėjimas 2017-2021 metais pateikiamas žemiau esančioje 
diagramoje ( žr. 3 diagramoje): 

3 diagrama 
Gyventojų planinio skaičiaus mažėjimas 2017-2021 metais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mažinant gyventojų skaičių Globos namuose, pagerėjo žmonių gyvenimo ir jiems teikiamų 
paslaugų kokybė. Nebeliko keturviečių (5) kambarių. Užtikrinant globos namuose gyvenančių 
asmenų poreikių tenkinimą, III korpuse įrengta pasimatymų – lankymo patalpa.  

Vadovaujantis patvirtintomis socialinės globos normomis, gyventojams suteikiamas jo 
poreikius atitinkantis gyvenamasis plotas, reikiamas inventorius tame tarpe ir kompensacinė 
technika, komunalinės paslaugos, maitinimas, asmens sveikatos priežiūra, pavėžėjimas bei kitos 
paslaugos. Socialinės globos namų stacionariame padalinyje gyvenamųjų patalpų plotas sudaro 
3341,89 kv. m. Vienam asmeniui tenka 9,44 kv. m. Gyvenamieji kambariai suaugusiems asmenims 
su negalia yra 146: 18 vienviečių, 48 dviviečiai, 80 triviečių. 

Grupinio gyvenimo namų gyvenamųjų patalpų plotas - 100,7 kv. m. Vienam asmeniui tenka 
9,81 kv. m. Gyvenamieji kambariai suaugusiems asmenims su negalia yra 6: 4 vienviečiai, 2 
dviviečiai.  
 

2.3.1. Socialinio darbo tarnyba. 
 

Vienas iš svarbiausių socialinio darbo aspektų globos namuose yra įstaigos gyventojų ryšių su 
artimaisiais palaikymas. Šie ryšiai įtakoja gyventojo saugumo pojūtį, asmenybės vystymosi, augimo 
ir savęs, kaip individo, realizavimo pagrindą. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina aukštesnę 
savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą, įtakoja žmogaus motyvaciją ir pasiekimus, 
socialinius ryšius, sveikatą ir gebėjimą prisitaikyti. Nutrūkusių kontaktų atkūrimas ir ryšių su 
artimaisiais palaikymas lieka vienu iš pagrindinių socialinio darbo tikslų įstaigoje. Gyventojų 
socialinė padėtis pateikta (žr. 4 diagramoje): 
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4 diagrama 
Gyventojų socialinė padėtis 

 
 
 

Globos namų gyventojų socialinė padėtis lyginant 2018 - 2021 m. kito nežymiai. 2021 metais 
iš 340 gyventojų 85 gyventojai yra vieniši. Per praėjusius metus 7-niems gyventojams pavyko 
atkurti nutrūkusius ryšius su giminaičiais. Vienai gyventojai organizavime apsilankymą ir teikėme 
transporto paslaugos aplankyti sūnų įkalinimo įstaigoje. Palaikyti bendravimą su artimaisiais 
siekiama telefono ir vaizdo skambučiais, elektroniniais paštais, rašant laiškus, kviečiant į renginius, 
skatinant artimuosius dalyvauti ISGP gyventojui sudaryme, socialinių problemų sprendimo, 
socialinių paslaugų tobulinimo, organizavimo, vertinimo ir apklausų procesuose.  

2021 m. gegužės mėnesį vykdėme elektroninį gyventojų ir jų artimųjų anketavimą 
(negebantiems gyventojams elektronines anketas techniškai padėjo atsakyti darbuotojai). Anketą 
gyventojai, bei jų artimieji galėjo pildyti iki gruodžio mėnesio. Šioje apklausoje dalyvavo 142 
gyventojai ir 26 gyventojų artimieji. Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti gyventojams 
teikiamų paslaugų kokybę, gyventojų požiūrį į gyvenimo sąlygas globos namuose ir jų gerinimo 
kryptis. Artimųjų lūkesčius ir pasitenkinimo lygį. Globos namų tarybos ataskaitinio susirinkimo 
metu buvo pristatytas apklausos rezultatų apibendrinimas. Atsižvelgiant į klausimyne pateiktus 
gyventojų atsakymus, galime teikti, kad gyventojai yra patenkinti teikiamomis paslaugomis globos 
namuose. Labai tikimės, kad gyventojų artimieji kitose apklausose dalyvaus aktyviau. Gyventojų 
pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (žr. 5 diagramoje): 

5 diagrama 
Gyventojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis 
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Turime pasidžiaugti, kad paskelbus karantiną ir valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje 
šalyje, įgyvendinant visus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, globos namų specialistai 
sugebėjo organizuoti darbą, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, mažesniuose ratuose: 
organizavo popietes, užsiėmimus, pokalbius. Kasdieninis gyvenimas visa veikla globos namuose 
buvo organizuojama lanksčiai, daugeliu atveju individualiai, siekiant suderinti asmens 
pageidavimus, pomėgius ir globos namų galimybes.  

Siekiant įgyvendinti vieną iš pagrindinių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslų 
vykdant stacionarių globos namų pertvarkos procesą Lietuvoje, įstaigoje vykdomos užimtumo 
veiklos yra orientuotos į asmens socialinių įgūdžių palaikymą ir tobulinimą (maisto gaminimo, 
savarankiško apsipirkimo, buities darbų atlikimo), savarankiškumo ugdymą ir socializaciją per 
dalyvavimą bendruomeniniuose meno ir sporto renginiuose. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, tokie 
kaip kambario tvarkymas, buitinių prietaisų naudojimas be darbuotojų pagalbos, savarankiškas 
maisto gaminimas plėtojami socialinėse grupėse. Gyventojų savarankiškumą gaminti maistą 
ugdome įvairių popiečių („Šv. Agota. Duonos diena“, „Tinginys“, „Valentino sausainis“, „Pyrago 
diena“), švenčių, gimtadienių šventimo metu (gyventojai mokomi pasiruošti stalą, pasigaminti 
įvairius maisto patiekalus). 

