PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T11-151

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMŲ VADOVO 2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Viliaus Gaigalaičio globos namai yra stacionari socialinės globos biudţetinė įstaiga, kurios
adresas Klaipėdos g. 53, LT-96155 Gargţdai, 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.
Įstaigos vadovas - Rimantas Ramanauskas, gimimo data: 1949-07-11, gimimo vieta:
Ţemytės 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
2017 m. dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose: „Darbo apmokėjimo pakeitimai valstybės ir
savivaldybių įstaigose“, „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos
galimybės ir įgyvendinimo darbai“, „Socialinis marketingas“, „Kūrybiškumas socialiniame darbe“,
„Pagalba ir prevencija: institucijų atsakas smurtui artimoje aplinkoje“. Kartu su Klaipėdos
valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakultetu, Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija
2017-05-11 globos namuose surengė respublikinę mokslinę- praktinę konferenciją „Kūrybiškumas
socialiniame darbe“. Vadovaujantis Lietuvos profesijų klasifikatoriumi naujai sudarė pareigybių
sąrašą, kuriame nustatytas pareigybės lygis, pareigybės kodas, profesijos pavadinimas, pareigybių
grupei priskiriamos pareigybės struktūrinis padalinys ir pavadinimas, pareigybių skaičius.
Globos namuose patvirtinti 139 etatai, dirbo 139 darbuotojai. 96 arba 68,1 % darbuotojų
tiesiogiai dirbo su globos namų gyventojais. Administracijos personalą sudarė 4,5 etato;
Buhalterinės apskaitos tarnybos personalą – 5 etatai; Socialinio darbo ir globos tarnybos personalą –
31 etatas; Asmens sveikatos prieţiūros tarnybos personalą – 62 etatai; Buities tarnybos personalą –
13,5 etato; Maisto ruošimo tarnybos personalą – 15 etatų; Ūkio tarnybos personalą – 8 etatai. 2017
m. darbuotojų išsilavinimas: su aukštuoju dirbo 32 arba 22,7 % su aukštesniuoju – 4 arba 2,9 % su
specialiuoju viduriniu – 23 arba 16,3 % viduriniu – 77 arba 54,6 % pagrindiniu – 5 arba 3,5
%. 2017 m. kvalifikaciją kėlė 41 darbuotojas arba 29,08 %. Darbuotojų amţiaus vidurkis 54 metai.
II. ĮSTAIGOS BIUDŽETAS
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. T11-57,
globos namams Socialinės paramos programos (5) vykdymui buvo patvirtinti biudţeto asignavimai
1205200,00 Eur; iš jų: darbo uţmokesčiui – 683000,00 Eur, turtui įsigyti – 67700,00 Eur.
Socialinės paramos programos finansavimas iš Valstybės dotacijų iš apskrities perduotoms
įstaigoms sudarė 331000,00 Eur; iš jų: darbo uţmokesčiui – 232600,00 Eur. Finansavimas iš
savivaldybės biudţeto lėšų– 61200,00 Eur; iš jų: turtui įsigyti– 61200,00 Eur; lėšų uţ paslaugas ir
nuomą – 813000,00 Eur, iš jų: darbo uţmokesčiui –450400,00 Eur, turtui įsigyti – 6500,00 Eur.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Socialinės paramos
programos (5) vykdymui numatytos asignavimų sumos 2017 m. buvo padidintos 118200,00Eur:

Finansavimo šaltinis

Tarybos
sprendimo data

Tarybos
sprendimo Nr.

Valstybės dotacija iš
2017-05-25
Nr.T11-190
apskrities perduotoms
įstaigoms (VBD)
Savivaldybės biudţeto 2017-09-28
Nr.T11-310
lėšos (SB)
Savivaldybės biudţeto 2017-12-21
Nr.T11-412
lėšos (SB)
Lėšos uţ paslaugas ir
2017-11-30
Nr.T11-379
nuomą (S)
5 programos vykdymui padidintos asignavimų sumos
2017 m. iš viso:

Asignavimų
padidinimo(+)/sumaţ
inimo(-) sumos, Eur
iš viso:
+10000,00

Iš jų:
Darbo
Turtui įsigyti
uţmokesčiui
+7640,00

+114600,00

+114600,00

-65400,00

-65400,00

+59000,00

+14000,00

+2700,00

+118200,00

+21640,00

+51900,00

Socialinės paramos programos (5) sąmatų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 2017
m. – 1323400,00 Eur, panaudota – 1323383,02 Eur:
Finansavimo šaltinis
Valstybės dotacija iš apskrities perduotoms įstaigoms (VBD)
Savivaldybės lėšos (SB)
Lėšos uţ paslaugas ir nuomą (S)
Iš viso:

Patvirtinti
asignavimai
Suma Eur
341000,00
110400,00
872000,00

Panaudoti
asignavimai
Suma Eur
341000,00
110395,26
871987,76

1323400,00

1323383,02

Įvykdymo
procentas
100
100
100
x

Biudţeto asignavimai buvo naudojami pagal Programos sąmatose patvirtintus ekonominės
klasifikacijos straipsnius.
Socialinės paramos programos (5), priemonės 5.1.2.11 – Stacionarių socialinės globos paslaugų
teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose (S – lėšų uţ paslaugas ir nuomą), biudţeto asignavimai 2017
m. buvo keičiami tris kartus ir vieną kartą didinami:
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
straipsnis
(pavadinimas ir kodas)

Pakeitimų sumos(+,-) eurais

1 ketvirtis

2 ketvirtis

Darbo uţmokestis pinigais
2.1.1.1.1.01
Socialinio draudimo įmokos
2.1.2.1.1.01
Mityba, 2.2.1.1.1.01
Ryšio paslaugos
2.2.1.1.1.05
Transporto išlaikymas
2.2.1.1.1.06
Apranga ir patalynė
2.2.1.1.1.07
Kitos prekės
2.2.1.1.1.10
Ilgalaikio materialiojo turto
remontas
2.2.1.1.1.15
Komunalinės paslaugos
2.2.1.1.1.20
Kitos paslaugos
2.2.1.1.1.30
Darbdavio socialinė parama
pinigais
2.7.3.1.1.01

3 ketvirtis

+1600,00

-1600,00

+4000,00

-2000,00

4 ketvirtis
+14000,00

Metinė
+14000,00

+3300,00

+3300,00

+4000,00

+5600,00

-80,00

-80,00

-150,00

-1750,00

+2300,00
+90,00
+17400,00

+2390,00
+17400,00

-2000,00
+4500,00

+4500,00

+9300,00

+9300,00

+1500,00

+1500,00

+140,00

+140,00

Kitos mašinos ir įrenginiai
3.1.1.3.1.02
Viso:

0,00

+4000,00

-2000,00

+2700,00

+2700,00

+57000,00

+59000,00

 teikiant socialinės globos
paslaugas asmenims pagal sutartis sudarytas su
savivaldybių administracijomis, buvo gautas maţesnis nei planuotas (uţ du ketvirčius) finansavimas
iš savivaldybių biudţetų (Savivaldybių biudţetų lėšos ir kt.l.) ir savivaldybių biudţetams skirtų
valstybės biudţeto dotacijų, todėl būtinų išlaidų uţ remonto darbus 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
(59000,00 Eur), kadangi dėl didesnio nei planuota (planuotas – 221, faktinis -223) vidutinio
gyventojų skaičiaus 2017 m. globos namuose bei per metus kitusios gyventojų sumokamos lėšų
dalies, pasikeitus socialinės globos kainos struktūrai bei dydţiui, buvo gautos didesnės pajamos.
Jos buvo naudojamos: darbo uţmokesčiui bei nuo jo priskaitytoms socialinio draudimo įmokoms
apmokėti (dėl darbuotojams išaugusio darbo uţmokesčio nuo 2017-02-01 įsigaliojus Lietuvos
Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui 2017 m.
sausio 17 d. Nr. XIII-198), prekėms bei paslaugoms įsigyti ir ilgalaikio turto įsigijimui (padidinta
suma dėl didesnės kainos nei buvo planuota pramoninės skalbimo mašinos įsigijimui).
Socialinės paramos programos (5), priemonės 5.1.2.11 – Stacionarių socialinės globos
paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose (VBD – Valstybės dotacija iš apskrities
perduotoms įstaigoms), biudţeto asignavimai 2017 m. buvo didinami vieną kartą:
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
straipsnis
(pavadinimas ir kodas)

Pakeitimų sumos(+,-) eurais

1 ketvirtis
Darbo uţmokestis pinigais
2.1.1.1.1.01
Socialinio draudimo įmokos
2.1.2.1.1.01
Viso:

0,00

2 ketvirtis
+3820,00

3 ketvirtis
+1910,00

4 ketvirtis
+1910,00

Metinė
+7640,00

+1180,00

+590,00

+590,00

+2360,00

+5000,00

+2500,00

+2500,00

+10000,00

 nuo 2017-02-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, darbuotojams padidėjo
darbo uţmokestis ir nuo jo priskaitytos socialinio draudimo įmokos, todėl buvo skirtos papildomos
lėšos ir buvo didinami asignavimai II, III ir IV ketv.
Socialinės paramos programos (5) priemonės 5.1.3.10 – Viliaus Gaigalaičio globos namų
teritorijos sutvarkymo ir apţeldinimo projekto įgyvendinimas (SB – savivaldybės biudţeto lėšos),
biudţeto asignavimai 2017 m. buvo didinami vieną kartą ir maţinami vieną kartą:
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
straipsnis
(pavadinimas ir kodas)

Pakeitimų sumos(+,-) eurais

1 ketvirtis
Kiti pastatai ir statiniai
3.1.1.2.1.03
Viso:

0,00

2 ketvirtis

0,00

3 ketvirtis
+18000,00
+18000,00

4 ketvirtis
+96600,00
-65400,00
+31200,00

Metinė
+49200,00
+49200,00

 įvykdţius viešojo pirkimo globos namų teritorijos sutvarkymo ir apţeldinimo darbams (I
zonos) procedūras ir pradėjus vykdyti darbus, globos namams buvo padidintos asignavimų sumos 114600,00 Eur, kadangi buvo planuojama 2017 m. įvykdyti darbų iš viso uţ 175800,00 Eur, tačiau
dėl nepalankių oro sąlygų, planuotų darbų per šį terminą įvykdyti globos namai negalėjo, dėl to
asignavimai buvo sumaţinti - 65400,00 Eur.
2017 m. gruodţio 31 d. (įskaitytinai) Viliaus Gaigalaičio globos namai liko skolingi tiekėjams
– 15703,95 Eur: 46,32 Eur uţ ryšio paslaugas, 2222,12 Eur uţ elektros tiekimą, kadangi sąskaitas
šie tiekėjai pateikia iki kito mėnesio 10 d., 13435,51 Eur uţ teritorijos tvarkymo darbus, kadangi
Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apţeldinimo projekto įgyvendinimui

2017 m. skirti asignavimai buvo panaudoti visi, o vykdomų darbų sutartis apima 2017 m. ir 2018
m.; šis įsiskolinimas bus apmokėtas iš 2018 m. asignavimų.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2017 m. įsigyta uţ 135321,72 Eur (5
programos vykdymui biudţeto lėšų -133030,11 Eur ir kitų lėšų -2291,61 Eur), iš jų:
 lėšų uţ paslaugas ir nuomą (5 programa - S) 9199,34 Eur (pramoninė skalbimo mašina 1
vnt.);
 savivaldybės biudţeto lėšų (5 programa - SB) 123830,77 Eur: SB lėšų apmokėta –
110395,26 Eur, įsiskolinimas -13435,51 Eur (Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos
sutvarkymo ir apţeldinimo projekto įgyvendinimas (kiti statiniai - 1 vnt.));
 kitų lėšų gautų uţ socialinės globos paslaugas pagal sutartis su savivaldybėmis (valstybės
biudţeto dotacijų) 2291,61 Eur (funkcinė lova 2 vnt., kompresorius 1 vnt.).
Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2017 m. lapkričio 30 d. (imtinai) būklei.
Inventorizacijos metu perteklių ir trūkumų nenustatyta.
2017 m. globos namai vykdydami veiklą gavo ir naudojo kitas lėšas (tikslinės paskirties),
kurioms buvo patvirtintos programų sąmatos:
(Eurais, ct)
Tikslinių lėšų pavadinimas
programų sąmatose

Lėšų gavimo
planas
metams
(įskaitant
patikslinimu
s)
347366,00

Gautos lėšos

Panaudotos
lėšos

Sąmatos
įvykdymo
procentas

Pastabos

347355,19

347355,19

100

metų eigoje sąmata
sumaţinta 5,4 tūkst. Eur
dėl
pasikeitusios
socialinės globos kainos
struktūros bei dydţio.

215755,00

215751,45

215751,45

100

metų eigoje
sąmata
padidinta 21,4 tūkst Eur
dėl
pasikeitusios
socialinės globos kainos
struktūros bei dydţio ir
didesnio(223)
nei
planuota (221) vidutinio
gyventojų skaičiaus.

Sveikatos prieţiūros ir
farmacijos
specialistų
kompetencijų centro lėšos
uţ profesinės praktikos
vykdymą
Paramos lėšos
(įv. organizacijos)
Paramos lėšos 2 proc.

