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PRITARTA   
Palangos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus  
2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-376 
 
PATVIRTINTA  
Palangos miesto globos namų direktoriaus 
2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1.5-12 

 
Palangos miesto globos namai 

_________________________________ 
(įstaigos pavadinimas) 

 
 

2021 M. VEIKLOS PLANAS (MVP) 
 

 
 Palangos miesto globos namų 2021 m. veiklos planas atitinka 2021-2023 m. Palangos miesto strateginio plėtros plano, patvirtinto 
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T2-17 „Dėl  Palangos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio 
veiklos plano patvirtinimo“ tikslus, uždavinius ir priemones.  

 1. TIKSLAS. EFEKTYVI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA IR SVEIKA VISUOMENĖ. 
1.1. UŽDAVINYS. MODERNIZUOTI SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ĮSTAIGAS 

Eil. Nr. Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Priemonės 
įgyvendinimo 
rodiklio 
matavimo 
vienetas 

Siekiamas priemonės 
įgyvendinimo 
rodiklis/rezultatas 

1.1.1. Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas 
Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.): SB – 18,0 
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1.1.1.1. Palangos miesto globos namų 
remonto darbų organizavimas 

2021 m. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 
Vnt. Automatinių įėjimo durų 

įrengimas-1 
 
1.1.1.2. Globos namų modernizavimas 

2021 m  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 
Vnt. Įrengta saulės šviesos energijos 

fotovoltinė elektrinė iki 2021m. 
rugsėjo mėnesio-1 

1.1.2. Socialinių paslaugų įstaigų materialinės bazės atnaujinimas, turtinimas. 
Finansavimo šaltiniai (tūkst Eur.):   SB – 7,0 

 
1.1.2.1. Palangos miesto globos namų 

materialinės bazės turtinimas 

2021 m. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 
Vnt. Įsigytų slaugos lovų ir kt. 

inventoriaus, reikalingo 
socialinių paslaugų teikimui, 
skaičius -4 

1.2. UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ. 

1.2.1. Socialinių paslaugų organizavimas bei teikimas, Globos namų išlaikymas 
Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.):    SB – 320,7   SB(SP) – 154,4  SB(VB) – 79,8 

1.2.1.1. Informavimas:     
Informacijos teikimas 

gyventojams ir jų artimiesiems; 

Nuolat Vyr. socialinis 

darbuotojas 
Suteiktų 
informacijų 
gyventojams ir 
jų 
artimiesiems 
skaičius. 

100 procentų pagal poreikį. 

Informacijos teikimas 

visuomenei ir besidomintiems 

galimybe gyventi globos 

namuose informacijos priemonių 

pagalba (lankstinukas, facebook 

puslapis) 

 

Nuolat Vyr. socialinis 

darbuotojas 
Parengtų 
lankstinukų 
skaičius. 

Parengtas 1 lankstinukas, pagal 
poreikį informacija talpinama 
facebook puslapyje, įstaigos 
internetinėje svetainėje. 

Gyventojų /artimųjų 

konsultavimas, informavimas 

Nuolat Vyr. socialinis 

darbuotojas 
Suteiktų 
konsultacijų 
skaičius. 

100 procentų pagal poreikį. 
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įvairiais klausimais ir kitos 

bendrosios paslaugos. 

 

 

 

1.2.1.2. Tarpininkavimas ir atstovavimas: 
Gyventojo teisinių interesų 

atstovavimas teisme ir kitose 

institucijose; 

Nuolat Vyr. socialinis 

darbuotojas 
Dalyvauta 
teisme ir 
kitose 
institucijose 
atstovaujant 
gyventojų 
interesus 
skaičius. 

100 procentų pagal poreikį. 

Gyventojo interesų atstovavimas 

bei tarpininkavimas 

savivaldybės institucijose; 

Nuolat Vyr. socialinis 

darbuotojas 
Atstovavimo 
bei tarpinin 
kavimo ginant 
gyventojų 
interesus 
savivaldybėje 
skaičius. 