Įvairių popiečių, rytmečių, individualių pokalbių metu stipriname socialinio gyvenimo 
įgūdžius, mokome spręsti problemas, priimti sprendimus, bendrauti su aplinkiniais, planuoti ateitį. 
Socialinėse grupėse popiečių, individualių pokalbių metu, palaikome, padedam atstatyti įgūdžius 
rūpintis higiena, sveika gyvensena, mokėjimą atsispirti žalingiems įpročiams. Ugdant gyventojų 
savarankiškumą, svarbu ugdyti pinigų planavimo įgūdžius, t.y. savarankišką apsipirkimą 
parduotuvėse, gebėjimą išsirinkti prekes, sugebėjimą naudotis bankinėmis kortelėmis. Socialinėse 
grupėse buvo organizuojamos vieno užsiėmimo edukacinės popietės „Pasipuošk raktų pakabuką“, 
„Žvakės šviesa suartina mus“, kuriose gyventojai gaminosi raktų pakabukus, mokėsi kambario 
papuošimui žvakės dekoravimo meno dekupažu. 

Globos namuose, kiekviename skyriuje yra virtuvėlės, kur gyventojams yra sudarytos sąlygos 
maisto ruošimo įgūdžius nuolat tobulinti tiek su darbuotojų pagalba, tiek individualiai laisvalaikio 
ar įvairių popiečių metu. Grupinio gyvenimo namuose maistą gaminasi patys gyventojai darbuotojų 
padedami. 

Dėl paskelbtos koronaviruso COVID-19 pandemijos į ekskursijas globos namų gyventojai 
vyko mažiau, daugiau buvo organizuojamos edukacinės išvykos atvirose erdvėse po savo rajoną, tai 
Rusnės, Kintų, Švėkšnos miestelius, į gamtos gražias vietas. Suorganizuota 15 išvykų, gamtinių 
medžiagų rinkimo, prie marių, pasivaikščiojimai po mišką. Išvykų į gamtą metu pravedami įvairūs 
žaidimai gamtoje, gaminimas maistas, renkamos įvairios vaistažolės, rengiamos popietės: 
„Pažinkime žoleles...“, „Neįtikėtina žolelių galia...“, „Kokias vaistažoles rinkti prieš žolinę?“, 
„Džiaugiamės vasara“, „Apkabink medį“. Būdami gamtoje gyventojai ne tik mokomi ilsėtis, elgtis 
tvarkingai gamtoje, bet ir ja grožėtis, matyti įvairias spalvas. Pravesti pokalbiai: „Balta žiemos 
pasaka“, „Graži bundančio pavasario gamta...“. 

Per 2021 m. socialinėse grupėse pravesta 147 rytmečiai bei popietės įvairiomis temomis: 
„Laisvės gynėjų diena“, „Bendravimas – tai džiaugsmas“, „Neužgesinkime savyje noro bendrauti“, 
„Sveikata - sėkmės šaltinis“, „Kaip saugotis nuo Koronaviruso“, „Mylėti taip gera“, “Ką žinome 
apie miegą ir sapnus? “, „Būkime tolerantiški vienas kitam“, „Apie senatvę ir brandą“, „Gyvenimo 
saulėlydžio nutvieksti“ ir kitos. Socialinėse grupėse socialiniai darbuotojai su globos namų 
gyventojais vykdė prevencijos priemones dėl žalingų įpročių, patyčių, smurto. Pvz. kaip „Rūkymo 
žala sveikatai“, „Smurtui ir patyčioms – ne“, „Rūkai – save žudai“, „Mes prieš smurtą ir patyčias“, 
„Rūkymo žala žmogaus organizmui“, „Stop rūkymui“, „Narkotinių ir alkoholio vartojimo 
priežastys ir pasekmės“.  



 

 

 10

Dėl alkoholio vartojimo ir kt. priklausomybių Visuomenės sveikatos biuro priklausomybės 
ligų specialistas individualiai su gyventojais susitikimus vykdė nuo 2021 m. balandžio mėn. iki 
2021 m. spalio mėn. Per šį laikotarpį priklausomybės ligų konsultantas mūsų namuose apsilankė 18 
kartų, individualias jo konsultacijas gavo 7 mūsų gyventojai. Padidėjus šalyje gyventojų 
sergamumui Covid-19 liga, susitikimai su priklausomybių specialistu nevyko. Gyventojams 
priklausomybės konsultanto paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims yra 
nemokamos. Šiomis paslaugomis, siekiama padėti ir patarti, kaip elgtis, jei su žalingu alkoholio 
vartojimu ar priklausomybe susiduria asmuo. Paminėtina, kad mūsų gyventojai atsisako dalyvauti 
grupinėse konsultacijose, bet individualias konsultacijas lanko gana noriai. 

Užimtumo specialistai stiprino gyventojų savarankiškumo įgūdžius, jų gebėjimus pasirūpinti 
savimi ir savo gyvenimo sąlygomis, gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir sėkmingai susidoroti su 
kasdienėmis problemomis. Užimtumo grupę „Molinukas“ lankančių gyventojų sukurtuose 
moliniuose vazonuose, sodinamos gėlės, pagamintais suvenyrais puošiami kambariai, socialinės 
grupės. Siekiant gyventojų savirealizacijos, eksponuotos 5 teminės keramikos darbų parodos globos 
namuose, rajono viešojoje F. Bajoraičio bei Juknaičių bibliotekose. Pristatyta viena personalinė - 
autorinė gyventojos keramikos paroda. Vykdyti edukaciniai molio lipdymo terapijos užsiėmimai 
globos namų gyventojams, jų gyvenamųjų korpusų patalpose, kurie dėl įvairių priežasčių negali 
lankyti keramikos užimtumo grupių: „Galimybė pažinti save ir kitus“, „Džiaugiamės pirmaisiais 
moliniais rankų darbo stebuklais“. Gyventojams sudaromos natūralios sąlygos formuotis 
elementariems bendravimo su draugais įgūdžiams ir parodyti, jog mes kiekvienas kažką galime, 
pažadinti aktyvumą, skatinti gyventoją realizuoti savo kūrybines galias, išlaisvinti jausmus, siekti 
harmonijos tarp sielos ir kūno. Skatinti gyventojus savo gaminiais atnaujinti ir puošti globos namų 
interjerą. 

Užimtumo grupę „Floristika“ lankančios globos namų gyventojos mokomos nerti vąšeliu, 
siuvinėjimo meno. Nertos ir siuvinėtos servetėlės puošia ne vieno gyventojo kambario interjerą. 
Įvairius darbelius gyventojos mokėsi gaminti skyriuose, individualiai kambariuose. Užimtumo 
grupės „Floristika“ specialistė per edukacines programas „Visi kartu kurkime, bendraukime ir 
tobulėkime“, „Modelino galia“ pristatė, supažindino gyventojus su vykdomomis užimtumo 
veiklomis, t.y. mezgimu, siuvinėjimu, darbelių darymu iš įvairiausių gamtinių medžiagų. 
Užsiėmimų metu buvo plėtojami šie socialinio gyvenimo įgūdžiai - tam tikrų socialinių sprendimų 
priėmimas, problemų sprendimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, savo ateities arba tolimesnės 
veiklos planavimas. 

