
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai 

ir jų reikšmės 

Per ataskaitinį laikotarpį 

pasiekti rezultatai 

Planuotų rezultatų 

neįgyvendinimo / viršijimo 

priežastys 

Asignavi-

mai (tūkst. 

eurų) 

03.03 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 

03003010101 Sudaryti 

sąlygas 

socialinės 

globos ir kitų 

įstaigų, 

teikiančių 

socialines 

paslaugas, 

veiklai 

 

 Priemonei 

įgyvendinti 

skirtos: 

  3265,1  3302,2 

 valstybės 

biudžeto lėšos 

  1707,6 Planas 1526 tūkst. Eur.  

Per 2021 m. gautas 

finansavimas investicijų 

projekto įgyvendinimui 

174,5 tūkst. Eur. ir įstaigai 

padidinti asignavimai 35 

tūkst. Eur. Įgyvendinant 

investicijų projektą dėl 

statybos rangovo kaltės liko 

nepanaudoti 27,9 tūkst. Eur 

-  rangovas neįvykdė 

sutartinių įsipareigojimų ir 

nebaigė statybos remonto 

darbų iki nustatyto termino. 

1735,5 

 pajamų įmokos   1091,5 Planas 915 tūkst. Eur. 

2021 m. asignavimai 

padidinti 2020 m. 

viršplaninėmis lėšomis 

139,8 tūkst. Eur. ir 2021 m. 

viršplaninėmis lėšomis 44,9 

1099,7 
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tūkst. Eur.                            

Nepanaudotos lėšos 8,2 

tūkst. Eur. Siekiant 

racionaliai ir efektyviai 

naudoti lėšas sumažintas 

planuotas poreikis prekėms 

ir paslaugoms. 

 kitos lėšos   466,0 Planas 496 tūkst. Eur. 

Savivaldybių skola 2021 m. 

gruodžio 31 d. 6,9 tūkst. 

Eur.  

Surinkta mažiau lėšų, nes, 

įstaigoje mažinant vietų 

skaičių, socialinės globos 

paslaugas gavo mažiau 

gyventojų nei planuota. 

467,0 

  Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:  

  1. Organizuoti tinkamą asmenų 

apgyvendinimą ir paskirti 

kokybiškas jų poreikius 

atitinkančias paslaugas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. teikti asmenims ilgalaikę 

socialinę globą stacionariame 

globos padalinyje 

 

 

1.2. teikti asmenims ilgalaikę 

socialinę globą grupinio gyvenimo 

namuose 

asmenų, per metus gavusių ilgalaikę 

socialinę globą, skaičius – 278 

 

 

 

asmenų, per metus gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 10 

1.1. asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę socialinę 

globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 268 

 

1.2. asmenų, gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose – 10 

1.1. priimta mažiau 

gyventojų nei planuota dėl 

SADM ministro įsakymu 

2021 metais mažinto vietų 

skaičiaus 2022 metams. 

 

1.3. atlikti išsamų visapusišką 

asmens poreikių vertinimą, pagal 

įvertintus poreikius sudaryti 

individualų socialinės globos planą 

1. atliktas 100 proc. naujai apgyvendintų 

asmenų poreikių vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės globos planai; 

 

 

1.3.1. 100 proc. visiems 

naujai apgyvendintiems 

asmenims atliktas poreikių 

vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės globos 

planai 
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2. įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių 

individualūs socialinės globos planai 

peržiūrėti ir patikslinti, skaičius – 310 

1.3.2. individualūs socialinės 

globos planai peržiūrėti ir 

patikslinti 299 asmenims 

1.3.2. priimta mažiau 

gyventojų nei planuota dėl 

SADM ministro įsakymu 

2021 metais mažinto vietų 

skaičiaus 2022 metams. 

1.4. gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę 

atliktas socialinės globos įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybės įvertinimas, pasitelkus 

išorės ekspertus, ir parengtos 

rekomendacijos 

 

 

1.4. pasitelkus išorės 

ekspertus atliktas socialinės 

globos įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybės įvertinimas. 

Neatitikimų atliekant 

vertinimą nenustatyta.  