100 procentų pagal poreikį. 

Tarpininkavimas tarp gyventojo 

ir jo artimųjų (globėjų). 

Nuolat Vyr. socialinis 

darbuotojas 
Skaičius 
asmenų, 
palaikančių 
ryšius su 
artimaisiais, 
globėjais , 
rūpintojais. 

80 procentų asmenų, 
gyvenančių globos namuose, 
palaiko ryšius su artimaisiais, 
globėjais, rūpintojais. 

1.2.1.3. Sutarčių sudarymas: 
 ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos sutarties , 

sutikimų dėl socialinių paslaugų 

1-2dienas  

po 

apsigyvenim

Direktorius,  

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

Sudarytų 
sutarčių 
skaičius. 

Su naujai atvykusiais 
gyventojais socialinės globos 
sutarčių, sutikimų dėl 
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apmokėjimo pasirašymas. 

Informacijos perdavimas 

suinteresuotoms šalims. 

o globos 

namuose 
apmokėjimo už ilgalaikę    
(trumpalaikę) socialinę globą 
pasirašymas 100 procentų. 

1.2.1.4 Įgalinimas 

Palaikyti, ugdyti globotinių 

socialinius bei savarankiško 

gyvenimo įgūdžius: skatinti 

asmenis palaikyti ryšius su 

artimaisiais. 

Iki bus 

teikiamos 

socialinės 

globos 

paslaugos. 

 

Socialiniai darbuotojai, 

Slaugytoja, 

Užimtumo specialistas, 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjai. 

Asmenų, 
palaikiusių 
ryšius su 
artimaisiais  
skaičius. 

Asmenų palaikiusių ryšius su 
artimaisiais  skaičius- 37. 

Skatinti asmenis nuolat 

dalyvauti savarankiškumo 

ugdymo įgūdžių, darbinės 

veiklos ir užimtumo 

programose. 

 

Nuolat Socialiniai darbuotojai, 

Užimtumo specialistas 
Asmenų, 
dalyvaujančių 
savarankišku
mo ugdymo 
įgūdžių, 
darbinės 
veiklos ir 
užimtumo 
veiklose 
skaičius. 

Asmenų, dalyvaujančių 
savarankiškumo ugdymo 
įgūdžių, darbinės veiklos 
užimtumo veiklose skaičius-30. 

Ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai, ar padedant 

darbuotojams, gamintis maistą, 

skalbtis, susitvarkyti asmeninius 

daiktus, apsipirkti, pasirinkti 

maudymosi laiką, aprangą. 

Nuolat Socialiniai darbuotojai Atstatytų 
gebėjimų 
savarankiškai 
tvarkytis 
gyventojų 
skaičius. 
 

Asmenų skaičius-10, kuriems 
pavyko atstatyti gebėjimus 
savarankiškai tvarkytis 
asmeninius daiktus. 

Skatinti gyventojų tarybos 

veiklą. Įsiklausyti į gyventojų 

skundus ir pageidavimus, 

įvertinti įgyvendinimą 

1 k./ketvirtį Socialiniai darbuotojai, 

Užimtumo specialistas 
Gyventojų 
tarybos 
susirinkimų ir 
išspręstu 

Gyventojų susirinkimų 
skaičius- 4(100 proc.) Išspręstų 
skundų bei pageidavimų 
skaičius 100 procentų. 
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pageidavimų 
skaičius. 

1.2.1.5. Naujai atvykusio gyventojo supažindinimas su globos namų gyvenimo taisyklėmis ir adaptacija: 
Gyventojo supažindinimas su 

nauja fizine ir socialine aplinka, 

įstaigos teikiamomis 

paslaugomis bei gyventojų 

vidaus tvarkos taisyklėmis. 

Per pirmąjį 

mėnesį nuo 

atvykimo 

Vyr. socialinė darbuotoja Naujai 
atvykusių 
gyventojų 
skaičius. 

Supažindinti su nauja socialine 
aplinka visi naujai atvykę 
gyventojai 100 procentų. 