Užimtumo grupė „Linksmuoliai“ dėl COVID - 19 ligos nuolat koregavo 2021 m. planus. Dėl 
pandemijos negalėdami išvykti į numatytus renginius už įstaigos ribų, pagal savo galimybes 
dalyvavo renginiuose nuotoliniu būdu pvz. aerobikos čempionate užėmė pirmą vietą tarp visų 
dalyvavusių socialinių įstaigų. Užimtumo grupė „Linksmuoliai“ paruošė ir parodė šventinę 
programą atviroje globos namų erdvėje socialinių darbuotojų dienai paminėti. Surengto koncerto 
lauke metu, žiūrovai - gyventojai ir darbuotojai, koncertą stebėjo pro gyvenamųjų pastatų langus. 
„Linksmuoliai“ nuo 2021 m. kovo mėnesio bendradarbiauja su Kauno miesto kameriniu teatru, 
kartu įgyvendino projektą „Įtraukioji scenos menų platforma. Pinokeys“. Pandemijos laikotarpiu 
projektas buvo vykdomas nuotoliniu būdu ir jis bus tęsiamas 2022 metais. Globos namų gyventojai 
stebėjo Kauno miesto kameriniu teatro spektaklį „Supergalios“, kuris atskleidė žmogaus su negalia 
gebėjimus, padėjo suprasti ką reiškia gyventi be vaizdo, judėti ratuose, kodėl šokti lengviau nei eiti. 
Tai sustiprino gyventojų pasitikėjimą savimi. Užsiėmimai pagal sudarytą grafiką organizuojami ir 
skyriuose. Užsiėmimai per muziką, šokį skatina gyventojų saviraišką, sustiprina kūrybines galias, 
susilpnina žmogaus emocinius išgyvenimus. 

Užimtumo grupė „Medžio darbai“, kartu su gyventojais atnaujino globos namų skyriuose 
medinius stalus bei lovas, gamino stendus, paveikslų rėmelius. Rėmeliai panaudoti įrėminti 
socialinėse bei užimtumo grupėse padarytus darbelius. Gyventojai gamino atributiką įvairiems 
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renginiams. Pagal grafiką vyko užsiėmimai skyriuose, su gulinčiais ir sunkią negalią turinčiais 
gyventojais. Šie gyventojai gamino, puošė rėmelius. Užsiėmimų metu buvo lavinama smulkioji 
motorika, socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas - savo darbo vietos susitvarkymas, naudojimasis 
buitinės technikos prietaisais ir kt. 

Užimtumo grupę „Adatėlė“ lankančios gyventojos buvo mokomos siūti, taisė globos namų 
gyventojų rūbus. Jų sukurtais darbeliais buvo puošiamas gyventojų kambarių interjeras. 

2021 metais bibliotekoje lankėsi ir skaitė knygas 178 skaitytojai, iš jų: 113 gyventojų ir 64 
darbuotojai. Bibliotekoje pravesti 4 rytmečiai: „Sausio 13-osios“, „Laisvės gynėjų diena“, 
„Valstybės atkūrimo diena“, „Knygnešio spaudos atgavimo dienos paminėjimas“. 2021 metais 
spaudoje buvo išspausdinti straipsniai apie globos namus pasiekusią labdarą iš Prancūzijos, bei 
saldžią dovaną iš Taivano. Paruošta 10 informacinių stendų įvairia tematika.  

Prieš didžiąsias šventes globos namų kieme papuošėme kalėdinę eglutę, pačių gyventojų 
pagamintais žaisliukais, kuri džiugino ne tik gyventojų, darbuotojų širdis, bet ir Macikų kaimo 
bendruomenę. 

Globos namų gyventojai aktyviai dalyvauja sportinėse varžybose, kurios organizuojamos 
globos namuose ir už jos ribų, tačiau šiais metais, dėl paskelbtos COVID-19 ligos, kai kuriose 
dalyvavome net nuotoliniu būdu, tai yra sukūrėme filmą kaip mes sportuojame. Vyko draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp globos namų gyventojų, šaškių, šachmatų turnyrai. Pavasarį gyventojams 
įrengta nauja paplūdimio tinklinio aikštelė, kurioje vyko gyventojų ir darbuotojų komandų tinklinio 
varžybos. 

Macikų socialinės globos namų vietinės televizijos studijoje sukauptas gausus televizijos 
veiklos archyvas: renginių, įvairiausių pramogų, ekskursijų, varžybų, įsimintinų datų minėjimo 
filmuota medžiaga, buvo rodoma per vietinę televiziją globos namų gyventojams pandemijos metu. 

Naujienas apie globos namų vykdomą veiklą nuolat skelbiame globos namų internetinėje 
svetainėje, bei socialinių tinklų platformoje „Facebook“. 

Dažnai gyventojai stokoja motyvacijos veiklai. Kad gyventojai aktyviau įsijungtų į įvairias 
veiklas, nuolat naudojame nominacijų, padėkų raštų, mini dovanėlių teikimą, tai įtakoja gyventojų 
motyvacijos, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, atsakingumo stiprėjimą. 

