PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.T11-138
VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMŲ VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
1.1. Kontaktinė informacija
Viliaus Gaigalaičio globos namai yra stacionari socialinės globos biudžetinė įstaiga, kurios
adresas Klaipėdos g. 53, LT-96155 Gargždai, tel./faks.: (8 46) 47 04 83, (8 46) 47 04 84, el. p.
info@gaigalaitis.lt, interneto svetainės adresas: www.gaigalaitis.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 190793986.
1.2. Įstaigos vadovas
Rimantas Ramanauskas, gimimo data: 1949-07-11, gimimo vieta: Žemytės k., Skuodo rajonas.
Pilietybė: lietuvis, vedęs, turi aukštąjį išsilavinimą. Baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įsigijo
kultūros švietimo darbuotojo, klubinio darbo organizatoriaus metodininko kvalifikaciją ir 2003
metais įsigijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją Klaipėdos universitete.
Darbo patirtis: 20 metų dirbo Klaipėdos rajono kultūros skyriaus vedėju, nuo 1991- 07 -17 iki
dabar – Viliaus Gaigalaičio globos namų direktorius, tel./faks. (8 46) 47 04 83, mob. 8 685 53 030,
el. p. rimantas@gaigalaitis.lt
2015 metais dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose: „Civilinės saugos pratybų rengimas“,
„Socialinės rizikos asmenų gyvenimo kokybė“, „Veiklos kokybės vertinimo sistemos kūrimas
socialinės globos (Socialinių paslaugų) įstaigose- paslaugų teikimo proceso kokybės vertinimas“ ir
skaitė pranešimą tema „Socialinės rizikos grupių asmenų gyvenimo kokybė“ respublikinėje
mokslinėje-praktinėje konferencijoje.
1.3. Įstaigos darbuotojai
Globos namuose 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 139 etatai; personalo ir gyventojų santykis yra
0,60 darbuotojo vienam gyventojui. Dirbo 141 darbuotojas. Administracijos personalą sudarė 4,5
etato; Buhalterinės apskaitos tarnybos personalą – 5 etatai; Socialinio darbo ir globos tarnybos
personalą – 31 etatas; Asmens sveikatos priežiūros tarnybos personalą – 63 etatai; Buities tarnybos
personalą – 13,5 etato; Maisto ruošimo tarnybos personalą – 14 etatų; Ūkio tarnybos personalą – 8
etatai.
Tiesiogiai dirbančių su gyventojais – 94 arba 67,63 proc., netiesiogiai dirbančių su gyventojais –
45 etatai arba 32,85 proc. 2015 m. darbuotojų išsilavinimas: su aukštuoju dirbo 32 arba 22,7 proc.,
su aukštesniuoju – 4 arba 2,8 proc., su specialiuoju viduriniu – 25 arba 17,7 proc., viduriniu – 73
arba 51,8 proc., pagrindiniu – 7 arba 4.9 proc. Darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją. 2015 m.
kvalifikaciją kėlė 40 darbuotojų arba 28,4 proc.
2. ĮSTAIGOS BIUDŽETAS
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T11-40,
globos namams Socialinės paramos programos (5) vykdymui buvo patvirtinti biudžeto asignavimai
1100676,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 593700,00 Eur. Socialinės paramos programos
finansavimas iš Valstybės dotacijų iš apskrities perduotoms įstaigoms sudarė 439872,00 Eur, iš jų:

darbo užmokesčiui – 196900,00 Eur; lėšų už paslaugas ir nuomą – 660804,00 Eur, iš jų: darbo
užmokesčiui – 396800,00 Eur.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T11-24,
Socialinės paramos programos (5) vykdymui numatytos asignavimų sumos buvo padidintos
10100,00 Eur, iš jų: nematerialiajam turtui (Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo
ir apželdinimo techniniam projektui) įsigyti (B) – 10100,00 Eur. Iš šių asignavimų sumų
nematerialiajam turtui įsigyti buvo panaudota 8680,00 Eur, todėl Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. T11-416 Socialinės paramos programos (5) vykdymui
numatytos asignavimų sumos iš biudžeto (B) buvo sumažintos 1420,00 Eur.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T11-342,
Socialinės paramos programos (5) vykdymui numatytos (lėšų už paslaugas ir nuomą) asignavimų
sumos buvo padidintos 92600,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 12400,00 Eur.
Socialinės paramos programos (5) sąmatų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 2015 m.
– 1201956,00 Eur, panaudota – 1200822,98 Eur:
Asignavimų šaltinis
Patvirtinti
Panaudoti
Įvykdymo
asignavimai
asignavimai
procentas
Suma Eur
Suma Eur
Valstybės dotacija iš apskrities perduotoms 439872,00
439872,00
100
įstaigoms (D)
Valstybės investicijų programa (I)
8680,00
8680,00
100
Lėšos už paslaugas ir nuomą (S)
753404,00
752270,98
100
Iš viso:
1201956,00 1200822,98
x
Biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal Programos sąmatose patvirtintus ekonominės
klasifikacijos straipsnius.
Socialinės paramos programos (5) (S – lėšų už paslaugas) biudžeto asignavimai 2015 metais
buvo keičiami tris kartus ir vieną kartą didinami:
Išlaidų
ekonominės
Pakeitimų sumos(+,-)
klasifikacijos straipsnis
(pavadinimas ir kodas)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis
4 ketvirtis
Metinė
Darbo
užmokestis
+41000,00
-41000,00
+12400,00
pinigais
+12400,00
2.1.1.1.1.01
Socialinio
draudimo
+11800,00
-11800,00
+4880,00
įmokos
+1180,00
2.1.2.1.1.01
+3700,00
Mityba
+15577,00
+15577,00
2.2.1.1.1.01
Medikamentai
+1100,00
+160,00
+1260,00
2.2.1.1.1.02
Transporto išlaikymas
-1100,00
-1000,00
-2100,00
2.2.1.1.1.06
Kitos prekės
+5000,00
-2000,00
-3000,00
+13723,00
2.2.1.1.1.10
+13723,00
Ilgalaikio materialiojo
+35700,00
+35700,00
turto remontas
2.2.1.1.1.15
Kvalifikacijos kėlimas
+1500,00
+1160,00
2.2.1.1.1.16
-340,00
Komunalinės paslaugos
+10000,00
+10000,00
2.2.1.1.1.20

Viso:
0,00
+57800,00
-2000,00
+36800,00
+92600,00
• teikiant Socialinės globos paslaugas asmenims pagal sutartis sudarytas su savivaldybių
administracijomis buvo gautas mažesnis nei planuotas (už du ketvirčius) finansavimas iš
savivaldybių biudžetų (Savivaldybių biudžetų lėšos) ir savivaldybių biudžetams skirtų
valstybės biudžeto dotacijų, todėl būtinų išlaidų padengimui buvo perskirstytos socialinės
paramos programos (S) asignavimų plano sumos iš III ir IV ketvirčio jas atkeliant į II
ketvirtį;
• socialinės paramos programos (S) asignavimų plano sumos IV ketvirčio padidintos
(92600,00 Eur), kadangi padidėjo gyventojų sumokama lėšų dalis bei sumažėjo valstybės
biudžeto dotacijų sumokama iš įvairių savivaldybių lėšų dalis, gaunama pasikeitus
socialinės globos kainos struktūrai.
Globos namuose 2015 metais socialinės globos paslaugos vidutiniškai buvo teikiamos 228
gyventojams.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2015 metais įsigyta už 26315,76 Eur, iš jų:
• lėšų už paslaugas ir nuomą (5 programa - S) 6345,76 Eur (funkcinė lova 1 vnt., skalbimo
mašina 1 vnt., indaplovė 1 vnt., fotoaparatas 1 vnt.);
• savivaldybės biudžeto lėšų skirtų projektavimo darbams (5 programa – B) 8680,00 Eur
(Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo techninis projektas
1vnt);
• valstybės dotacijų iš apskrities perduotoms įstaigoms (5 programa - D) 11290,00 Eur
(virtuvinė įranga (virimo katilas, mikseris) 2 vnt., funkcinė lova 1 vnt., vaizdo sistema 1
vnt., telekomunikacinė įranga 1 vnt., kompiuterinė įranga 2 vnt.);
Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2015 metų gruodžio 1 d. būklei. Inventorizacijos
metu perteklių ir trūkumų nenustatyta.
2015 metais globos namai vykdydami veiklą gavo ir naudojo kitas lėšas (tikslinės paskirties),
kurioms buvo patvirtintos programų sąmatos:
(Eurais, ct)
Tikslinių lėšų pavadinimas Lėšų gavimo
Gautos
Kasinės
Sąmatos
Pastabos
programų sąmatose
planas
lėšos
išlaidos
įvykdymo
metams
procentas
(įskaitant
patikslinimus)
Socialinės
globos
274500,00
274408,96 274408,96
100
teikimas asmenims pagal
sutartis
sudarytas
su
savivaldybių
administracijomis
(VB
dotacijų
lėšos
savivaldybėms)
Socialinės
globos
148294,00
147739,39 147739,39
100
teikimas asmenims pagal
sutartis
sudarytas
su
savivaldybių
administracijomis
(Savivaldybių
biudžetų
lėšos)
Iš darbo biržos subsidija
548,69
548,69
548,69
100
įdarbintiems darbuotojams
(ES lėšos-211,56 Eur,
Kt.l.(UF) -337,13)

Paramos lėšos 2 proc.