  

1.5. užtikrinti įstaigoje gyvenančių 

asmenų poreikių tenkinimą, 

sudaryti sąlygas įgalinti asmenis: 

    

1.5.1. užtikrinti įstaigoje 

gyvenantiems asmenims tinkamą 

fizinę aplinką 

1. asmenų, gyvenančių 150 vietų 

gyvenamajame korpuse, kuriame 

suremontuotos bendrojo naudojimo ir 

gyvenamosios patalpos, skaičius – 101; 

 

 

2. įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių 

gyvenamuosiuose kambariuose atliktas 

patalpų remontas, skaičius – 47; 

 

 

 

 

 

3. triviečių kambarių skaičius sumažintas 

iki 15 (metų pradžioje buvo 25) 

1.5.1.1. asmenų, gyvenančių 

150 vietų gyvenamajame 

korpuse, kuriame 

suremontuotos bendrojo 

naudojimo ir gyvenamosios 

patalpos, skaičius – 75 

1.5.1.2. 23 gyvenamuosiuose 

kambariuose atliktas remontas 

(pakeista grindų danga, atlikta 

sienų ir lubų apdaila), iš jų 9 

kambariuose įrengti lubiniai 

keltuvai. Gyvenimo sąlygos 

pagerėjo 47 įstaigoje 

gyvenantiems asmenims 

1.5.1.3. triviečių kambarių 

skaičius sumažintas iki 5 

1.5.1.1. nebaigtas 

įgyvendinti investicijų 

projektas dėl statybos darbų 

rangovo kaltės. Rangos 

darbų atlikta 68 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.3. ženkliai sumažėjo 

3-viečių kambarių skaičius 

dėl mažinamo vietų 

skaičiaus įstaigoje ir 

sumažinus izoliacijai dėl 

COVID-19 skirtų patalpų 

skaičių 

 

1.5.2. aprūpinti asmenis reikiamais 

proteziniais, ortopediniais 

gaminiais ir techninės pagalbos 

priemonėmis 

asmenų, kurie aprūpinti reikiamais 

proteziniais, ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis, skaičius 

– 10 

1.5.2. reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis aprūpinti 12 

asmenų 

1.5.2 metų eigoje atsirado 

poreikis papildomai 2 

gyventojus aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 
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techninės pagalbos 

priemonėmis 

1.6. palaikyti, ugdyti asmenų 

socialinius ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžius: 

    

1.6.1. skatinti asmenis palaikyti 

ryšius su artimaisiais ir užtikrinti 

informacijos apie gyventojo 

sveikatos, emocinę būklę ir kt. 

pateikimą artimiesiems laiku 

asmenų, kurie palaikė ryšius su 

artimaisiais (artimiesiems buvo suteikta 

informacija apie juos), skaičius – 142 

(metų pradžioje jų buvo 140) 

1.6.1. 2021 m. 142 asmenys 

palaikė ryšius su artimaisiais 

(artimiesiems buvo suteikta 

informacija apie juos) 

  

1.6.2. peržiūrėti įstaigos vidaus 

tvarkos taisykles dėl informacijos 

apie gyventoją teikimo 

artimiesiems ir užtikrinti tų 

taisyklių laikymąsi 

peržiūrėtos ir atnaujintos vidaus tvarkos 

taisyklės dėl informacijos apie gyventoją 

teikimo artimiesiems ir užtikrintas tų 

taisyklių laikymasis 

1.6.2. 2021 m. atnaujintos 

vidaus tvarkos taisyklės dėl 

informacijos apie gyventoją 

teikimo artimiesiems ir 

užtikrintas tų taisyklių 

laikymasis 

  

1.6.3. skatinti asmenis nuolat 

dalyvauti savarankiškumo įgūdžių 

ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) 

užimtumo programose, 

atsižvelgiant į jų fizines ir protines 

galimybes 

asmenų, kurie nuolat dalyvavo 

savarankiškumo įgūdžių ugdymo, 

darbinės veiklos ir (ar) užimtumo 

programose, dalis nuo visų įstaigos 

gyventojų (iš 285) – 49 proc. 

1.6.3. 2021 m. 59 proc. nuo 

įstaigoje gyvenusių asmenų 

(299) nuolat dalyvavo 

savarankiškumo įgūdžių 

ugdymo, darbinės veiklos ir 

užimtumo programose 

1.6.3. gyventojai aktyviau 

dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir užimtumo 

programose dėl karantino ir 

apribotų galimybių 

dalyvauti užimtumo 

veiklose už įstaigos ribų 

 

1.6.4. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkytis gyvenamąją 

aplinką, atsižvelgiant į jų fizines ir 

protines galimybes 

asmenų, kurie savarankiškai ar padedami 

darbuotojų tvarkėsi gyvenamąją aplinką, 

dalis nuo visų įstaigos gyventojų (iš 285) 

– 53 proc.  