360,00

360,00

360,00

100

600

600

600

100

678,15

678,15

678,15

100

Viso:

564759,15

564744,79

564744,79

X

Socialinės globos teikimas
asmenims pagal sutartis
sudarytas su savivaldybių
administracijomis
(VB
dotacijų
lėšos
savivaldybėms)
Socialinės globos teikimas
asmenims pagal sutartis
sudarytas su savivaldybių
administracijomis
(Savivaldybių
biudţetų
lėšos)

X

Biudţeto įvykdymas 2017 m. pagal visus lėšų šaltinius ir ekonominės klasifikacijos
straipsnius pateikiamas priede (pridedama)
III. 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 3137,31 kv. m., t. sk. miegamųjų kambarių plotas –
1315,61 kv. m., asmens higienos patalpų plotas – 322,87 kv. m.; kitų patalpų plotas
(administracijos, valgyklos, sandėlių, garaţų ir kt.) yra 2259,58 kv. m. Vienam globos namų

gyventojui tenka – 6,03 kv. m. miegamojo ploto ir bendro gyvenamojo ploto - 14,39 kv. m. Globos
namuose yra 95 kambariai, iš jų: 10 vienviečių, 51 dviviečių, 25 triviečių, 9 keturviečių.
IV. ĮSTAIGOS TEIKIAMOS PASLAUGOS, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI
Globos namai teikė socialines paslaugas šiems asmenims: senyvo amţiaus asmenims su
didelių specialiųjų poreikių lygiu, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas;
suaugusiems darbingo amţiaus asmenims su fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25 procentų
darbingumo lygis ir visiškas ar dalinis nesavarankiškumas; suaugusiems darbingo amţiaus
asmenims su proto negalia ar psichikos sutrikimais, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo
lygis ir visiškas ar dalinis nesavarankiškumas.
Globos namai 2017 m. teikė paslaugas vidutiniškai 223 gyventojams. 2017 m. pradţioje
gyveno 223 gyventojai, metų pabaigoje – 222 gyventojai. 2017 m. į globos namus atvyko 39
gyventojai, iš jų: 2 trumpalaikei globai. 16 asmenų (41,1 %) atvyko iš savų namų, giminių ar
globėjų, 19 (48,7 %) iš ligoninių, 2 iš kitų globos namų, 2 iš nakvynės namų ar be gyvenamosios
vietos. 2017 m. iš globos namų išvyko 40 gyventojų, iš jų: 37 mirė. 34 laidojo giminės, 3 kaimynai,
paţįstami. 1 gyventojas išvyko į kitus globos namus, 1 savarankiškam gyvenimui į namus, pas
gimines, į nakvynės namus – 1 gyventojas. Gyventojų, finansuojamų iš savivaldybių biudţetų
skaičius metų pabaigoje buvo 169. Gyventojų, kurie atvykę iki 2007-01-01, skaičius iš apskrities
teritorijoje esančių savivaldybių 47 (21,17 %). Iš kitų, ne apskrities teritorijoje esančių savivaldybių
gyventojų, kurie atvyko iki 2007-01-01, buvo 6 gyventojai (2,70 %).
2017 m. socialiniai darbuotojai suteikė 14158 informavimo paslaugų. Jie informavo
gyventojus įvairiais klausimais: apie globos namuose vykstančius renginius, koncertus, popietes,
įvairias šventes, susitikimus, Lietuvoje ir uţsienyje vykstančius įvykius. Gyventojų artimiesiems
teikta informavimo paslaugų įvairiais klausimais 546 kartus. 2017 m. konsultavimo paslaugų
suteikta 4119. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos – atitinkamai 176 ir 89.
Socialiniai darbuotojai 2017 m. padėjo tvarkyti gyventojų asmeninius reikalus uţ globos
namų ribų 1396 kartus: Sodroje, Socialinės paramos skyriuje, pašte, migracijoje, juridinėse
institucijose, bankuose, medicininėse įstaigose, policijoje ir kt.
Populiariausi uţsiėmimai gyventojams buvo dalyvavimas renginiuose, popietėse – 137
(61,7 %), įvairiuose koncertuose – 129 (58,1 %). Globos namuose saviveikloje dalyvavo 56
gyventojai. Tai globos namų ansamblis „Lemtis“, liaudies dainų mėgėjų grupė, religinių giesmių
giedotojų grupė.
2017 m. globos namuose suorganizuota ir pravesta 14 koncertų, iš jų 6 surengė globos
namų saviveiklininkai; 7 susitikimai; 2 paskaitos; 7 susirinkimai; 6 parodos; 11 popiečių; 12
gimtadienių švenčių; 17 valstybinių ir kitų švenčių; 45 išvykos, iš jų 31 kartą vykta į kurčiųjų
reabilitacijos centrą ir 2 – į Klaipėdos aklųjų draugiją; 1 sveikatingumo ir sporto diena; 2 kartus
rodyti videofilmai iš nufilmuotų renginių, koncertų, švenčių; pokalbių, diskusijų 72, VšĮ gyvūnų
globos namų "Linksmosios pėdutės" kaniterapijos uţsiėmimai vyko 21 kartą. Į Klaipėdos sporto
centrą "Šansas" globos namų gyventojai vyko nemokamai sportuoti 42 kartus. Siekiant šviesti
gyventojus įvairiais klausimais, buvo pravestos 2 paskaitos: apţvalginės paskaitos apie akupresūrą,
supaţindinant gyventojus su biologiniais aktyviais taškais, jų lokalizacija ir stimuliavimo būdais.
Globos namų gyventojai ţaidė 5 rūšių motoriką lavinančius ţaidimus.
Susirinkimuose, kurių 2017 m. buvo pravesta 7, buvo nagrinėjamos aktualios gyventojams
problemos, supaţindinama su įvairiais pasikeitimais, aptariamos vidaus tvarkos taisyklės, jų
laikymasis. Susirinkimuose buvo kelti kandidatai į gyventojų tarybą, paskelbti globos namų
gyventojų tarybos rinkimų rezultatai. 2017 m. gyventojų taryba rinkosi 19 kartų. Gyventojų tarybos
posėdţių metu buvo svarstomas dviejų savaičių perspektyvinis valgiaraštis; tarybos nariai perdavė
kitų gyventojų pasiūlymus dėl mitybos; teikė pasiūlymus dėl uţimtumo; svarstyti kiti įvairūs
einamieji klausimai. 2017 m. katalikų kunigai Šv. Mišias aukojo 11 kartų, 1 kartą vyko Šv.
Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo visuotiniai atlaidai, Šv. Kūčių vakarienė. Evangelikų
tikėjimą išpaţino 6 gyventojai. Evangelikų kunigas 3 kartus laikė pamaldas, Visų Šventųjų cerkvės