366,00

786,73

366,00

100

2015-12-31
likutis420,73 Eur.

Viso:
1682162,85
423483,77 423063,04
X
X
Biudžeto įvykdymas 2015 metų pagal visus lėšų šaltinius ir ekonominės klasifikacijos
straipsnius pateikiamas priede (pridedama)

3. ĮSTAIGOS PATALPOS
Globos namų teritorijos plotas yra 2,4961 ha, bendras patalpų plotas yra 5396,89 kv. m., iš jų:
bendras gyvenamųjų patalpų plotas yra 3146,83 kv. m., t. sk. miegamųjų kambarių plotas – 1325,13
kv. m., asmens higienos patalpų plotas – 322,87 kv. m.; kitų patalpų plotas administracijos,
valgyklos, sandėlių, garažų ir kt. yra 2250,06 kv. m. Vienam globos namų gyventojui tenka – 5,76
kv. m. miegamojo ploto, bendras gyvenamasis plotas yra 13,68 kv. m. Globos namuose yra 96
kambariai, iš jų: vienviečių – 9, dviviečių – 52, triviečių – 23, keturviečių – 12.
4. ĮSTAIGOS TEIKIAMOS PASLAUGOS, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI
Globos namai teikė socialines paslaugas šiems asmenims:
• senyvo amžiaus asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu, kuriems nustatytas visiškas
ar dalinis nesavarankiškumas;
• suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25
procentų darbingumo lygis ir visiškas ar dalinis nesavarankiškumas;
• suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su proto negalia ar psichikos sutrikimais, kuriems
nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis ir visiškas ar dalinis nesavarankiškumas.
2015 m. paslaugas teiktos vidutiniškai 228 gyventojams. 2015 m. pradžioje gyveno 227
gyventojai, metų pabaigoje – taip pat 227 gyventojai. 2015 m. į globos namus atvyko 39 gyventojai:
21 asmuo (53,8 %) atvyko iš savų namų, giminių ar globėjų, 12 (30,8 %) – iš ligoninių, 2 – iš kitų
globos namų, 4 – be gyvenamosios vietos. Išvyko 39 gyventojai, iš jų 34 mirė. Visus mirusiuosius
laidojo giminės, pažįstami. 3 gyventojai išvyko į kitus globos namus, 2 – savarankiškam gyvenimui
į namus, pas gimines.
2015 m. pradėta teikti nauja paslauga – trumpalaikės globos „atokvėpio“ paslauga iki 5 parų per
savaitę, o, esant poreikiui, ir iki vieno mėnesio, kai nėra kam prižiūrėti asmens, kuriam reikalinga
nuolatinė priežiūra arba kai asmenį prižiūrintys pageidauja tokios paslaugos. Trumpalaikei globai
atvyko 2 asmenys, iš jų „atokvėpio“ – 1 asmuo.
Gyventojų, finansuojamų iš savivaldybių biudžetų skaičius metų pabaigoje buvo 153. Tai 6,3 %
daugiau nei 2014 m. Gyventojų, kurie atvykę iki 2007-01-01, skaičius iš apskrities teritorijoje
esančių savivaldybių – 65 (28,64 %). Iš kitų, ne apskrities teritorijoje esančių savivaldybių
gyventojų, kurie atvyko iki 2007-01-01 – 9 gyventojai (3,96 %). Visiškai niekas nelankė 27 (11,9
%) globos namų gyventojų. Vaikai lankė 88 (38,8 %), žmona ar vyras – 8 (3,5 %), artimieji – 149
(65,6 %) gyventojus.
2015 m. socialiniai darbuotojai suteikė 14115 informavimo paslaugų. Vienam socialiniam
darbuotojui teko apie 1283 teiktų informavimo paslaugų. 2015 m. konsultavimo paslaugų suteikta
4116. Tarpininkavimo paslaugų suteikta 726, o atstovavimo paslaugų – 4. Socialiniai darbuotojai
2015 m. padėjo tvarkyti gyventojų asmeninius reikalus už globos namų ribų 1060 kartų.
Populiariausi užsiėmimai yra dalyvavimas įvairiuose koncertuose – 121 (53,3 %), dalyvavimas
renginiuose, popietėse – 112 (49,3 %). Viliaus Gaigalaičio globos namuose saviveikloje dalyvavo
45 gyventojai. Tai globos namų ansamblio „Lemtis“, liaudies dainų mėgėjų grupė, religinių giesmių
giedotojų grupė.
2015 m. globos namuose suorganizuota ir pravesta 20 koncertų, iš jų 6 surengė globos namų
saviveiklininkai; 5 susitikimai; 1 paskaita; 7 susirinkimai; 3 parodos; 11 popiečių; 12 gimtadienių