 

1.6.4. 2021 m. 53 proc. nuo 

įstaigoje gyvenusių asmenų 

(299) savarankiškai ar 

padedami darbuotojų tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką 

  

1.6.5. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai ar padedami 

darbuotojų gaminosi maistą, dalis nuo 

visų įstaigos gyventojų (iš 285) – 22 proc.  

1.6.5. 2021 m. 22 proc. nuo 

įstaigoje gyvenusių asmenų 

(299) savarankiškai ar 

padedami darbuotojų 

gaminosi maistą 

  

1.7. įgyvendinti programas / 

priemones, skirtas: 
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1.7.1. susirgimų / ligų prevencijai 1. asmenų, dalyvavusių širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencijos programoje 

pagal gydytojo paskyrimą, dalis nuo visų 

gavusių paskyrimus asmenų – 95 proc.; 

 

 

2. asmenų, kuriems pagal gydytojo 

paskyrimą buvo atliktas prostatos 

specifinio antigeno tyrimas, dalis nuo visų 

gavusių paskyrimus asmenų – 98 proc.; 

 

3. asmenų, pagal gydytojo paskyrimą 

dalyvavusių krūties vėžio prevencijos 

programoje, dalis nuo visų gavusių 

paskyrimus asmenų – 85 proc.; 

 

4. asmenų, pagal gydytojo paskyrimą 

dalyvavusių gimdos kaklelio vėžio 

prevencijos programoje, dalis nuo visų 

gavusių paskyrimus asmenų – 85 proc.; 

 

5. asmenų, kuriems pagal gydytojo 

paskyrimą buvo atliktas plaučių ligų 

prevencijos tyrimas, dalis nuo visų 

gavusių paskyrimus asmenų – 90 proc.; 

 

6. asmenų, kuriems pagal gydytojo 

paskyrimą buvo atliktas bendrasis kraujo 

tyrimas, dalis nuo visų gavusių 

paskyrimus asmenų – 95 proc.; 

 

7. asmenų, kuriems pagal gydytojo 

paskyrimą atliktas slapto kraujavimo 

tyrimas, dalis nuo visų gavusių 

paskyrimus asmenų – 80 proc.; 

8. asmenų, kurie buvo paskiepyti nuo 

gripo ir COVID-19 infekcijos, dalis nuo 

visų įstaigoje gyvenančių asmenų – 80 

proc. 

1.7.1. 97 proc. asmenų (nuo 

visų 166 asmenų), gavusių 

gydytojo paskyrimus, 

dalyvavo širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencijos 

programoje 

1.7.2. 98 proc. asmenų (nuo 

visų 67 asmenų), gavusių 

gydytojo paskyrimus, buvo 

atliktas prostatos specifinio 

antigeno tyrimas 

1.7.3. 81 proc. asmenų (nuo 

visų 11 asmenų), gavusių 

gydytojo paskyrimus, 

dalyvavo krūties vėžio 

prevencijos programoje 

1.7.4. 93 proc. asmenų (nuo 

visų 27 asmenų), gavusių 

gydytojo paskyrimus, 

dalyvavo gimdos kaklelio 

vėžio prevencijos programoje 

1.7.5. 50 proc. asmenų (nuo 

visų 246 asmenų), gavusių 

gydytojo paskyrimus, buvo 

atliktas plaučių ligų 

prevencijos tyrimas 

1.7.6. 100 proc. asmenų (nuo 

visų 112 asmenų), gavusių 

gydytojo paskyrimus, buvo 

atliktas bendrasis kraujo 

tyrimas 

1.7.7. 67 proc. asmenų (nuo 

visų 61 asmens), gavusio 

gydytojo paskyrimus, atliktas 

slapto kraujavimo tyrimas 

1.7.8. 89 proc. visų įstaigoje 

gyvenančių asmenų buvo  

paskiepyti nuo gripo ir 98 

proc. – nuo COVID-19 

infekcijos 

1.7.1. rezultatas viršytas, 

nes programoje dalyvavo 

daugiau asmenų nei 

planuota  

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3. rezultatas nepasiektas, 

nes dvi moterys atsisakė 

dalyvauti programoje 

 