klebonas gyventojus lankė 6 kartus. Globos namų skaitykloje 10 kartų buvo skaitomi Evangelijos
skaitiniai.
Kambariuose individualiai televizoriais naudojosi 58 gyventojai, šaldytuvais 12, radijo
imtuvais 68, elektriniais virduliais 63, mikrobangų krosnelėmis 4, kompiuteriais 5 gyventojai.
Asmeninius mobiliuosius telefonus turi 84 gyventojai. UAB Balticum kabelinės televizijos
paslaugomis naudojosi 41 gyventojas.
Per 2017 m. suteiktos tokios asmens sveikatos prieţiūros paslaugos: suorganizuota 2248
gydytojų konsultacijų, iš jų: gydytojo odontologo 223 gyventojams 320 konsultacijos, gydytojo
psichiatro 170 gyventojams 868 konsultacijų, šeimos gydytojų 192 gyventojų 750 konsultacijos,
kitų gydytojų specialistų 120 gyventojams 310 konsultacijos. 2017 m. profilaktiniai sveikatos
(kraujo tyrimai, šlapimo tyrimai, EKG, sergančių cukriniu diabetu, TBC sergančių, sekimai)
patikrinimai buvo atlikti 220 gyventojams, pagal vidutinį gyventojų skaičių. Buvo hospitalizuoti 87
gyventojai, o hospitalizacijos atvejų buvo 117. 104 buvo ekstrinės hospitalizacijos atvejai, iš jų: 36
dėl širdies ir kraujotakos sistemos sutrikimų, 17 dėl kvėpavimo sistemos ligų, 35 dėl vidaus
organų ūmių susirgimų, 10 dėl traumų, 6 dėl psichinių susirgimų paūmėjimo ir 13 planinės
hosptalizacijos atvejų. 2017m. didelis dėmesys buvo skiriamas individualiai kineziterapijai,
įvertinus gyventojų motyvaciją ir fizinės būklės pokyčius. 110 gyventojų suteiktos 14184
kineziterapijos paslaugos. Iš jų: 45 gyventojai dalyvavo grupinėje mankštoje, kurioje atliekama
aktyvi kineziterapija, šių paslaugų suteikta 144 vnt., o su 65 gyventojais buvo dirbama individualiai.
Tokių paslaugų suteikta 14040 vnt.
Visi globos namų gyventojai buvo aprūpinti 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. 56 gyventojai aprūpinti reikalingomis kompensacinėmis priemonėmis: 10 gyventojų akiniais,
28 lazdomis, 2 gyventojai vaikštynėmis, 16 veţimėliais. Slaugos ir asmens higienos paslaugos buvo
suteiktos 160 intensyviai slaugomų gyventojų. Vidutiniškai buvo suteikta 282875 pagrindinių
slaugos ir 184933 asmens higienos paslaugų. Iš jų: gulinčių gyventojų vartymų atlikta 102200,
maitinimų 153300, gyventojai sodinti į veţimėlius ir mobilias kėdes vidutiniškai 27375 kartų,
gyventojams sauskelnių pakeista vidutiniškai 175200 kartų, gulintys gyventojai maudyti 9733
kartų.
Globos namuose buvo taikoma grupinė maitinimo sistema bei dietinis maitinimas. Yra
taikomos šios pagrindinės dietos: P3-vyresniojo ir senyvo amţiaus dieta; R –sumaţinto 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. gruodţio 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 2,90 Eur. Gyventojų maitinimas organizuojamas prisilaikant
sudarytais perspektyviniais sezoniniais valgiaraščiais. Jie sudaromi 14-ai dienų ir yra tvirtinami
globos namų direktoriaus. Šie valgiaraščiai yra aptariami ir koreguojami bendruose administracijos,
gyventojų tarybos narių posėdţiuose. Pagal galimybes atsiţvelgiama 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 uţgavėnes taip pat gaminami papildomi patiekalai laikantis tradicijų.
2017 m. buvo nupirktos dvi slaugos lovos; 20-tyje gyvenamų kambarių atnaujintos sienose
integruotos drabuţių spintos. Globos namų virtuvėje buvo nupirkti du šaldikliai, šaldytuvas ir kitas
smulkus inventorius. Skalbykloje buvo nupirkta pramoninė skalbimo mašina, taip pat įvairus
minkštas inventorius globos namų gyventojams; įvairios pagalbinės priemonės neįgaliems