švenčių; 18 valstybinių ir kitų švenčių; 19 išvykų; 1 sveikatingumo ir sporto diena; 4 kartus rodyti
videofilmai iš nufilmuotų renginių, koncertų, švenčių; pokalbiai, diskusijos tokiomis temomis –
muzika ir drama 25, rašytojai ir jų kūriniai 6, liaudies medicina 28, religinės ir kalendorinės šventės
16. Viso 176 renginiai. Globos namų ansamblis „Lemtis“ surengė 6 koncertus, dalyvavo neįgaliųjų
muzikinės saviraiškos renginyje „Muzikinė paukštė“ Kaune, parodė muzikinę kompoziciją
„Karčiama“, koncertavo tradicinėje Joninių šventėje, dalyvavo senjorų ir neįgaliųjų meno šventėje
Macikuose, Senųjų metų palydėjimo popietėje.
Siekiant daugiau integruoti globos namų gyventojus į visuomenę, yra organizuojami susitikimai.
Šiais metais gyventojus aplankė nemažas būrys politikų: europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė,
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Socialdemokratų bei Tvarka ir teisingumas
partijų nariai. Keli susitikimai įvyko su socialiniais darbuotojais iš Latvijos Madonsko krašto.
Siekiant šviesti gyventojus įvairiais klausimais, buvo pravesta 1 paskaita apie sveiką gyvenimo
būdą, norintiesiems buvo matuojamas kaulų tankis. Susirinkimuose, kurių 2015 m. buvo 7,
nagrinėtos aktualios gyventojams problemos, supažindinami su įvairiais pasikeitimais, aptartos
vidaus tvarkos taisyklės, jų laikymasis. Susirinkimuose buvo iškeliami kandidatai į gyventojų
tarybą, skelbiami globos namų gyventojų tarybos rinkimų rezultatai. Siekiant skatinti gyventojų
meninę saviraišką ir gerinant gyvenimo kokybę, globos namuose surengta 18 valstybinių ir kitų
švenčių, tradicinių renginių. Siekiant reprezentuoti globos namų įvaizdį, plėsti bendravimą su
visuomene, globos namų gyventojams organizuotos išvykos į kultūrinius renginius, mokymus,
ekskursijos. 2015 m. suorganizuota 19 išvykų. Knygas globos namuose skaitė 37 gyventojai.
Atlikus 2015 m. inventorizaciją globos namų bibliotekos knygų fonde buvo 6615 knygos (vnt).
Interneto svetainėje „Mano Gargždai“ publikuota 10 straipsnių apie gyvenimą globos namuose.
„Bangoje“ apie globos namus buvo publikuoti 3 straipsniai. Nufilmuoti 5 renginiai.
Spaudą globos namuose skaitė 51 gyventojas. Per 2015 m. paramos būdu gauta spauda:
„Bangos“ redakcija skyrė po 10 vnt. 2 kartus per savaitę, „Gargždų kraštas“ – po 10 vnt. kartą per
savaitę. 2015 m. užprenumeruota spaudos leidinių : „Lietuvos sveikata“, „Banga“, „Vakarų
ekspresas“, „Lietuvos rytas“. Parengta ir išleista 13 informacinių stendų, 9 fotonuotraukų, 20 mini ir
21 sveikinimo stendas. Globos namų internetiniame puslapyje nuolat buvo skelbiama išsami
informacija apie renginius, įvykius bei vykdomą veiklą.
2015 m. katalikų kunigai Šv. Mišias aukojo 10 kartų, dalyvavo globos namų Šv. Kūčių
vakarienėje. 2015-12-08 globos namų salėje vyko Šv. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo
visuotiniai atlaidai. Prieš Šv. Velykas ir Šv. Kalėdas kunigai aplankė 49 gyventojus jų
kambariuose. Šv. Mišiose vidutiniškai dalyvaudavo 87 gyventojai. Evangelikų tikėjimą išpažino 9
gyventojai. Evangelikų kunigas 3 kartus laikė pamaldas. Lapkričio 1 d. ant mirusiųjų kapų buvo
deginamos žvakutės. Visų Šventųjų cerkvės klebonas kunigas gyventojus lankė 13 kartų. Globos
namų skaitykloje 7 kartus buvo skaitomi Evangelijos skaitiniai.
Globos namai turi ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai-psichiatrijai,
bendrosios praktikos slaugai, bendruomenės slaugai, kineziterapijai vykdyti leidimą-higienos pasą
Nr.GE12-55, išduotą 2012 m. gruodžio 13 d., odontologijos veiklai vykdyti 2012 m. lapkričio 27 d.
išduotas leidimas – higienos pasas Nr.GE12-50. Leidimai-higienos pasai išduoti neterminuotai.
Per 2015 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugos vidutiniškai teiktos 228 gyventojams, iš jų:
senyvo amžiaus asmenims 30 (13,2%), senyvo amžiaus asmenų su negalia 39 (17,2%), suaugusiems
asmenims su negalia 30 (13,2%) ir suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia 128
(56,4%).
Per 2015 metus suteiktos tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: suorganizuotos 1823
gydytojų konsultacijos, iš jų: gydytojo odontologo 227 gyventojams 326 konsultacijos, gydytojo
psichiatro -153 gyventojams 521 konsultacijos, šeimos gydytojų - 201 gyventojui 648 konsultacijos,
kitų gydytojų specialistų -144 gyventojams 328 konsultacijos.
2015 m. profilaktiniai sveikatos (kraujo tyrimo, šlapimo tyrimo, EKG, sergančių cukriniu
diabetu, TBC sergančių sekimai) patikrinimai buvo atlikti 206 gyventojams. 2015 m. hospitalizuoti
78 gyventojai, o hospitalizacijos atvejų buvo 86. Iš visų hospilitazijos atvejų 61 buvo ekstrinės
hospitalizacijos atvejas ir 17 planinės hosptalizacijos atvejų. 2015 m. 101 gyventojui suteiktos