2018 m. Globos namai įsteigė pirmuosius Grupinio gyvenimo namus Šilutės mieste, adresu 
Kęstučio g. 22. Tai leido išplėsti Globos namų teikiamų socialinių paslaugų sistemą. Vykdant 
bendruomeninių paslaugų plėtrą, 2020 m. Globos namai įsigijo žemės sklypą grupinio gyvenimo 
namų statybai Šilutės m. Naujuose Grupinio gyvenimo namuose ateityje apsigyvens 10 asmenų. 
Šiuo metu grupinio gyvenimo namuose gyvena 10 asmenų, jiems sudarytos sąlygos gauti visas 
paslaugas Šilutės mieste. Jie gali naudotis saugiomis bendruomenės rekreacijos zonomis, sporto 
aikštelėmis, gali dalyvauti renginiuose, lankytis kultūros įstaigose, bibliotekoje, bažnyčioje, 
įsitraukti į jiems įdomias veiklas. Atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo savarankiškumo lygį ir 
galimybes, stiprinama motyvacija ir siūlomos jiems priemonės, įgalinančios integruotis į 
visuomenės gyvenimą. Ugdomas gyventojų savarankiškumas ir atsakingumas gaminant maistą savo 
poreikiams, perkant produktus ir aprangą, tvarkant grupinio gyvenimo namų aplinką, Grupinio 
namų gyventojai lanko sporto salę, kur jie sportuoja, stebi įvairias varžybas bei padeda tvarkyti 
sporto salę. Gyventojai dalyvavo beveik visuose F. Bajoraičio bibliotekos rengiamose renginiuose - 
susitikimuose, parodose, įžymių datų paminėjimuose. Šilutės kultūros ir pramogų centro 
mokamuose ir nemokamuose renginiuose, vyko į iškylas. Gyventojai laivu plaukė į Mingės kaimą 
su nakvyne, lankėsi Švėkšnos miestelyje pasižiūrėti moliūgų šventės. Buvo suorganizuotos 3 
išvykos į gamtą, kurių metu kepė, rinko vaistažoles ir gerai praleido laiką. Buvo švenčiami visų 
gyventojų gimtadieniai, įvairios šventės, bei pravestos 8 popietės: „Trys karaliai“, „Laisvės gynėjų 
diena“, „Šv. Valentino diena“, „Pasiruošimas Verbų sekmadieniui“, „Pasaulinė nerūkymo diena“, 
„Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena“, „Pasaulinė psichinės sveikatos diena“, „Šv. Kūčių 
papročiai“. 



 

 

 12

 

2.3.2. Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų organizavimas, asmens 
higienos paslaugos. 

 
2021 m. globos namų gyventojams suorganizuotos 4 599 gydytojų konsultacijos, iš jų: globos 

namuose gydytojo psichiatro – 341 konsultacija, gydytojo odontologo - 192. Įstaigoje teikiamos 
psichologo, fizioterapijos, kineziterapijos, masažo paslaugos, 2021 m. grupinio gyvenimo namų 
gyventojams ambulatoriniuose konsultaciniuose skyriuose teiktos 69 konsultacijos. Iš jų: šeimos 
gydytojų konsultacijų (28), gydytojų specialistų konsultacijų (41), odontologo (15), atrankinės 
mamografinės patikros dėl krūties vėžio (4). Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų 
organizavimas 2019-2021 m. (žr. 2 lentelę): 

 2 lentelė 
Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų organizavimas 2019-2021 m.  

 
Eil.  
Nr.  

Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius globos 
namų gyventojams 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.  Gydytojų konsultacijų globos namuose 1459 1011 1749 
2.  Ambulatoriniuose konsultaciniuose 

skyriuose 
Iš jų: 

3691 3247 2850 

 Šeimos gydytojų k-jų 2015 1915 1507 
 Gydytojų specialistų k-jų 1676 1332 1343 
3.  Rentgenas  449 300 332 
4.  Hospitalizuota gyventojų 63 60 59 
5.  Hospitalizacijos atvejų 95 64 63 
6.  Odontologo paslaugos 314 371 222 
7.  Masažo procedūros 2421 540 2159 
8.  Fizioterapijos proced. 405 253 70 
9.  Iš jų: šviesos terapijos procedūros su 

„Biotron“ prietaisu 
0 200 255 

10.  Psichologo konsultacijos 720 349 251 
11.  Gydomoji kūno kultūra 2302 1170 1932 
12.  Sunki negalia  

(iš jų gulintys) 
243 
57 

240 
59 

260 
72 

Visi globos namų ir grupinio gyvenimo namų gyventojai buvo aprūpinti pagrindiniais 
būtinaisiais medikamentais, skirtais palaikomajam gydymui, taip pat medikamentais ir 
vienkartinėmis medicininėmis priemonėmis, pagal numatytus finansinius normatyvus.  
Per 2021 m. skyriams papildomai įsigyta termometrų, higrometrų, kraujo spaudimo aparatų, 25 
globos namų gyventojai aprūpinti jiems reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis - 
funkcinėmis slaugos lovomis su čiužiniais. Gauta labdara – parama iš AIMA ne pelno siekiančios ir 
nevyriausybinės organizacijos Prancūzijoje: 25 lovos su elektriniu mechanizmu, 2 tualeto kėdės, 9 
vaikštynės su ratukais, 9 vaikštynės be ratukų, 3 sulankstomos vaikštynės, 1 vaikštynė su dviem 
ratukais, 12 neįgaliųjų vežimėlių, 1 dušo kėdė, 2 lazdos, 7 alkūniniai ramentai, 13 basonų, 2 
maitinimo staliukai. 

Nupirktos ir naudojamos priemonės medicinos paslaugoms teikti: dėžutės dantų protezams 
(50), Corega dental pasta prilaikyti protezams, tablečių skaldytuvai (vaistų dalinimui) (7), padėklai 
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vaistų dispenceriams (14), tablečių trintuvai (2), medicininėas taurelės, Tera-bend juostos 
kineziterapiniams užsiėmimams, bakteriocidiniai UVC recirkuliatoriai (8), automatiniai 
bekontakčiai dezinfekavimo priemonių dozatoriai (30), bekontakčiai termometrai (17). 27 
gyventojams nupirkti akiniai (naujai gydytojų išrašyti).  

2021 m. buvo vykdomi gyventojų profilaktiniai sveikatos patikrinimai pagal programas:  
- prostatos vėžio prevencinę programą (17 globos namų gyventojų tirtas kraujas dėl prostatos 

specifinio antigeno); 
- širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą (162 gyventojams atlikti reikalingi tyrimai: 

tirtas kraujas dėl cholesterolio, trigliceridų kiekio kraujyje, rašomos elektrokardiogramos ir 
kt.);  

- gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programą (25 moterims atlikti tyrimai);   
- atrankinė mamografinė patikra dėl krūties vėžio (10 moterų); 
- dantų protezavimas (42 gyventojams). 

Buvo atliekami kraujo, šlapimo tyrimai, plaučių rentgenologinis tyrimas dėl plaučių 
tuberkuliozės (362).  

Nuo gripo vakcinuoti 23 gyventojai (19 globos namų, 4 grupinio gyvenimo namų). 
33 gyventojams peržiūrėti specialieji poreikiai ir darbingumo lygis (dėl pasikeitusios 

sveikatos būklės). 
Per 2021 m. slaugos ir asmens higienos paslaugos buvo teiktos 260 sunkią negalią turintiems 

gyventojams, iš jų 72 yra gulintys (žr. 3 lentelę): 
3 lentelė 

Įsigyta pagrindinių slaugos priemonių 2019 - 2021 m. 
 