Pagalba gyventojui adaptuojantis 

naujoje aplinkoje bei priimant 

gyvenimo aplinkybių 

pasikeitimą, sudarant galimybes 

vystyti individualius pomėgius 

bei gebėjimus, siekiant palaikyti 

esamas funkcijas bei atstatyti ar 

kompensuoti prarastas. 

nuolat Vyr. socialinė darbuotoja 

Socialiniai darbuotojai 
Naujai 
atvykusių 
gyventojų 
skaičius. 

Suteikta pagalba visiems naujai 
atvykusiems gyventojams 100 
procentų. 

1.2.1.6. Gyventojų socialinių poreikių vertinimas ir individualus socialinės globos planas (ISGP). 
Vadovaujantis naujomis 

rekomendacijomis, parengti 

asmens poreikių vertinimo ir 

ISGP tvarkas. 

2021 m. 

kovo -

mėnuo 

Vyr. socialinė darbuotoja Naujai 
parengtų 
asmens 
poreikių 
vertinimo ir 
ISGP 
sudarymo 
tvarkų 
skaičius. 

Parengta 2 asmens poreikių 
vertinimo ir ISGP  sudarymo 
tvarkos. 

Pirminis socialinių poreikių 

vertinimas ir ISGP sudarymas, 

dalyvaujant specialistams, 

pačiam gyventojui, globėjui ar 

šeimos nariams. 

Per pirmąjį 

mėnesį nuo 

atvykimo 

Vyr. socialinė darbuotoja Naujai 
sudarytų ISGP 
ir socialinių 
poreikių 
vertinimo 
skaičius. 

Sudaryta visiems naujai 
atvykusiems gyventojams 100 
procentų. 
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Pakartotinis socialinių poreikių 

vertinimas ir ISGP sudarymas. 

Kartą per 

metus ar 

pasikeitus 

situacijai 

Vyr. socialinė darbuotoja Pakartotinų 
socialinių 
poreikių 
vertinimo ir 
ISGP skaičius 

Visiems gyventojams, kuriems 
reikalingas pakartotinis 
socialinių poreikių ir ISGP 
sudarymas, atlikta 100 
procentų 

1.2.1.7 Gyventojų užimtumo organizavimas 
Religinės, valstybinės, 

kalendorinės, tradicinės šventės; 

Pagal 

veiklos 

planą 

Vyr. socialinė darbuotoja 

Užimtumo specialistas, 
Surengtų 
švenčių 
skaičius. 

100 procentų pagal veiklos 
planą. 

Gimtadieniai Kas mėnesį Vyr. socialinė 

darbuotoja, užimtumo 

specialistas 

Surengtų 
švenčių 
skaičius. 

100 procentų pagal veiklos 
planą. 

Organizuoti temines popietes, 

tikslines diskusijas, paskaitas, 

literatūrinius renginius. 

Pagal 

veiklos 

planą 

Užimtumo specialistas Procentai Renginiai pagal veiklos planą 
įvykdyti 100 procentų. 

Pomėgių atskleidimas, 

saviraiškos 

skatinimas (rankdarbiai, 

skaitymas, galvosūkiai, stalo 

žaidimai, dainavimas, 

giedojimas). 

Pagal 

veiklos 

planą 

Užimtumo specialistas 

 
Procentai Visi renginiai suplanuoti veiklos 

plane įgyvendinti 100 procentų. 

Šv. Mišios koplyčioje, ligonio 

aplankymas, palaiminimo 

suteikimas 

Kiekvieną 

pirmą 

mėnesio 

penktadienį 

Vyr. socialinė 

darbuotoja, 

 Užimtumo specialistas 

Mišių skaičius Mišių skaičius-12. 

Vykdyti švietėjišką veiklą: 

▪ Organizuoti videofilmų ir 

nuotraukų iš įvykusių renginių 

peržiūrą; 

▪ Organizuoti išvykas 

▪ Leisti stendus, skirtus įvairių 

sukakčių bei švenčių progoms; 

Nuolat Vyr. socialinė 

darbuotoja, 

 Užimtumo specialistas 

Surengtų 
renginių 
skaičius. 

