
2019 ĮSTAIGOS VEIKLĄ TIKRINO: 

-  Klaipėdos miesto valstybinė 

maisto ir veterinarijos tarnyba - 

pažeidimų nenustatyta. 

- Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento Palangos 

priešgaisrinė tarnyba. Pažeidimų 

nenustatyta. 

- Lietuvos Respublikos Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos įstaigų priežiūros 

skyrius „Dėl  Palangos miesto globos 

namų teikiamos socialinės globos 

kokybės vertinimo“, 2018-07-18 

a t a s ka i to j e  ĮV P - 4 3  pa t e i kė 

rekomendacijas , kurios, sudarius 

rekomendacijų įgyvendinimo planą, 

iki 2019 m. sausio 10 d. buvo 

įgyvendintos, pažeidimų šalinimo 

vertinimas yra atliktas 2019-06-28d. 

REZULTATAS 

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su 

negalia teikiamos kokybiškos ir saugios 

ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos. 

Bendras įstaigoje teiktų socialinių paslaugų 

skaičius sudaro 14782 dienas per metus, 

paslaugų dienų skaičius neįgaliesiems-14417 

iš jų: 

-asmenims, kuriems nustatyta visiška negalia 

arba didelių specialiųjų poreikių lygis – 

13482. 

47 asmenims, kuriems buvo nustatytas 

socialinės globos poreikis, gavo socialinės 

globos bazinių  paslaugų komplektą 

2019 metais visi globos namų gyventojai 

turėjo nustatytus nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) arba nuolatinės slaugos poreikį, 

išskyrus 1 paslaugų gavėją. 

Neigiami rodikliai: globos namų pastato 

aplinka nepakankamai pritaikyta ilgalaikės 

socialinės globos paslaugų teikimui, todėl  

reikalinga atlikti aplinkos infrastruktūros  

gerinimo darbus.( sutvarkyti šaligatvius, 

įrengti daugiau suoliukų, pavėsinę)  

 

2019 M. IŠLAIDŲ 

REZULTATAS (tūkst., Eur.)  

Išlaidų pavadinimas Iš viso 

Darbo užmokestis 363,7 

Soc. draudimo įmokos 5,6 

Prekės ir paslaugos. 

Viso: 

162,8 

Mityba 49,7 

Medikamentai 6,3 

Ryšių paslaugos 1,2 

Transporto išlaikymas 2,5 

Ilgalaikio materialiojo 

turto einamasis remon-

tas 

33,5 

Komunalinės paslau-

gos 

33,4 

Kvalifikacijos kėl 0,9 

Kitos paslaugos ir pre-

kės 

33,6 

Apranga ir patalynė 1,7 

Iš viso: 532,1 



 Globos namai, vykdydami 

jam pavestus uždavinius, vykdo šias 

funkcijas: teikia įstaigos 

gyventojams būsto, maitinimo, 

buitines, asmens higienos, 

socialinio darbo, bendravimo ir 

konsultavimo, laisvalaikio 

organizavimo, teikia slaugos 

paslaugas, organizuoja sveikatos 

priežiūros paslaugas, esant 

būtinybei gyventojus hospitalizuoja; 

teikia kitas paslaugas, numatytas 

Socialinių paslaugų kataloge. 

 Globos darbas 

organizuojamas komandiniu 

principu, pagal individualius 

paslaugų gavėjų socialinės globos 

planus. 

 

SOCIALINEI DARBUOTOJAI ĮGYVENDINO ŠIUOS 

UŽDAVINIUS: 

1.Užtikrino, kad kiekvienas gyventojas gautų 

gyvybiškai būtinas paslaugas tose srityse, kuriose 

asmuo pats negali apsitarnauti. 

2.Kokybiškai dirbo individualų darbą su gyventojais, 

pildė globos planus. 

3.Orentuojantis į kiekvieno asmens poreikius, 

pomėgius ir interesus organizavo darbinę veiklą, 

laisvalaikį, užimtumą. 

4.Gynė gyventojų teises ir teisėtus interesus, sudarė 

sąlygas gauti reikiamą informaciją, konsultuotis su kitų 

institucijų specialistais. 

5.Tarpininkavo teikiant kokybiškas būtinas ir 

papildomas paslaugas globos namų gyventojams. 

6.Rinko, tyrė, grupavo ir apibendrino gyventojams 

iškilusias problemas. 

7. Tvarkė globos namų duomenų apskaitą, asmens 

bylas. 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA VYKDĖ ŠIAS 

VEIKLAS: 

1.Organizavo asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

2.Vykdė slaugą ir padėjo užtikrinti gyventojo 

gyvybines veiklas. 

3.Organizavo gyventojų sveikatos profilaktinius 

patikrinimus. 

4.Teikė asmens higienos paslaugas. 

5.Vykdė prieš epidemiologinių susirgimų prevenciją ir 

kontrolę. 

6.Organizavo ir vykdė sanitarijos ir asmens higienos 

prevenciją ir kontrolę. 

VIZIJA 

 Nuolat tobulėjanti ir taikanti 

pažangiausius socialinės globos 

metodus, naujoms iniciatyvoms 

atvira ir dinamiškai reaguojanti į 

paslaugų gavėjų poreikius, įstaiga.  

MISIJA 

 Teikti socialinę globą, 

užtikrinant asmens įvairiapusiškus 

poreikius, saugią aplinką, 

padedančią kompensuoti prarastą 

savarankiškumą bei gebėjimus 

palaikyti socialinius ryšius su 

šeima ir visuomene. 

2019 m.  

VEIKLOS RAZULTATAI 