Eil.  
Nr.  

 
Slaugos priemonės 

Įsigytas slaugos priemonių 
kiekis  (vnt. per metus) 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.  Higieninės sauskelnės, sauskelnės 
kelnaitės. Iš jų: 

53646 71336 59260 

 kompensuojamų 19870 30010 40580 
2.  Įklotai šlapimo nelaikymui. Iš jų 3724 7132 6182 

 kompensuojamų 824 860 - 
3.  Valymo pirštinės 15050 15750 10850 
4.  Paklotai. Iš jų: 4870 7690 4800 

 kompensuojamų 270 90 - 
5.  Drėgnos servetėlės 30736 23120 12240 
6.  Putos odos valymui ir priežiūrai 500 ml  140 80 95 flak. 
7.  Pirštinės vienkartinės darbuotojams 42800 50900 33600 

 
2021 m. atlikta gyventojų apklausa dėl pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros ir slaugos paslaugomis. Apklausoje dalyvavo 165 gyventojai. Pagal apklausos duomenis 
100% gyventojų patenkinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe ir apimtimi. 
 

2.3.3. Gautos lėšos ir jų panaudojimas. 
 

2021 m. globos namai vykdė Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos (03.03) 
priemonę sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai 
(03003010101).  

Programos vykdymui 2021 buvo patvirtinti (įskaitant tikslinimus) 3437,7 tūkst. Eur 
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asignavimų (žr. 4 lentelę): 
4 lentelė 

2021 m. asignavimai  
 
 
Asignavimų šaltinis 

Patvirtinti 
asignavimai, 

tūkst. Eur 

Panaudoti 
asignavimai, 

tūkst. Eur 

Įvykdymo 
procentas 

Valstybės biudžeto 
asignavimai 

1540,7 1540,0 99,9 

Lėšos už paslaugas 1903,3 1837,8 96,6 
Lėšos už darbuotojų 
maitinimą 

5,5 5,5 100 

Lėšos už nuomą 4,1 3,8 92,7 
Iš viso: 3453,6 3387,1 98,1 
 

Biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal Programos sąmatose patvirtintus ekonominės 
klasifikacijos straipsnius. Liko nepanaudoti 0,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų 
materialiojo turto įsigijimo bei esminio pagerinimo darbams, iš kurių saulės elektrinės įrengimo ant 
gyvenamųjų korpusų darbams 0,6 tūkst. asignavimų ir 0,1 tūkst. Eur grupinio gyvenimo namų 
įsigijimo paruošiamiesiems darbams. 0,6 tūkst. Eur asignavimų elektrinės įrengimo darbams 
nepanaudoti dėl elektros įrenginių prijungimo prie ESO tinklų darbų kainos sumažėjimo, o 0,1 
tūkst. Eur asignavimų grupinio gyvenimo namų statybai – dėl užsitęsusios projekto ekspertizės 
nebuvo gautas statybą leidžiantis dokumentas. 65,8 tūkst. Eur asignavimų mitybai iš pajamų įmokų 
finansavimo šaltinio liko nepanaudoti dėl sutaupymo, įsigyjant maisto produktus didmeninėmis 
kainomis.  

Per 2021 m. pajamų įmokų į valstybės biudžetą įmokėta 8,0 tūkst. Eur daugiau, nei buvo 
planuota ataskaitinių metų pradžioje. Didesnį pajamų surinkimą lėmė globos namų gyventojams 
padidintos socialinio draudimo pensijos ir socialinės pašalpos. 

2021 m. globos namai, vykdydami Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programą, gavo 
ir panaudojo iš kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų tikslines lėšas bei piniginės 
paramos lėšas (žr. 5 lentelę):  

5 lentelė 
2021 m. tikslinės lėšos 

 
Tikslinių lėšų pavadinimas  Lėšų gavimo 

planas metams 
(įskaitant 

tikslinimus), 
tūkst. Eur 

Gautos 
lėšos, tūkst. 

Eur 

Panaudotos 
lėšos, 

tūkst. Eur 

Įvykdymo 
procentas 

Socialinės globos teikimas asmenims 
pagal sutartis, sudarytas su 
savivaldybių administracijomis (VB 
dotacijų lėšos savivaldybėmis). 

567,5 534,1 538,1 94,8 

Socialinės globos teikimas asmenims 
pagal sutartis, sudarytas su 
savivaldybių administracijomis 
(Savivaldybių biudžetų lėšos). 

233,3 223,6 202,3 86,7 

Darbuotojų darbo užmokesčio 41,3 41,3 41,3 100 
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didinimo pagal žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės įstatymą lėšos iš SAM. 
Projekto „Saulės fotovoltinė 
elektrinė adresu Vilties g. 2 Macikų 
k., Šilutės r.“ lėšos iš APVA. 

7,3 7,3 7,3 100 

Paramos lėšos 2 proc.  0,6 0,6  0 
Iš viso: 850,0 806,9 789,0 92,8 

 
Ne visos gautos lėšos iš savivaldybių administracijų panaudotos 100 procentų, nes 

paskutinėmis gruodžio dienomis, gavus finansavimo sumas arba pasikeitus poreikiui, nespėta 
įvykdyti viešųjų pirkimų procedūrų.  

Per šiuos finansinius metus įsigyta ilgalaikio turto: 
1. Kompiuterinės technikos komplektai 3908,35 Eur (3 vnt.). 
2. Bulvių skutimo mašina 1121,40 Eur. 

Iš viso įsigyta turto už 5029,75 Eur iš pajamų įmokų finansavimo šaltinio. 
 

2.3.4. Maitinimo paslaugos.  
 

Per 2021 m. užtikrinome, kad globos namų gyventojų maitinimo organizavimas atitiktų 
senyvo amžiaus asmenų ir suaugusiųjų asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 
globos normas, taikomas socialinės globos namams pagal higienos normą HN 125:2019 
,,Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01).  

Savo veikloje vadovavomės ,,Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo 
įmonėms“. Užtikrinome rizikos veiksnių ir svarbių valdymo taškų sistemos diegimą visuose maisto 
tvarkymo etapuose. Maisto produktus pirkome per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) 
ir Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau - CVP IS). Per 2021 m. sudarėme 32 maisto 
produktų pirkimo sutartis. 