Renginiai numatyti užimtumo 
veiklos plane įvykdyti 100 
procentų. 



 

7 

 

▪ Užsakyti spaudą. 

Atnaujinti informaciją globos 

namų internetinėje svetainėje, 

Facebook puslapyje. 

Organizuoti esamų ir buvusių 

gyventojų kapinių tvarkymo 

darbus. 

Pagal 

poreikį, 

prieš 

Vėlinės 

 

Užimtumo specialistė, 

socialiniai darbuotojai 
Kapų skaičius Sutvarkytos kapinės 100 

procentų. 

1.2.1.8. Gyventojų sveikatos priežiūros organizavimas: 
Užtikrinti tinkamą medicininių 

įrašų saugojimą, tvarkymą, 

užtikrinant duomenų apsaugą. 

Nuolat Vyr. Slaugytoja Procentai Duomenų apsauga užtikrinama 
100 procentų. 

Slauga; Nuolat Slaugytojos   
Konsultacijos su specialistais; 

organizuoti šeimos gydytojo 

iškvietimus, konsultacijas 

telefonu. 

Pagal 

poreikį 
Vyr. slaugytoja Surengtų 

konsultacijų su 
specialistais, 
šeimos 
gydytojais 
skaičius. 

Pagal poreikį 100 procentų. 

Skubi pagalba, iškvietimas 

GMP, susirgimų gydymas pagal 

šeimos gydytojo paskyrimus. 

Pagal 

poreikį 

Slaugytojos 

 
Skubių 
iškvietimų 
skaičius. 

Reikalui esant, skubi pagalba, 
GMP iškvietimas, gydymas 
pagal šeimos gydytojo 
paskyrimus vykdomas 100 
procentų.. 

Aprūpinimas kompensacine 

technika, medikamentais, 

slaugos ir higienos priemonėmis, 

vaistais. 

Pagal 

poreikį 

Vyr. slaugytoja Procentai Kompensacine technika, 
medikamentais, slaugos ir 
higienos priemonėmis, vaistais 
aprūpinama 100 procentų 

Užtikrinti kompensuojamų 

vaistų bei slaugos priemonių 

išrašymą reikiamu laiku. 

Pagal 

poreikį 

Vyr. slaugytoja Pagal poreikį 100 procentų laiku. 
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Užtikrinti ir organizuoti 

gyventojų darbingumo ir 

specialiųjų  poreikių lygio 

nustatymo tęstinumą. 

Pagal 

poreikį 

Vyr. slaugytoja, 

Vyr. socialinė darbuotoja 
Nustatymų 
skaičius. 

Pratęsta visiems gyventojams 
100 procentų, kuriems 
tęstinumas buvo reikalingas. 

Papildomų paslaugų suteikimas, 

atsižvelgiant į  gydytojo 

rekomendacijas. 

Pagal 

poreikį 

Vyr. slaugytoja, 

Vyr. socialinė darbuotoja 
Suteiktų 
papildomų 
paslaugų 
skaičius. 

 Gydytojų rekomendacijos 
įgyvendintos 100 procentų. 

Gyventojų saugumo 

užtikrinimas. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 
Surengtų 
mokymų 
skaičius. 

Saugumui užtikrinti įstaigoje 
surengta 2 mokymai. 

Vykdyti žalingų įpročių 

prevenciją 

Pagal 

poreikį 

Vyr. slaugytoja, vyr. 

socialinė darbuotoja 
Organizuotų 
renginių 
skaičius, 
dalyvių 
skaičius. 

Organizuota 4 renginiai 
vykdant žalingų įpročių 
prevenciją, dalyvavusių 
renginiuose šiomis temomis 
asmenų skaičius – 35. 