5173 kineziterapijos paslaugos. 50 gyventojų dalyvavo grupinėje mankštoje, kurioje atliekama
aktyvi kineziterapija, šių paslaugų suteikta 144 vnt., o 51 gyventojui atliekami individualūs
kineziterapiniai užsiėmimai. Tokių paslaugų suteikta 5029 vnt.
Visi globos namų gyventojai buvo aprūpinti pagrindiniais medikamentais, skirtais
palaikomajam gydymui, taip pat medikamentais ir vienkartinėmis medicininėmis priemonėmis,
skirtomis pirmajai pagalbai. Medikamentams ir vienkartinėms medicininėms priemonėms vienam
gyventojui, dienai skirta 0,52 eur. 2015 m. 67 gyventojai aprūpinti reikalingomis kompensacinėmis
priemonėmis:19 gyventojų akiniais, 22 lazdomis, 10 gyventojų vaikštynėmis,16 vežimėliais. 2015
m. kovos 24 d. globos namuose Klaipėdos Optikų centras surengė nemokamą regos patikrą, globos
namų gyventojams. Optikos centro specialistės regėjimą patikrino 17 globos namų gyventojų.
Patikros metu gyventojams buvo patikrintas naudojamų akinių tinkamumas, 2 gyventojams
nustatyti regos sutrikimai, kuriems reikalingas operacinis gydymas, 2 gyventojams rekomenduoti
akiniai, skirti skaitymui.
2015 m. slaugos ir asmens higienos paslaugos buvo suteiktos 151 intensyviai slaugomam
gyventojui. Vidutiniškai buvo suteikta 243090 pagrindinių slaugos ir 151325 asmens higienos
paslaugų. Iš jų: gulinčių gyventojų vartymų atlikta 106580, maitinimų 109500, gyventojai sodinti į
vežimėlius ir mobilias kėdes vidutiniškai 27010 kartų, gyventojams sauskelnių pakeista vidutiniškai
144175 kartų, gulintys gyventojai maudyti 7150 kartų.
Globos namuose taikoma grupinė maitinimo sistema bei dietinis maitinimas. Yra taikomos
šios pagrindinės dietos: P3 – vyresniojo ir senyvo amžiaus dieta; R – sumažintų riebalų,
cholesterolio ir sočiųjų riebalų rūgščių kiekio dieta; CD – sergančių cukriniu diabetu; TM – trintas
maistas (sunkiai kramtantiems gyventojams). Kiekvieną dieną sudaromas valgiaraštis,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. V-1090 „Dėl rekomenduojamų maisto produktų paros normų socialinę globą gaunantiems
asmenims“. Pagal Lietuvos Respublikos HN 125:2011 reikalavimą paros energijos poreikiui gauti
skiriama: pusryčiams 30 %; pietums 40 %; pavakariams 10 %; vakarienei 20 %. Gyventojai
maitinami 4 kartus per dieną, cukriniu diabetu sergantys 5 kartus. Jiems papildomai duodami
priešnakčiai. Dienos mitybai skiriama 2,75 eur. Gyventojų maitinimas organizuojamas prisilaikant
sudarytais perspektyviniais sezoniniais valgiaraščiais. Jie sudaromi 14-ai dienų ir yra tvirtinami
globos namų direktoriaus. Valgiaraščiai yra aptariami ir koreguojami bendruose administracijos,
gyventojų tarybos narių posėdžiuose. Pagal galimybes atsižvelgiama į globos namų gyventojų
pageidavimus ir pasiūlymus. Be kasdieninių valgiaraščių sudaromi ir šventiniai valgiaraščiai. Kūčių
vakarienei ruošiamas stalas valgykloje iš 12 patiekalų. Šioje šventinėje vakarienėje dalyvauja ne tik
gyventojai, bet ir administracijos atstovai bei dvasininkai. Šventinis valgiaraštis sudaromas Šv.
Kalėdų, Šv. Velykų, Joninių, Naujųjų metų progomis. Organizuojant gyventojų vakarones,
Globotinių dieną ir Užgavėnėms taip pat gaminami papildomi patiekalai pagal tradicijas.
Globos namai nuolat vykdė kieto ir minkšto inventoriaus priežiūrą bei apskaitą, inicijavo
gyventojų aprūpinimą reikiamais baldais. Buvo nupirkta slaugos lovos su čiužiniais – 2 vnt;
spintos rūbams – 6 vnt. bei kitas smulkus inventorius, gyventojai aprūpinti minkštu inventoriumi
(apranga, avalyne ir patalyne). 2015 m. buvo išskalbta, išdžiovinta bei išlyginta patalynės ir rūbų
92 tūkst. kg. Vienam globos namų gyventojui per metus teko 400 kg skalbinių. 2015 m. pataisė
patalynės ir rūbų 2985 vnt. bei pasiuvo patalynės – 1352 vnt. Globos namuose barzdos skutimo
paslauga 2015 m. naudojosi 62 gyventojai. Per vieną darbo dieną kirpėja nuskusdavo barzdas 25
gyventojams. Būdavo aptarnaujami ir globos namų gyventojai dėl ligos gulintys Gargždų
ligoninėje. Plaukų kirpimo paslauga buvo teikiama visiems globos namų gyventojams. Per vieną
darbo dieną plaukai buvo nukerpami 4 gyventojams. Vienai valytojai kasdien teko išvalyti 650 m²
plotą.
5. ĮSTAIGOJE ATLIKTI PATIKRINIMAI, JŲ REZULTATAI
Maitinimo tarnyboje Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko du patikrinimus
2015-02-26 ir 2015-11-18. Visi nustatyti trūkumai operatyviai pašalinti. 2015-12-28 atliktas vidaus