Visi globos namų gyventojai ir kiekvienas individualiai pagal sveikatos būklę, fiziologinius 
poreikius gavo atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintį termiškai 
apdorotą tausojantį maistą, t. y. įvairių kruopų, daug šviežių, sezoninių daržovių (tris kartus per 
dieną), šviežios, liesos mėsos, jūrinės žuvies, vaisių, pieno produktų. Sultys nebuvo teikiamos, jas 
pakeitėme geriamuoju vandeniu, bei natūraliu mineraliniu vandeniu. Nustatant maisto patiekalų 
įvairovę nuolat buvo atsižvelgiama į gyventojų pageidavimus, kuriuos gyventojai galėjo (ir gali) 
pateikti, įmetant savo pageidavimus į dėžutę, kuri yra valgykloje ir kiekviename korpuse, 
kiekvienam gyventojui prieinamoje vietoj ar įrašant pageidavimą į pageidavimų žurnalą. Per 2021 
metus gauti 92 pageidavimai. Valgiaraščiai kiekvieną dieną viešinami visuose korpusuose ir 
kiekvienas gyventojas turi galimybę su jais susipažinti. Pagal savarankiškumo lygį, galimybes ir 
pageidavimą kiekvienas gyventojas turi galimybę savarankiškai užsiimti maisto gaminimu ir 
virtuvėlėse, kurios yra įrengtos kiekviename aukšte, visuose korpusuose.  

Globos namuose 2021 m. buvo taikoma grupinė ir individuali maitinimo sistemos, bei dietinis 
maitinimas. Buvo taikomos šios dietos: 1. P3 – vyresniojo ir senyvo amžiaus žmonių dieta; 2. Sm – 
skysto maisto diena (sunkiai ryjantiems gyventojams); 3. CD – dieta sergantiems cukriniu diabetu; 
4. TM – trintas maistas (sunkiai kramtantiems gyventojams). 5. P1- Sveikų žmonių dieta. Pasikeitus 
gyventojo sveikatos būklei, šeimos gydytojas koreguoja dietą pagal diagnozę. Dieta gali būti 
pakeista ir pačio gyventojo prašymu. 

Valgiaraščiai sudaromi, atsižvelgiant į Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir 
energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 
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25 d. įsakymu Nr. 510 ,,Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų 
patvirtinimo“ ir rekomenduojamų maisto produktų paros normų socialinę globą gaunantiems 
asmenims, kurios patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 
29 d. įsakymu Nr. V-1090 ,,Dėl Rekomenduojamų maisto produktų paros normų socialinę globą 
gaunantiems asmenims patvirtinimo“. 

Gyventojai buvo maitinami trejomis pamainomis 4 kartus per dieną globos namų valgykloje, 
arba individualiai kambariuose (slaugomi gyventojai). Dienos mitybai 2021 m. skirta 3,07 Eur. Iš 
tos sumos 30% - 0,92 Eur skiriama pusryčiams, 40% - 1,22 Eur pietums, 10% - 0,31 Eur 
pavakariams ir 20% - 0,62 Eur, vakarienei. Gyventojams sergantiems cukriniu diabetu skirtas dar ir 
5 maitinimas – priešpiečiai. Ekstremalios situacijos metu, paskelbus karantino rėžimą, maitinimas 
buvo organizuojamas tik individualiai, teikiant maistą kiekvienam gyventojui jo kambaryje, tik 
vienkartiniuose induose, arba sumažėjus pandemijos pavojui trimis pamainomis valgyklos salėje, 
laikantis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito.  

Maisto tarnybos darbą per 2021 m. ženkliai pagerino (ir palengvino) įsigyti: bulvių skutimo 
mašina, maisto ruošimo įrenginys (mėsmalė), keltuvas maisto produktams pakelti iš sandėlio, 2 
serviravimo vežimėliai. Metų eigoje atnaujinti keramikiniai indai, stalo įrankiai skirti gyventojų 
maitinimui.  

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko tyrimus: patiekalo, plovinių, 
vandentiekio vandens, legionelių, pastebėjimų nepateikta. 

2021 m. rugpjūčio 10 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas 
atliko planinį patikrinimą. Patikrinimo metu jokių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nebuvo 
nustatyta. 

Visai maisto paruošimo tarnybos darbuotojai yra išklausę mokymus pagal ,,Privalomojo 
higienos įgūdžių mokymo programą“ ir „Gerosios higienos praktikos taisykles“. 
 

2.3.5. Būsto ir buities paslaugos. 
 

Skalbimo paslaugas globos namai perka. Pirkimo procedūros atliekamos per CPO. 2021 m. 
skalbimo paslaugas pagal sutartį teikė UAB „Miesto skalbykla“. Skalbimo paslaugos 2021 metų 
eigoje, palyginus su 2020 metais pabrango 1,16 %. Per 2021 metus išskalbta skalbinių ir patirta 
išlaidų (žr. 6 lentelę): 

6 lentelė 
Per 2021 metus išskalbta skalbinių ir patirta išlaidų 
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Kiekis, kg 2556 3637 4150 3919 3304 4019 3318 3474 3614 3573 4000 3800 43364 

Išlaidos, Eur 2629 3741 4268 4031 3398 4133 3413 3573 3761 3718 4162 3954 44781 

 
Gyvenamųjų, ūkinių patalpų ir kito turto remontas, materialinės techninės bazės 

atnaujinimas. 
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 Įgyvendinant įstaigos veiklas, didelę reikšmę turėjo ūkio tarnybos vykdomos funkcijos. 
Tikslas – operatyviai šalinti nuolat atsirandančius įvairius gedimus tiek gyventojų kambariuose, tiek 
kitose patalpose, globos namų teritorijoje, kad nebūtų sutrikdytas nei globos namų gyventojų 
gyvenimas, nei darbuotojų darbas tam, kad užtikrinti visapusiškai kokybiškas teikiamas socialines 
paslaugas ir saugią, sutvarkytą ir pritaikytą individualiems neįgaliųjų poreikiams tenkinti globos 
namų aplinką. 
 Per 2021 m. įstaigoje atlikta: 

- trečio gyvenamojo korpuso 2 gyvenamųjų kambarių sienų remontas, panaudojant medienos 
OSB plokštes; 

- valgyklos maisto sandėlio krovininių keltuvo ir patalpų šalia keltuvo remonto darbai; 
- valgyklos maisto ruošimo patalpų grindų remontas; 
- pagaminti vežimėliai (2 vnt.), pritaikyti maisto sandėlio produktams transportuoti su 

keltuvu; 
- gyventojų minkštasuolių remontas, aptraukiant nauja oda; 
- kompensacinės technikos priežiūra ir remontas; 
- reguliariai buvo atliekami smulkūs globos namų, grupinio gyvenimo namų įrengimų, 

patalpų remonto ir aplinkos tvarkymo darbai; 
- įrengti kontroliniai šilumos apskaitos skaitikliai (3 vnt.) gyvenamųjų pastatų šilumos 

punktuose šilumos siurblių pagaminamo šilumos kiekio apskaitai; 
- padedant gyventojams, prie pirmo korpuso įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė. 
 