1.2.1.9. Asmens higiena ir gyvenamoji aplinka 
Asmens higienos organizavimas Kasdien Slaugytojo padėjėjai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai 

procentai Asmens higiena organizuojama 
kasdien visiems gyventojams 
100 procentų 

Gyvenamųjų kambarių ir 

asmeninių daiktų tvarkymas 

(švaros užtikrinimas, skalbimas, 

lyginimas, rūbų taisymas) 

Kasdien Slaugytojo padėjėjai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai. 

procentai Gyvenamųjų kambarių ir 
asmeninių daiktų tvarkymas 
organizuojamas kasdien 100 
procentų . 

1.2.1.10. Teikti gyventojams psichologinę pagalbą: 

• Individualias ir grupines 

konsultacijas 

• psichologinius testus, 

• psichologines išvadas 

• užtikrinti tinkamą įrašų 

saugojimą, tvarkymą, 

Nuolat Psichologė Gyventojų 
skaičius, 
kuriems teikta 
psichologinė 
pagalba  .  

Psichologinė pagalba teikta 40 
gyventojų. 
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• užtikrinant duomenų apsaugą. 

1.2.1.11. Teikti gyventojams kineziterapijos paslaugas 
Padėti gyventojams judant: 

• guldyti į lovą ir kelti iš jos; 

• padėti judėti, keisti padėtį 

stovint, sėdint ar gulint; 

• padėti atsistoti ir atsisėsti į 

vežimėlį kėdę; 

• vesti gyventoją pasivaikščioti 

arba jį lydėti. 

• organizuoti ir motyvuoti 

dalyvauti individualiose ir 

grupinėse veiklose 

kasdien Kineziterapeutas Dalyvaujančių 
kineziterapijos 
užsiėmimuose 
gyventojų 
skaičius. 

Gyventojų, dalyvaujančių 
kineziterapijos užsiėmimuose -
40. 

1.2.1.12. Maitinimo organizavimas: 
Meniu sudarymas 

(smulkintas/trintas maistas, spec. 

poreikiai) pateikimas. 

Kasdien bei 

pagal 

poreikį 

Dietistė Sudarytų 
meniu 
skaičius. 

Meniu sudarytas 10 dienų. 

Valgiaraščio paviešinimas. Kasdien Dietistė Valgiaraščių 
skaičius. 

Kasdien vienas valgiaraštis. 

 Maitinimo organizavimas 

keturis kartus per dieną; 

(su  cukriniu diabetu penkis 

kartus per dieną). 

Kasdien Dietistė Valgančiųjų 
pagal atskirus 
meniu 
gyventojų 
skaičius. 

Visiems, pagal gydytojų 
rekomendacijas, tiekti maistą 
pagal atskirus meniu. Dietinis 
maitinimas taikomas 30 
procentų globos namų 
gyventojų. 

Reaguoti į gyventojų pateiktus 

pageidavimus dėl patiekalų ir 

juos pagal galimybę tenkinti. 

2021 m Dietistė Pateiktų 
pageidavimų 
skaičius. 

Patenkintų pageidavimų 
įgyvendinimas 100 procentų. 

 Maitinimo organizavimas 

sunkiai sergantiems (maisto 

Pagal 

poreikį 

Slaugytojo padėjėjai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai. 

Gyventojų, 
kuriems 
reikalinga 

Maitinimas sunkiai sergantiems 
gyventojams organizuotas 
kambariuose 100 procentų. 



 

10 

 

pristatymas į kambarius ir 

pagalba valgant). 
pagalba 
valgant, 
skaičius. 

Konsultuoti gyventojus ir teikti 

informaciją maisto produktų ar 

patiekalų asortimento ir kitais 

maitinimo klausimais. 

2021 m Dietistė Suteiktų 
konsultacijų 
skaičius. 

Konsultuota 4 kartus 
bendruomenės susirinkimuose. 

Gyventojų maitinimui per dieną 

skirti 3,37Eur. 

Kasdien Vyr. Buhaltrė Skirta pinigų 
suma. 

Maitinimui per dieną skirta 3,37 
Eur. vienam gyventojui. 