 

1.7.4. rezultatas viršytas, 

nes programoje dalyvavo 

daugiau asmenų nei 

planuota  

 

1.7.5. rezultatas nepasiektas 

dėl karantino šalyje bei 

infekcijos protrūkių gydymo 

įstaigose 

 

 

 

 

 

 

1.7.7. rezultatas nepasiektas, 

nes ne visi gyventojai sutiko 

atlikti tyrimą 

 

1.7.8. rezultatas viršytas, dėl 

prevencinės informacijos 

apie skiepų naudą sklaidos 

įstaigoje  
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1.7.2. žalingų įpročių prevencijai asmenų, dalyvavusių bendrosios praktikos 

slaugytojų skaitytose sveikatingumo 

paskaitose, psichologo ir medicinos 

psichologo organizuotuose nuotoliniuose 

ar individualiuose pokalbiuose apie 

tabako, alkoholio, kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo žalą žmogaus 

organizmui, skaičius – 95 

1.7.2. 95 įstaigos gyventojai 

dalyvavo bendrosios 

praktikos slaugytojų 

skaitytose sveikatingumo 

paskaitose, psichologo ir 

medicinos psichologo 

organizuotuose nuotoliniuose 

ar individualiuose 

pokalbiuose apie tabako, 

alkoholio, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo žalą žmogaus 

organizmui 

  

1.7.3. psichologinei pagalbai dėl 

ekstremaliosios situacijos šalyje 

sukeltų emocinės būklės sutrikimų 

asmenų, dalyvavusių įstaigos psichologo 

nuotoliniu būdu organizuotuose 

pokalbiuose, skirtuose asmenų emocinei 

įtampai, atsiradusiai dėl ekstremaliosios 

situacijos šalyje ir karantino laikotarpiu 

įstaigoje taikomų žmogaus teisių ir laisvių 

ribojimų, mažinti, skaičius – 140 

1.7.3. 145 asmenys dalyvavo 

įstaigos psichologo nuotoliniu 

būdu organizuotuose 

pokalbiuose, skirtuose 

asmenų emocinei įtampai, 

atsiradusiai dėl 

ekstremaliosios situacijos 

šalyje ir karantino laikotarpiu 

įstaigoje taikomų žmogaus 

teisių ir laisvių ribojimų, 

mažinti 

1.7.3. per 2021 m. įvyko 35 

individualios ir 11 grupinių 

konsultacijų gyventojams 

(susitikimuose dalyvavo po 

10 skyriuje gyvenančių 

asmenų). Iš viso įstaigos 

psichologė gyventojus 

telefonu arba per ZOOM 

programėlę konsultavo 145 

kartus 

 

1.8. asmenis, turinčius negalią, 

integruoti į bendruomenę 

1. asmenų, išvykusių iš globos namų 

gyventi bendruomenėje, skaičius – 1; 

 

 

 

 

2. asmenų, dalyvavusių profesinio 

mokymo programoje, skaičius – 1 

1.8.1. 2 asmenys išvyko iš 

globos namų gyventi 

bendruomenėje 

 

 

 

1.8.2. profesinio mokymo 

programoje dalyvauja 1 

asmuo. 

1.8.1. 1 moteris išvyko 

gyventi savarankiškai 

Joniškio mieste 

socialiniame būste. Kita 

moteris, sukūrusi šeimą, 

išsikėlė į Varėnos rajoną. 

1.8.2. Gyventoja mokosi 

Radviliškio technologijų ir 

verslo mokymo centro 

kambarių tvarkytojos 

mokymo programoje. 

 

  2. Teikti paslaugas bendruomenės 

gyventojams 

asmenų, per metus gavusių trumpalaikę 

socialinę globą (įskaitant laikino 

atokvėpio paslaugą), skaičius – 32 

2021 m. trumpalaikę socialinę 

globą (įskaitant laikino 

atokvėpio paslaugą) gavo 21 

asmuo. 

Planuotas rezultatas 

neįgyvendintas, nes 2021 m. 