Resursų panaudojimas ir svarbesni rezultatai. 
Globos namai 2021 m. patikėjimo teise valdė ir prižiūrėjo 12 nekilnojamojo turto objektų – 

statinių ir panaudos pagrindais valdė tris žemės sklypus - Šilutės sen., Macikų k., Vilties g. 2 
(9,6166 ha), Šilutė, Kęstučio g. 22 (0,1234 ha) ir Šilutė, H. Šojaus g. 16 (0,15 ha).  

Globos namų pastatui (grupiniai gyvenimo namai), esančiam Kęstučio g. 22 Šilutėje, kurio 
bendras pastato plotas yra 407,63 m2, šiluma tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų pagal 
sutartį su UAB „Šilutės šilumos tinklai“. Globos namų pastatams, esantiems adresu: Vilties g. 2, 
Macikų k., Šilutės r. sav., šilumą pagal sutartį tiekia UAB „Lamberta“. 

Gyvenamųjų korpusų ir pagalbinio ūkio pastatų šilumos punktuose sumontuoti oras – vanduo 
šilumos siurbliai, pastatuose sumontuotos rekuperacinės ventiliacijos sistemos. Ant pagalbinio ūkio 
pastato stogo ir ant žemės tarp pirmojo ir antrojo gyvenamųjų korpusų pastatų sumontuoti saulės 
kolektoriai, papildomai tiekiantys šilumą šių pastatų šilumos punktams karšto vandens ruošimui ir 
šilumai. Dėl šilumos taupymo pastatų šildymas ir ventiliacija yra automatizuoti, ir veikia pagal 
sumontuotus išorės oro temperatūros jutiklius ir valdymo programoje nustatytą temperatūrinį 
režimą. 

Įstaigos patiriamos išlaidos šildymui (šilumos energijai pirkti) iš tiekėjo UAB „Lamberta“ 
2021 metais palyginus su 2020 metais, padidėjo 23,72 %, šilumos suvartojimas padidėjo 21,14 %. 
Išlaidų padidėjimą sąlygojo kuro kainos padidėjimas (vidutiniškai šilumos kaina padidėjo 3,3 %) ir 
šilumos poreikio padidėjimas dėl šaltesnio oro klimato (2021 m. pradžia). Trigubai padidėjus 
elektros energijos kainai neracionalu buvo naudoti šilumos siurblius karšto vandens ruošimui 
šilumos punktuose. 
 Globos namuose vykdoma nuolatinė elektros energijos, vandens ir šilumos tiekimo analizė ir 
eksploatacinė palyginamoji kontrolė. 
 

Investicijų ir kiti projektai. 
Globos namai 2021 metais tęsė 2020 metais pradėtų dviejų investicijų projektų vykdymą.  
Pagal Valstybės kapitalo investicijų 2020-2022 metų programai pateikto investicijų projekto  

„Macikų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas Šilutės mieste“ atliktas 
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Techninio darbo projekto parengimas naujos statybos gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių 
grupių asmenims) namo, adresu H. Šojaus 16, Šilutė (antrieji grupinio gyvenimo namai). Vyksta 
žemės sklypo servituto dėl inžinierinių tinklų nustatymo procedūros. 

Iš Klimato kaitos programos lėšų Macikų socialinės globos namams skirtas finansavimas 
projektui „Saulės fotovoltinė elektrinė adresu: Vilties g. 2, Macikų k., Šilutės r. sav.“ 2021 m. 
gruodžio 20 d. su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 
(toliau - APVA) pasirašytas papildomas susitarimas „Dėl 2020 m. gruodžio 15 d. sudarytos projektų 
finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutarties Nr. KKS-S-317 (2020) 
pakeitimo“. APVA sutartyje pakeitė įsipareigojimą numatytomis sąlygomis suteikti globos namams 
ne didesnę kaip 117385,17 Eur subsidiją. Bendra subsidijos suma negalės viršyti 80 procentų 
projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 146731,46 Eur. Nuosavos 
lėšos – 20 procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų sudaro 29346,29 Eur. 

Saulės elektrinės įrengimo darbai finansuojami iš dviejų šaltinių: Klimato kaitos programos 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-536 ,,Dėl 
finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo 
priemonę“) ir Valstybės biudžeto lėšos. 

2021 metais Valstybės biudžeto lėšos saulės elektrinės įrengimo darbams panaudotos visos 
(100 %). Klimato kaitos programos lėšų panaudota 6,3%. Atlikta 25 % visų saulės elektrinės 
įrengimo darbų ir atlikta 50% elektros įrenginių (saulės elektrinės) prijungimo prie ESO elektros 
tinklų darbų. 
 

2.3.6. Viešieji pirkimai. 
 

Pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos 
patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, jų įgyvendinamaisiais teisės aktais bei socialinės 
globos namų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatytais būdais ir tvarka. 
Globos namai pirkimus vykdo pagal kiekvienais metais sudarytą ir patvirtintą direktoriaus įsakymu, 
reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planą. 2021 m. 25 pirkimai buvo vykdomi per CVP IS, 51 
pirkimas atliktas naudojantis CPO katalogu (80 proc. pirkimų atlikti elektroninėmis priemonėmis, 
jų vertė sudaro 59,5 proc. nuo visų planuotų pirkimų vertės). Supaprastinto atviro konkurso būdu 
buvo atliekami pirkimai, įsigyjant maisto produktus (mėsa ir mėsos gaminiai, šviežia kiaulienos ir 
jautienos mėsa). Atliktas Saulės fotovoltinės elektrinės įrangos su montavimo darbais pirkimas, 
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio (rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose) 
reikalavimais) atliktas 1 (vienas) mažos vertės pirkimas. Taip pat vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2021-06-21 nutarimu Nr. 478 ,,Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir 
įgyvendinimo“ vykdėme žaliuosius pirkimus, kurių bendra vertė sudarė 33,2 proc. Atliktų pirkimų 
suvestinė (žr. 7 lentelę): 

7 lentelė 
Atliktų pirkimų suvestinė 

 
 
Eil. 
Nr.  