auditas, vadovaujantis “Geros higienos praktikos taisyklėmis“.2015-12-28 atliktas maisto mėginio
mikrobiologinis tyrimas, kurio rezultatuose nustatyta, kad taršos rodikliai atitinka higienos
normas HN 26:2006 „ Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“. 2015-12-28 atliktas geriamo
vandens mikrobiologinis tyrimas. Vandentiekio vandens mikrobiologiniai rodikliai atitinka
leidžiamus mikrobiologinės taršos rodiklius. 2015-12-28 atlikti paviršių plovinių mikrobiologiniai
tyrimai. Ploviniuose nuo paviršių gamybinėse patalpose kaliforminės bakterijos neišaugo. Tyrimus
atliko „Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius“.
2015-02-26 buities tarnyboje patikrinimą atliko Klaipėdos visuomenės sveikatos centro
darbuotojai, kurio metu buvo įvertinta stacionarios suaugusiųjų globos įstaigos atitiktis
Lietuvos higienos normų: HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos
įstaigos: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“, HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“ bei HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
reikalavimams. Patikrinimo išvada: Viliaus Gaigalaičio globos namuose veikla vykdoma
aukščiau minėtų higienos normų nepažeidžiant. 2015-12-14 buities tarnyboje patikrinimą
atliko Klaipėdos visuomenės sveikatos centro darbuotojai, kurio metu buvo įvertinta
stacionarios suaugusiųjų globos įstaigos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 125:2011
„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“
reikalavimams. Patikrinimo metu buities tarnybos veikloje pažeidimų nenustatyta.
2015-02-25 Viliaus Gaigalaičio globos namuose Klaipėdos visuomenės sveikatos centro
Gargždų skyrius atliko periodinį patikrinimą, siekiant įvertinti globos namų atitiktį Lietuvos
higienos normos HN125:2011“Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 “Dėl Lietuvos higienos normos. HN125:2011“Suaugusių
asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo, reikalavimams. Patikrinimo išvadoje pažymima, kad globos namai savo veiklą vykdo
nepažeidžiant anksčiau minėtos higienos normos reikalavimų. 2015-12-11 Klaipėdos visuomenės
sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius atliko operatyviąją tiesioginės
valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kurios metu nustatytas pažeidimas Lietuvos
higienos normos HN 125:2011 “Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos:
Bendrieji saugos reikalavimai”, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 “Suaugusiųjų
asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji reikalavimai” patvirtinimo”, 38 punkto
(pagal žurnale „Gyventojų maudymas” pateiktus duomenis, kai kurie negalintys savimi pasirūpinti
paslaugų gavėjai maudomi rečiau kaip kas 7 dienas), kuris nedelsiant pašalintas.
Globos namuose atlikta 14 vidinių patikrinimų. Jų metu tikrinta gyvenamųjų bei asmens higienos
patalpų švara, gyventojų asmeninė higiena, gyventojų paruošimas prieš maitinimą. Patikrinimų
metu žiūrėta, ar socialinio darbuotojo bei slaugytojo padėjėjos tvarkingai ir laiku pildo gyventojų
maudymo, higieninių priemonių išdavimo, generalinės švaros,
rūbų keitimo – atidavimo į
skalbyklą sąsiuvinius. Patikrinimų metu gauta informacija, kad trintą maistą gaunantys asmenys,
kartais gauna jau atvėsusį maistą. Informacijai pasitvirtinus, nupirkti šilumą laikantys indai
trintiems patiekalams.
6. VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS TIKSLUS, BENDRADARBIAUJANT
SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS, KITOMIS ĮSTAIGOMIS
2015 m. iš globos namų gyventojų gauta 231 prašymas, pasiūlymas. 153 (66,2 %) prašymų
buvo asmens lėšų išmokėjimo klausimais; 76 (32,9 %) išvykimo klausimais; 2 (0,9 %) dėl
papildomų paslaugų. Visi prašymai išnagrinėti.
2015 m. surengta 242 administracijos pasitarimai su tarnybų vadovais ir specialistais, 17
bendrų ir tarnybų darbuotojų susirinkimų. Per metus gauta 265 vnt. įvairių dokumentų, išsiųsta
590. Buhalterinės apskaitos klausimais gauta 23, išsiųsta 389. Klaipėdos rajono savivaldybės gauta
123, išsiųsta 3. Ūkio klausimais gauta 7, išsiųsta 12. Teisiniais klausimais gauta 44, išsiųsta 25.