Lietuvoje dėl 

ekstremaliosios padėtis, 

susijusios su COVID-19 

liga, atskirais laikotarpiais 
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klientų priėmimui į įstaigą 

galiojo ribojimai ir buvo 

taikomi papildomi 

reikalavimai  

  3. Užtikrinti tinkamą įstaigos 

veiklos organizavimą: 

    

3.1. gerinti įstaigos veiklą parengtas įstaigos paslaugų kokybės 

gerinimo planas, užtikrintas jo 

įgyvendinimas ir kontrolė įstaigoje 

parengtas įstaigos paslaugų 

kokybės gerinimo planas, 

užtikrinant jo įgyvendinimą ir 

kontrolę įstaigoje 

  

3.2 gerinti įstaigos įvaizdžio 

formavimą bendruomenėje ir 

visuomenėje 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį pasidalyta 

gerąja patirtimi viešojoje erdvėje 

(žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir 

kt.) 

Facebook platformoje 

(https://www.facebook.com/j

urdaiciu.sgn/) ir įstaigos 

interneto svetainėje 

(www.jurdaiciai.lt) nuolat 

(dažniau kaip 1 kartą per 

savaitę) dalijamasi įstaigos 

gerąja patirtimi, viešinama 

vykdoma veikla ir naujienos. 

Vietinėje žiniasklaidoje 

viešinti 2 straipsniai apie 

įstaigos veiklą 

  

3.3. sudaryti sąlygas įstaigos 

darbuotojams tobulinti profesinę 

kompetenciją 

1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų tobulino profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 

16 akademinių valandų per metus;  

 

 

 

2. įstaigos socialinių paslaugų srities 

darbuotojų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją daugiau nei 16 akademinių 

valandų per metus, skaičius –13; 

 

 

 

3. sveikatos priežiūros specialistų, 

tobulinusių profesinę kompetenciją, 

skaičius –21; 

 

 

3.3.1. 2021 m. 100 proc. 

įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų tobulino 

profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių 

valandų per metus. Viso – 

1456 val.; 

3.3.2. 2021 m. 17 socialinių 

paslaugų srities darbuotojų, 

tobulino profesinę 

kompetenciją daugiau nei 16 

akademinių valandų per 

metus, t. y. 406 papildomų 

valandų; 

3.3.3. 2021 m. 22 sveikatos 

priežiūros specialistai 

tobulino profesinę 

kompetenciją; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. rezultatas viršytas, 

nes daugiau darbuotojų 

papildomai kėlė savo 

profesinę kompetenciją 

 

 

 

3.3.3. 2021 m. įdarbinta 

nauja bendrosios praktikos 

slaugytoja, kuri metų eigoje 

tobulino profesinę 

kompetenciją 
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4. kitų (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją, skaičius –7; 

 

 

5. 100 proc. darbuotojų dalyvavo 

mokymuose žmogaus teisių temomis 

3.3.4. 2021 m. 7 kitų (ne 

socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančių) darbuotojų,  

tobulino profesinę 

kompetenciją; 

3.3.5. 100 proc. tiesiogiai su 

klientais dirbančių darbuotojų 

dalyvavo mokymuose 

žmogaus teisių temomis 

3.4. įgyvendinti priemones, 

užtikrinančias darbuotojų saugumą 

ir gerinančias jų darbo sąlygas 

1. darbuotojų, kuriems, atlikus patalpų 

remonto darbus ir įrengus 6 lubinių 

keltuvų komplektus, pagerintos darbo 

sąlygos, skaičius – 52; 

2. 100 proc. darbuotojų aprūpinti 

sertifikuotomis asmens apsaugos 

priemonėmis, numatytomis valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimais; 

 

 

 

3. dalykinių / metodinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų susirinkimų 

(ekstremaliosios situacijos šalyje ir 

karantino laikotarpiu – nuotoliniu būdu), 

kuriuose analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota jų 

sprendimo būdų ir pan., skaičius – 4 

3.4.1. įrengus 10 lubinių 

keltuvų 52 slaugos paslaugas 

teikiantiems darbuotojams 

pagerintos darbo sąlygos; 

3.4.2. 100 proc. darbuotojų 

aprūpinti sertifikuotomis 

asmens apsaugos 

priemonėmis, numatytomis 

valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 

sprendimais; 

3.4.3. 2021 m. nuotoliniu 

būdu įvyko 9 dalykiniai / 

metodiniai socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimai, 4-iuose iš jų 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota 

jų sprendimo būdų 

  

 

____________________________ 

 