Reikalingos dokumentacijos 

pildymas, reikiamų darbų pagal 

veiklos planą atlikimas, 

vadovaujantis geros higienos 

praktikos taisyklėmis, higienos 

normomis . 

 

2021 m Dietistė,  Virėjos Pildomų 
dokumentų 
skaičius. 

Reikalingi dokumentai 
užpildyti 100 procentų. 

Laikytis teisingo maisto 

tvarkymo etapų išdėstymo: 

• Prekių priėmimas iš sandėlio 

ir teisingas jų laikymas, 

• Tinkamas gamybinių stalų ir  

įrenginių išdėstymas, 

• Tinkamas gaminių 

paruošimas ir teisinga 

paruošimo seka,  

Tinkamos patiekalų 
realizacijos. 

 Nuolat Virėjos Procentai Teisingas maisto tvarkymo 
etapų išdėstymas vykdomas 
100 procentų 

Vykdyti kontrolę: 

• Vandens mikrobiologinį 

tyrimą; 

Kenkėjų kontrolės programą. 

2021 m.  

 Vyr. slaugytoja 
Atliktų tyrimų 
skaičius. 

Vandens mikrobiologinis 
tyrimas atliktas 1 kartą per 2 
metus, kenkėjų kontrolės 
programa vykdoma kiekvieną 
mėnesį. 
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1.2.1.13. Įstaigos administravimas 
2020 metų veiklos ataskaitos 

parengimas 

2021 vasaris Direktorius Ataskaitų 
skaičius 

2020 metų veiklos ataskaita-1 

Darbuotojų  veiklos vertinimo 

atlikimas 

2021 sausio 

31d. 

Direktorius, padalinių 

vadovai,  

darbo taryba 

Atliktų 
darbuotojų 
vertinimų 
skaičius 

Atliktų darbuotojų vertinimų 
skaičius-27 

Metinio veiklos plano 

sudarymas 2021 m. 

2021 

m. vasaris 

Direktorius Planų skaičius Parengtas metinis veiklos 
planas-1 

Socialinės globos normų 

atitikties vertinimas 

(įsivertinimas) pagal įstaigos 

veiklą 2020 m. 

2021 m. 

sausis 

Vyr. socialinė darbuotoja Išvadų 
skaičius 

Išvadų skaičius-8 

Personalo kompetencijų 

tobulinimo bei kvalifikacijos 

kėlimo plano patvirtinimas 2021 

m. 

2021 m. 

vasaris  

Direktorius Planų skaičius Personalo kompetencijų 
tobulinimo bei kvalifikacijos 
kėlimo planas-1 

Sveikatos ir saugos priemonių 

užtikrinimo plano patvirtinimas 

2021 m. 

vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
Planų skaičius Sveikatos ir saugos priemonių 

planas -1 
EQUASS kokybės vidaus ir 

išorės auditas, sertifikato 

įdiegimas 

2021 m.  EQUASS koordinatorė Auditų 
skaičius  

Auditų skaičius -2 

2020 m. Užimtumo veiklos 

plano ataskaitos pateikimas, 

2021 m. Užimtumo plano 

sudarymas 

2021m 

sausis 

Vyr. socialinė darbuotoja 

 
Ataskaitų ir 
planų skaičius. 

Užimtumo veiklos 2020 metų 
plano atskaita-1, 2021 metų 
užimtumo planas-1 

Užtikrinti gyventojų ir 

darbuotojų asmens duomenų 

apsaugą, įsigaliojus ES 

bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui. 

2021  Direktorius Procentai Gyventojų ir darbuotojų 
asmens duomenų apsauga 
užtikrinama 100 procentų 
pagal ES bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą. 
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Darbo tarybos rinkimų 

organizavimas 

2021m. 

balandžio 

mėn., 

Darbo taryba Įvykdymo 
procentas 

Įvykdyta 100 procentų. 