Sveikatos priežiūros klausimais gauta 3, išsiųsta 13. Socialiniais klausimais gauta 65, išsiųsta 148.
Per metus išleista 563 įsakymų: globos namų personalo klausimais 179 (31,8 %); veiklos
klausimais 78 (13,8%); dėl globos namų darbuotojų atostogų 299 (53,1%) ir dėl komandiruočių 7
(1,3%).
Globos namuose yra išrinkta darbo taryba, pasirašyta kolektyvinė sutartis. 2015 m. gyventojų
taryba rinkosi 19 kartų. Gyventojų tarybos posėdžių metu svarstomas dviejų savaičių
perspektyvinis valgiaraštis; tarybos nariai perduoda kitų gyventojų nusiskundimus ar pasiūlymus
dėl mitybos; kėlė klausimą dėl geresnio apšvietimo bei duobėto takelio prie IV korpuso; teikė
pasiūlymus dėl užimtumo; kitu įvairus einamuosius klausimus. Gyventojų tarybos atstovas 4
kartus dalyvavo gyventojų svarstymuose už įvairius vidaus tvarkos bei viešosios tvarkos
pažeidimus. Gyventojų pinigams ir kitoms materialinėms vertybėms saugoti ir tvarkyti komisija
posėdžiavo 25 kartus. Komisija svarstė neveiksnių gyventojų pageidaujamų įsigyti prekių
klausimus.
Jau nuo 1995 metų užsimezgė glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais –
Klaipėdos aukštesniąja medicinos mokykla – dabartine Klaipėdos valstybine kolegija. 2015 m.
globos namai kartu su Klaipėdos valstybine kolegija organizavo socialinių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo mokymus „Socialinės rizikos grupių asmenų gyvenimo kokybė“. Kasmet
Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinio darbo studijų studentai atlieka praktiką globos
namuose. 2015 m. praktiką atliko 7 studentės.
2015 m. užsimezgė gražus bendradarbiavimas su socialiniais darbuotojais iš Latvijos
profesionalaus kvalifikacijos kėlimo centro „Aisma“. Įvyko 4 susitikimai, kurių metu buvo
pasidalinta gerąja patirtimi, pristatytos globos namų funkcijos.
7. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA
Veikla planuojama ir vystoma ta linkme, kuri efektyviausiai padeda įgyvendinti globos namų
misiją. Būtina pritaikyti teritoriją neįgaliesiems, kur būtų galima vykdyti gyventojų užimtumą;
būtina sutvarkyti globos namų landšaftą. Nupirkti funkcines lovas su čiužiniais, spinteles pagal
Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės paskirtą paramą.
Paruošti reikiamus dokumentus leidimui, parengtam techniniam projektui „Viliaus Gaigalaičio
globos namų teritorijos sutvarkymas ir apželdinimas“ įgyvendinti. Atlikti II korpuso koridorių, III
korpuso kai kurių gyvenamų kambarių kosmetinį remontą, pakeisti salės duris. Parengti ekonominį
ir socialinį pagrindimą pirkti butus, esančius name Klaipėdos g. 55, Gargždai ir pateikti
savivaldybės administracijai dėl savarankiško gyvenimo namų įsteigimo. Globos namuose
sumažinti vietų skaičių 6 vienetais.
_________________