gyventojams; priemones gyventojų uţimtumui; įvairios darbo priemonės bei įrankiai globos namų
darbuotojams. Gyventojai aprūpinti minkštu inventoriumi (apranga, avalyne ir patalyne) bei
reikalingu kietu inventoriumi. Buvo išskalbta, išdţiovinta bei išlyginta patalynės ir rūbų 97 tūkst.
kg. Vienam globos namų gyventojui per metus vidutiniškai teko 433 kg skalbinių. Pataisyta
patalynės ir rūbų 3159 vnt. bei pasiūta patalynės – 1120 vnt. Barzdos skutimo paslauga naudojosi
67 gyventojai. Per vieną darbo dieną kirpėja nuskusdavo barzdas 26 gyventojams. Plaukų kirpimo
paslauga buvo teikiama visiems globos namų gyventojams. Per vieną darbo dieną plaukai buvo
nukerpami vidutiniškai 4 gyventojams. Vienai valytojai kasdien teko išvalyti 650 m² plotą. Didţiąją
dalį patalpų valytojos valė po du kartus per dieną.
Atliktas globos namų III korpuso III aukšto ir dalies II aukšto gyvenamųjų kambarių
kosmetinis remontas 1530,0 m²; slaugytojų posto ir terapinio kabineto remontas 114,0 m²; II
korpuso I aukšte įrengta virtuvėlė gyventojams. Taip pat atlikti kiti smulkūs patalpų remonto
darbai. Visiems minėtiems remonto darbams bei virtuvėlės įrengimui globos namai išleido apie 42,0
tūkst. €. Pradėti globos namų kraštovaizdţio sutvarkymo projekto įgyvendinimo darbai, t. y. įrengta
numatyta gyventojų saugumo uţtikrinimui automobilių stovėjimo aikštelė, pasivaikščiojimo takai ir
dalis kitų planuotų darbų.
V. ĮSTAIGOJE ATLIKTI PATIKRINIMAI, JŲ REZULTATAI
2017-03-02 Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko patikrinimą. 201703-03 buvo paruoštas trūkumų šalinimo planas, kadangi trūkumai neesminiai 2017-03-09 visi
trūkumai pašalinti.
Globos namuose 2017 m. buvo atlikta 27 vidaus kontrolės patikrinimai. Vieną kartą
metuose 2017-12-28 atliktas vidaus auditas, vadovaujantis “Geros higienos praktikos taisyklėmis“.
2017-12-28 atliktas maisto mėginio mikrobiologinis tyrimas, kurio rezultatuose nustatyta, kad
taršos rodikliai atitinka higienos normas HN 26:2006 „ Maisto produktų mikrobiologiniai
kriterijai“. 2017-12-27 atliktas geriamo vandens mikrobiologinis tyrimas. Vandentiekio vandens
mikrobiologiniai rodikliai atitinka leidţiamus mikrobiologinės taršos rodiklius. 2017-12-27 atlikti
paviršių plovinių mikrobiologiniai tyrimai. Ploviniuose nuo paviršių gamybinėse patalpose
kaliforminės bakterijos neišaugo. Tyrimus atliko „Nacionalinės visuomenės sveikatos prieţiūros
laboratorijos Klaipėdos skyrius“.
Vadovaujantis globos namų direktoriaus įsakymu 2017-08-22 Nr. V-62(1.3) „Dėl Viliaus
Gaigalaičio globos namų korupcijos komisijos prevencijos programos ir priemonių įgyvendinimo
prieţiūros patvirtinimo“ , buvo atlikti 3 Viliaus Gaigalaičio globos namų korupcijos prevencijos
programos ir jos priemonių įgyvendinimo prieţiūros komisijos maisto tarnybos patikrinimai (201709-06;2017-09-18; 2017-09-20). Trūkumų ir perteklių nerasta.
Socialinio darbo ir globos tarnyboje atlikti 8 patikrinimai. Jų metu vykdyta gyventojų
dokumentacijos pildymo kontrolė.
Siekiant uţtikrinti gyvenamųjų patalpų higieninį stovį bei gyventojams teikiamų paslaugų
kokybę, slaugytojos 12 kartų vykdė kontrolę ir pateikė higieninio tikrinimo ţiniaraščius vyriausiajai
slaugytojai. Kontrolės metu buvo kreipiamas dėmesys į gyventojų maudymo ir patalynės keitimo
periodiškumą, spintelių švarą ir tvarką, rūbų spintų tvarką, gyventojų asmens higieną bei gyventojų
paruošimą maitinimui ir gyventojų maitinimą.
VI. VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS TIKSLUS, BENDRADARBIAUJANT
SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS, KITOMIS ĮSTAIGOMIS
2017 m. iš globos namų gyventojų gauta 230 prašymų. 156 (69,95 %) prašymų buvo
asmens lėšų išmokėjimo klausimais; 74 (33,18 ) išvykimo klausimais. Visi prašymai išnagrinėti.
2017 m. surengta 259 administracijos pasitarimai su tarnybų vadovais ir specialistais, 23 bendrų ir
tarnybų darbuotojų susirinkimų. Per metus gauta 237 vnt. įvairių dokumentų, išsiųsta 728.
Buhalterinės apskaitos klausimais gauta 31, išsiųsta 323. Ūkio klausimais gauta 9, išsiųsta 19.