Dokumentų archyvavimas 2021m. Direktoriaus 

pavaduotojas 
Sutvarkytų 
bylų skaičius 

Sutvarkytos bylos, kurios turi 
būti sutvarkytos 2021m. 

Paslaugų apmokėjimas, biudžeto 

planavimas,  finansinių ataskaitų 

pateikimas. 

Nuolat Vyr. Buhalterė Procentai 100 procentų laiku ir pagal 
teisės aktų reikalavimus. 

Inicijuoti viešuosius pirkimus Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotojas, viešųjų 

pirkimų iniciatoriai 

Atliktų viešųjų 
pirkimų 
procentas. 

Pagal poreikį inicijuota 100 
procentų viešųjų pirkimų. 

Vykdyti darbų saugos priemonių 

įgyvendinimo ir reikalavimų 

vykdymo kontrolę. 

2021 m Darbuotojas atsakingas 

už darbų saugą 
Procentai Darbų saugos priemonių 

įgyvendinimo ir reikalavimo 
vykdymo kontrolė vykdoma 
100 procentų. 

Darbuotojų samda ir 

apmokėjimas 

2021 m Direktorius Proc. Darbo užmokestis mokamas 2 
kartus per mėnesį, 100 proc. 

Darbuotojų pasitarimai Kartą per 

savaitę, arba 

esant 

poreikiui 

Direktorius Darbuotojų 
pasitarimų 
skaičius. 

Kartą per savaitę. 

Darbuotojų susirinkimai 1 k. ketv., 

pagal 

poreikį 

Direktorius Darbuotojų 
susirinkimų 
skaičius. 

Darbuotojų susirinkimų 
skaičius-4 

Kasmetinių atostogų grafiko 

parengimas; 

Balandžio 

mėn, 

Padalinių vadovai Grafikų 
skaičius. 

Darbuotojų kasmetinių 
atostogų grafikas-1 

Darbuotojų darbo grafikų, darbo 

laiko žiniaraščių rengimas; 

I – IV 

ketvirtis 

Vyr. buhalteris, 

Vyr. Slaugytoja, 

Vyr. soc. darbuotoja 

Darbo grafikų, 
darbo laiko 
žiniaraščių 
skaičius. 

Darbuotojų darbo grafikų-12, 
darbo laiko žiniaraščių-12 
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Darbuotojų asmens bylų 

tvarkymas. 

I – IV 

ketvirtis 

Direktoriaus Bylų skaičius Darbuotojų asmens bylų 
skaičius-31 

Personalo dokumentų 

administravimas. 

I – IV 

ketvirtis 

Vyr. buhalteris Nuolat 100 procentų pagal poreikį. 

Darbo saugos instruktažas darbo 

vietoje. 

I – IV 

ketvirtis 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

struktūrinių padalinių 

vadovai 

Instruktažų 
skaičius 

Pagal poreikį 100 procentų. 

Dokumentų, susijusių su 

duomenų apsauga, tvarkymas 

I – IV 

ketvirtis 

Direktorius Procentai Dokumentai, susiję su duomenų 
apsauga, tvarkomi 100 
procentų 

Organizuoti higienos įgūdžių ir 

pirmos pagalbos mokymai. 

Pagal planą Vyr. slaugytoja Mokymų 
skaičius 

Organizuotų higienos įgūdžių ir 
pirmos pagalbos mokymų 
skaičius-1 

Užtikrinti privalomas sveikatos 

tikrinimas 

Pagal planą Vyr. slaugytoja Tikrinimų 
skaičius 

Visi darbuotojai, kuriems 
privalomas sveikatos 
pasitikrinimas , pasitikrino 100 
procentų. 

Darbuotojų gaisrinės saugos 

mokymai ir atestavimas 

2021 vasaris Direktoriaus 

pavaduotojas 
Surengtų 
mokymų 
skaičius 

Surengta darbuotojų gaisrinės 
saugos mokymų  ir atestavimo 
skaičius-1 

Darbuotojų motyvavimas: nuolat Direktorius 

Struktūrinių padalinių 

vadovai 

Renginių 
skaičius 

Surengta paskaitų įvairiomis 
temomis-4, suorganizuota 
ekskursijų į teatrą, koncertus-4 

Seminarai, mokymai, 

konferencijos 

aktualiomis temomis; 

pagal planą Struktūrinių padalinių 

vadovai 
Surengtų 
mokymų 
procentas. 