 
Pirkimo tipas 

 
Pirkimų 
skaičius 

Pirkimų 
skaičiaus 
suma su PVM 
(Eur) 

Iš jų vykdyti: 
CVP IS CPO 

Kiekis  Suma (Eur) Kiekis  Suma (Eur) 

1. Prekės  450 658 982,77 20 209 447,56 48 264 863,78 
2. Paslaugos 172 115 626,15 3 32 897,40 2 55 025,96 
3. Darbai  2 161 137,43 2 161 137,43 - - 
 Iš viso: 624 935 746,35 25 403 484,39 51 319 889,74 
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2.3.7. Darbų, civilinė ir priešgaisrinė sauga. 
 

Globos namuose darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis: darbo rūbais, 
darbo batais, pirštinėmis, apsauginiais akiniais, vienkartėmis kaukėmis, respiratoriais, vienkartiniais 
chalatais, vienkartiniais kombinezonais. Kasmet darbuotojams pravedamas saugos ir sveikatos 
instruktažas. Darbuotojai apmokomi ir atestuojami saugos ir sveikatos klausimais. Yra atliktas 
profesinės rizikos įvertinimas, jis padeda užtikrinti darbuotojų sveikatos išsaugojimą. Vykdoma 
kasmetinė visų gesintuvų patikra pagal grafiką. Kasmet visiems darbuotojams pravedamas 
instruktažas gaisrinės saugos klausimais. 

2021 metais visiems darbuotojams (201) pravesti civilinės saugos mokymai: „Kolektyvinės ir 
asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai“ ir „Ūkio 
subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje“. 

2021 m. globos namuose įvyko 1 lengvas nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo ir 1 
lengvas nelaimingas atsitikimas vykstant į darbą. 

 

2.3.8. Teisinės paslaugos. 

Globos namų teisininkas per laikotarpį nuo 2021 m. birželio 9 d. iki 2021 m gruodžio 31 d. 
parengė ir pateikė 4 prašymus teismui dėl priverčiamosios medicinos priemonės pratęsimo, 2 
prašymus teismui dėl leidimo paveldėti/atsisakyti paveldėti turtą neveiksnaus tam tikrose srityse 
asmens vardu, 6 atsiliepimus teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse, 2 
atsiliepimus teismui dėl globėjo pakeitimo, 11 kartų atstovavo įstaigos interesus teisme, 4 kartus 
notaro biure. Gyventojų vardu teismui parengė 3, antstoliams 2 prašymus. Tarpininkavo mūsų 
globos namų gyventojams bendraujant su valstybinėmis institucijomis bei juridiniais asmenimis, 
konsultavo gyventojus paveldėjimo, įsiskolinimo kreditoriams, turto valdymo ir kt klausimais (22 
konsultacijos). Teikė pagalbą gyventojų artimiesiems, padėjo jiems parengiant įvairius procesinius 
dokumentus (12 konsultacijų). Nuolat konsultavo globos namų darbuotojus įvairiais juridiniais 
klausimais. 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 
 
Siekiant užtikrinti socialinės globos namų gyventojų fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę 

artimiausio laikotarpio pagrindinės veiklos kryptys: 
- tobulinti socialinės globos paslaugas, vykdant nuolatinį teikiamų socialinės globos 

paslaugų proceso kokybės vertinimą ir gyventojų apklausą; 
- gerinti teikiamų paslaugų kokybę: pagal galimybes atlikti bendro naudojimo ir 

gyvenamųjų patalpų remontą; gerinti asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas; plėsti 
gyventojų akiratį, patenkinti jų pažintinius interesus, organizuojant įvairias pažintines, pramogines 
išvykas; 

- aktyvinti globos namų bendruomenės kultūrinį gyvenimą, plėsti bendravimą ir 
bendradarbiavimą už įstaigos ribų, gyventojus labiau įtraukti į masinių bendruomeninių renginių 
lankymą ir dalyvavimą;  

- stiprinti globos namų gyventojų pasitikėjimą savimi bei motyvaciją gyventi kuo 
savarankiškiau, ugdyti jų kasdieninio gyvenimo įgūdžius ir, atsižvelgiant į asmens galimybes, į 
savitvarkos, kasdieninių įgūdžių ugdymo procesus kuo daugiau įjungti patį asmenį; 
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- supažindinti visuomenę ir bendruomenę su globos namų gyventojų menine, kultūrine 
veikla bei kitais pasiekimais (straipsniai rajoninėje spaudoje, įstaigos internetinėje svetainėje, 
dalyvauti mugėse, parodose, miesto, bendruomenių šventėse ir kt.); 

- didinti įstaigos vidaus procesų efektyvumą;  
- stiprinti komandinį darbą, komandos atsakomybę sprendžiant gyventojų problemas; 
- sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir skatinti jų motyvaciją; 
- gerinti darbuotojų darbo sąlygas: atnaujinti darbuotojams darbo priemones, aprūpinti darbo 

rūbais; 
- gerinti gyventojų aprūpinimo būtiniausiomis priemonėmis kokybę (asmens higienos, 

drabužių, avalynės ir kt. poreikiai) ir gyvenamosios aplinkos higieną; 
- užtikrinti finansų valdymo veiklos efektyvumą; 
- mažinanti asmenų su proto ar psichine negalia stigmą. 
Globos namai prisideda prie asignavimų valdytojo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

strateginio tikslo „Užtikrinti socialines paslaugas šeimai, vaikams, jaunimui, neįgaliesiems ir 
kitoms socialinėms grupėms, stiprinant jų socialinę integraciją“ teikdami kokybiškas ir asmeninius 
poreikius atitinkančias socialines paslaugas globos namuose ir jau veikiančiuose grupinio gyvenimo 
namuose, mažindami stacionaraus padalinio vietų skaičių (sumažinant 10 vietų) ir vykdant 
pasiruošimą naujų grupinio gyvenimo namų steigimui (finansavimas naujų grupinio gyvenimo 
namų statybai neskirtas), kad gerėtų neįgalių asmenų gyvenimo sąlygos ir globos namų gyventojai 
aktyviau įsijungtų į bendruomenės gyvenimą. 
 
 
 
 
 

Direktorius    Eugenijus Judeikis 
 