Teisiniais klausimais gauta 46, išsiųsta 53. Sveikatos prieţiūros klausimais gauta 9, išsiųsta 25.
Socialiniais klausimais gauta 110, išsiųsta 299. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės gauta 32, išsiųsta
9. Per metus išleista 590 įsakymų: globos namų personalo klausimais 163; veiklos klausimais 107;
dėl globos namų darbuotojų atostogų 313 ir dėl komandiruočių 7.
Globos namuose yra išrinkta darbo taryba. Kaip ir kasmet buvo išrinkta gyventojų taryba,
kurią sudarė 7 gyventojai. 2017 m. gyventojų taryba rinkosi 19 kartų. Gyventojų tarybos posėdţių
metu buvo svarstomas dviejų savaičių perspektyvinis valgiaraštis; tarybos nariai perduodavo kitų
gyventojų nusiskundimus ar pasiūlymus dėl mitybos. Gyventojų tarybos atstovas 3 kartus dalyvavo
svarstant gyventojus uţ įvairius vidaus tvarkos bei viešosios tvarkos paţeidimus. Gyventojų
pinigams ir kitoms materialinėms vertybėms saugoti ir tvarkyti komisija posėdţiavo 14 kartų.
Komisija svarstė neveiksnių gyventojų pageidaujamų įsigyti prekių klausimus.
Jau nuo 1995 metų uţsimezgė glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais –
Klaipėdos aukštesniąja medicinos mokykla – dabartine Klaipėdos valstybine kolegija. 2017 m.
globos namai kartu su Klaipėdos valstybine kolegija organizavo socialinių darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo mokymus „Kūrybiškumas socialiniame darbe“.
2017 m. globos namai kartu su Klaipėdos valstybine kolegija organizavo socialinių
darbuotojų bei padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus bei suteikė galimybę socialinio darbo
studijų studentams atlikti praktiką. Jau septynerius metus vyksta bendradarbiavimas su Klaipėdos
sporto centru "Šansas". Gyvūnų globos namai VšĮ "Linksmosios pėdutės teikia neatlygintinas
kaniterapijos paslaugas Viliaus Gaigalaičio globos namų gyventojams. Treti metai tęsėsi graţus
bendradarbiavimas ir dalyvavimas su Aleksandro Gridino labdaros fondu, kuris inicijavo socialinę
kojinių mezgimo akciją ,,Sušildykim vieni kitus”. Jau ketvirtą kartą globos namai dalyvavo
neįgaliųjų muzikinės saviraiškos renginyje „Muzikinė paukštė“, kuris vyko Kauno socialinės globos
namuose. Vykdytas dalykiškas ir nuoširdus bendradarbiavimas su Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos
centru, su aklųjų ir silpnaregių sąjungos Klaipėdos rajono filialu, Gargţdų kultūros centru, Gargţdų
socialinių paslaugų centru, „Vaivorykštės“ gimnazija. Glaudţiai bendradarbiaujama su Gargţdų
PSPC šeimos gydytojais bei antrinio ambulatorinio skyriaus gydytojais konsultantais. Taip pat
bendradarbiauta su Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo gydytojais, kurie
geranoriškai padėjo vykdyti profilaktinius gyventojų sveikatos patikrinimus. Glaudţiai
bendradarbiauta su Klaipėdos AB „Ortopedijos technika”.
VII. 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 uţimtumą;
būtina baigti sutvarkyti globos namų landšaftą. Kadangi į globos namus atvyksta gyventi vis
sunkesnę negalią turintys asmenys, nuolat yra reikalinga pirkti arba atnaujinti funkcines lovas su
čiuţiniais, spinteles. Nuolat būtina vykdyti gyvenamųjų patalpų kosmetinį remontą. Augantis
stacionarių socialinių paslaugų poreikis, t. y. į globos namus patekti laukia kelios dešimtys asmenų,
nesudaro sąlygų maţinti bendruomenės narių skaičių bei didinti gyvenamąjį plotą globos namų
gyventojams.
______________
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Viliaus Gaigalaičio globos namų 2017 m. gautų ir panaudotų lėšų suvestinė pagal lėšų šaltinius ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius
Išlaidų pavadinimas

Asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) Eurais
Iš viso

Asignavimų šaltinis
Deleguotos
(VBD)

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas

314600,00

Savivaldyb
ės
biudžetas
(SB)

Lėšos už
socialinės
globos
paslaugas ir
nuomą( S)

Lėšos už
socialinės
globos
paslaugas
pagal
sutartis su
savivaldyb
ėmis
(savivaldy
bės
biudžeto
lėšos )

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

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

Sveikatos
priežiūros ir
farmacijos
specialistų
kompetencijų
centro lėšos
už profesinės
praktikos
vykdymą

0,00

606900,00

0,00

0,00

161674,57

360,00

Paramos
lėšos 2
proc

0,00

Paramos
lėšos (įv.
organizacij
ų)

0,00

1083534,57

Darbo uţmokestis

240240,00

464400,00

124347,61

274,85

829262,46

Socialinio draudimo
įmokos

74360,00

142500,00

37326,96

85,15

254272,11

Prekių ir paslaugų
naudojimas
Mityba

26400,00

24700,00

0,00

254748,42

69400,00

131913,26

45138,42

83838,19

26840,42

183389,01

49992,31

0,00

678,15

600,00

681567,03

216071,15

Medikamentai

42200,00

42200,00

Ryšių paslaugos

1520,00

1520,00

Transpoto paslaugos

7647,07

7647,07

Apranga ir patalynė

9288,93

Spaudiniai
Kitos prekės

2634,22

6825,90

725,60

19474,65

561,84
1700,00

31392,42

561,84

32330,46

18298,49

50261,87

121,82

296,33

134401,39

Komandiruotės

0,00

Ilgalaikio materialiojo
turto einamasis remontas

36400,00

Kvalifikacijos kėlimas

2700,00

Komunalinės paslaugos

47800,00

48734,09

Kitos paslaugos

6400,00

185,68

Socialinės išmokos
pašalpoms

0,00

0,00

Darbdavio socialinė
parama pinigais
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos

2277,81

23519,78

64526,14

605,44

3305,44

29506,85

51550,82

177591,76

88,72

6733,19

0,00

0,00

556,33
0,00

303,67

0,00

14267,59
0,00

1140,00

0,00

Kiti pastatai ir statiniai

110395,26

9199,34

0,00

0,00

2291,61

0,00

0,00

110395,26

121886,21

110395,26
9199,34

341000,00

1140,00

1140,00

110395,26

Kitos mašinos ir
įrenginiai
Iš viso:

1140,00

2328,55

871987,76

2291,61

131913,26

83838,19
_____________

347355,19

11490,95

360,00

678,15

600,00

1888127,81