Pagal mokymo planą surengta 
seminarų, konferencijų 100 
procentų. 

Darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimas: reikalingų 

kanceliarinių ir  darbo priemonių 

įsigijimas. 

2021m.  

pagal 

poreikį 

Direktorius Proc. Pagal viešųjų pirkimų 
iniciatorių pateiktas paraiškas- 
įgyvendinta 100 proc. 
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1.2.1.14. Ūkinės  veiklos organizavimas     
Asmens higienos, valymo, 

skalbimo, dezinfekcijos, minkšto 

inventoriaus ir kitų prekių 

poreikio analizė, užsakymas ir 

pirkimas. 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotojas, viešųjų 

pirkimų iniciatoriai 

Pirkimų 
skaičius. 

Pagal poreikį atlikta 100 
procentų pirkimų. 

Aprūpinti atitinkamo sezono 

apranga, avalyne bei kitu 

reikalingu inventoriumi teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Esant 

poreikiui 

Viešųjų pirkimų 

iniciatoriai 
Išleistų pinigų 
suma. 

Išleista pinigų suma atitinka 
teisės aktų nustatytą tvarką. 

Buities pritaikomumas 

gyventojų poreikiams, buitinės 

technikos, indų, įrangos 

atnaujinimas. 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
Atnaujinimų 
skaičius. 

Pagal poreikius reikalingą 
atnaujinti buitinę techniką-
atnaujinta 100 procentų. 

Vykdyti priešgaisrinės saugos, 

civilinės saugos priemonių 

įgyvendinimo ir reikalavimų 

vykdymo kontrolę. 

2021 m Direktoriaus 

pavaduotojas 
Procentai Priešgaisrinės saugos, civilinės 

saugos priemonių 
įgyvendinimo ir reikalavimų 
vykdymo kontrolė atliekama 
100 procentų. 

Vykdyti priežiūrą ir remontą: 

▪ pastatų; 

▪ įrenginių; 

▪ vandentiekio; 

▪ nuotekų; 

▪ elektros įrenginių; 

▪ baldų ir kito inventoriaus; 

transporto. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 
Pagal poreikį Pastatų, įrenginių, 

vandentiekio, nuotekų, elektros 
įrenginių priežiūra vykdoma 
kas mėnesį , baldų ir kito 
inventoriaus remontas 
vykdomas pagal poreikį. 

 Lėšų šaltinių santrumpų paaiškinimas ir planinės lėšos: 
 SB(VB) – Valstybės biudžeto dotacija – 79,8  tūkst. Eur;  
 SB (SP) – Pajamos už suteiktas paslaugas-154,4  tūkst. Eur;  
 SB – Savivaldybės biudžeto lėšos –   345,7  tūkst. Eur. 
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2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
2021 metų veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja ir priežiūrą vykdo Palangos miesto globos namų direktoriaus 2014-01-03 

įsakymu Nr.1.5-5“Dėl Palangos miesto globos namų strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros darbo grupės patvirtinimo“ paskirta 
strateginio plano  priežiūros įgyvendinimo darbo grupė. Stebėsena atliekama visus metus, rezultatai aptariami ne rečiau kaip 2 kartus per metus 
(gegužės mėn. ir gruodžio mėn.). Planas koreguojamas, atsižvelgiant į pakitusias aplinkybes. 

Vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto 
savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 55 punktu, Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų MVP ataskaitos yra teikiamos įstaigų 
vadovams ir turi būti patvirtinamos iki kiekvienų metų kovo mėn.  

Patvirtintos MVP ataskaitos kopija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui. 
 

_________________________________________ 
 