1 priedas
2015 m. gautų ir panaudotų lėšų suvestinė pagal lėšų šaltinius ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius (2015-12-31 būklei)
Asignavimai (įskaitant patikslinimus) Eurais
Asignavimų šaltinis

Išlaidų pavadinimas
Deleguotos
(VB)

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo
įmokos
Prekių ir paslaugų
naudojimas
Mityba
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Transpoto paslaugos
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės

257818,00
196900,00
60918,00

Savivaldy
bės
biudžetas
(B)

0,00

Lėšos už
socialinės
globos
paslaugas
( S)

536722,63

0,00

Lėšos už
socialinės
globos
paslaugas
pagal sutartis
su
savivaldybėmi
s (kitos lėšos )

0,00

0,00

409200,00
127522,63

170764,00

208926,71

80300,00

65765,00
40922,42
2294,10
7598,56
6892,72

4390,00

Lėšos
už
nuomą
(S)

Lėšos už
socialinės
globos
paslaugas
pagal sutartis
su
savivaldybėm
is
(savivaldybės
biudžeto
lėšos )

23491,89

Lėšos už
socialinės
globos
paslaugas pagal
sutartis su
savivaldybėmis
(valstybės
biudžeto dalis)

Iš darbo
biržos
subsidija
įdarbintie
ms
darbuotoj
ams (ES211,56
Eur,UF 337,13
Eur)

Paramos
lėšos 2
proc.

98500,02

548,69

0,00

76070,77
22429,25
275,88

62251,62
1801,57

8610,96
492,90
8393,30

85487,77

175908,94

1324,48

82499,99

8054,31

86,77
3090,01

22149,97

32621,31
86,90

418,91
129,78
0,00

Iš viso

893589,34
682589,68

366,00

210999,66
703980,92
231691,04
40922,42
2294,10
7685,33
26648,00
492,90
91046,47
86,90

Ilgalaikio materialiojo
turto
einamasis
remontas
Kvalifikacijos
kėlimas
Komunalinės
paslaugos
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos
pašalpoms

10904,00

37988,00

18894,56

20030,94

1732,90
75170,00
0,00

0,00

17607,00
4634,12
0,00

11290,00

8680,00

6345,76

1092,25

88909,75

401,76

2134,66

275,88
0,00

22404,39
1653,94
0,00

25539,77
8388,30
0,00

54578,13
1451,82
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366,00
0,00

195299,29
16770,06
0,00

0,00

0,00

0,00
26315,76

Darbdavio socialinė
parama pinigais
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos
Gyvenamieji namai
Kitas nematerialusis
turtas
Transpoto priemonės
Kitos mašinos ir
įrenginiai
Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

0,00
8680,00

11290,00

8680,00
0,00
6345,76

17635,76
0,00

Kompiuterinė
programinė
įranga,
kompiuterinės
programinės įrangos
licencijos

Iš viso:

0,00

439872,00

8680,00

751995,10

275,88
62251,62
85487,77
____________________

274408,96

548,69

366,00

1623886,02

