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                                    PRITARTA 

                                                                     Tauragės rajono savivaldybės tarybos  
                                           2022 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-12 

   
LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

  Lauksargių globos namai - Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba. Globos namų adresas –        

Šlaito g. 5, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav., internetinės svetainės adresas – www.lgn.lt, 

telefonas – 8 446 41283, elektroninis paštas: info@lgn.lt. 

 Įstaigos vadovas  - nuo 2016 m. birželio 1 d. direktorė Jovita Černeckienė. Išsilavinimas – 

aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro laipsnis, viešojo administravimo magistro laipsnis, 

socialinio darbuotojo kvalifikacija). Vadovaujamojo darbo patirtis daugiau kaip 16 metų, profesinio 

darbo patirtis daugiau kaip 18 metų. 

 Lauksargių globos namai teikia ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia. Globos namai vykdo veiklą pagal 2014-12-15 išduotą  licenciją Nr. 

L000000501 socialinei globai teikti - institucinė socialinė globa (trumpalaikė, ilgalaikė) senyvo 

amžiaus asmenims ir 2003-12-23 išduotą  licenciją Nr. 2699 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla 

ir teikti slaugos: bendruomenės, bendrosios praktikos paslaugas, kineziterapijos. 

 Globos namų vizija - moderni ir nuolat tobulėjanti socialinės globos paslaugų įstaiga teikianti 

kokybiškas socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

negalia. 

 Globos namų misija – užtikrinti kokybiškų, efektyvių, asmens poreikius atitinkančių ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims 

su negalia. 

 Globos namų vertybės – darna, pagarba, empatija, atvirumas, pasitikėjimas, atsakomybė, 

bendravimas ir bendradarbiavimas, komandinis darbas, kompetencija, iniciatyvumas, kūrybiškumas. 

 Globos namų veiklos tikslas – patenkinti senų ir neįgalių žmonių gyvybinius poreikius, sudaryti 

žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, skatinti 

sugebėjimą pasirūpinti savimi bei pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę. 

 Globos namų veiklos rūšys: stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, 

viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, maitinimo paslaugų 

teikimas, kita įstatymais nedraudžiama veikla, kuri neatsiejama nuo Globos namų veiklos tikslų. 
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 Globos namų uždaviniai: 

 - teikti gyventojams kompleksinę pagalbą, tenkinant asmens gyvybinius poreikius, sudarant 

artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias  jų amžių ir sveikatą; 

  - tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, 

užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę 

Globos namų gyventojo ryšiams su bendruomene; 

 - rūpintis, kad Globos namų gyventojai galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs 

aktyvinimo ir bendruomeninėje veikloje; 

 - teismui Globos namus paskyrus gyventojo rūpintoju ar neveiksnaus gyventojo globėju, 

užtikrinti visapusišką jo interesų atstovavimą, globos ar rūpybos funkcijų vykdymą. 

 Globos namų pagrindinės funkcijos: 

 - užtikrinant lygias galimybes pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia 

socialinės globos paslaugas,  atitinkančias kiekvieno asmens poreikius ir savarankiškumo lygį; 

 - suteikia gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpina gyventojus techninės 

pagalbos priemonėmis ir kitu reikalingu inventoriumi; 

 - atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja Globos namų gyventojų interesams 

institucijose bei visuomeninėse organizacijose; 

 - pagal nustatytus normatyvus ir atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę, 

medicinos darbuotojų rekomendacijas organizuoja racionalią, specialią dietinę mitybą; 

 - organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas, pagal nustatytus normatyvus aprūpina globos 

namų gyventojus medikamentais, slaugos priemonėmis;  

  - organizuoja specialaus transporto paslaugas Globos namų gyventojams;  

 - organizuoja ir teikia kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos, užimtumo, 

laisvalaikio, kultūros, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, bendruomeniškumo, pilietiškumo 

ugdymo, edukacines paslaugas bei organizuoja religinių paslaugų teikimą; 

 - vykdo Globos namų gyventojų apskaitą, tvarko asmens bylas, socialinės ir medicininės 

reabilitacijos dokumentaciją; 

 - sprendžiant socialinės globos organizavimo ir teikimo klausimus bendradarbiauja su 

valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis; 

 - atlieka kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas. 

 Globos namuose teikiamos paslaugos:  

- informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; apgyvendinimas;  
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- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (atliekant buitinius darbus, apsiperkant ir 

pan.);  

- darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, savarankiškas gyvenamosios aplinkos 

susitvarkymas ir pan.); 

- užimtumo, fizinio aktyvumo, sveikatinimo, laisvalaikio organizavimas; 

- maitinimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba; 

-  asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo, lyginimo ir pan.);  

- sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);  

- kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

 Socialinės globos paslaugos kaina Lauksargių globos namuose 2021 metais: 

 - vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 900,00 Eur per mėnesį; 

 - vienam asmeniui su sunkia negalia – 1080,00 Eur. per mėnesį. 

 2021 metais Lauksargių globos namuose sudarytos 21 sutartis dėl maisto produktų, medikamentų, 

slaugos inventoriaus priemonių, vienkartinių asmens apsaugos ir kitų prekių bei paslaugų pirkimo. 

Bendras visų viešųjų pirkimų skaičius - 182. 

 Visa įstaigoje vykdoma veikla viešinama internetinėje svetainėje www.lgn.lt ir „Facebook“ 

paskyroje. 

 GLOBOS NAMŲ PERSONALAS. Vienas pagrindinių ir svarbiausių veiksnių teikiant 

socialinės globos paslaugas yra tinkamas įstaigos darbuotojų skaičius, išsilavinimas ir personalo 

struktūra. Socialinės globos įstaigų veikla yra licencijuojama ir įstaiga turi būti tinkamai pasirengusi 

teikti socialinę globą.  

 Socialinę globą teikiančių darbuotojų skaičius atitinka socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo 

laiko sąnaudų normatyvų minimalias pareigybių intervalo ribas (1 lentelė). 

   

     2021 m. 
Administracija  3 
Socialinio darbo padalinys 9 
Sveikatos priežiūros padalinys 12,5 
Ūkio padalinys  6,5 
Viso etatų 31 

1 lentelė.  Lauksargių globos namų personalo pasiskirstymas  2021 m. 

  

 Už kokybiškų ir efektyvių socialinių paslaugų, užimtumo ir laisvalaikio paslaugų teikimą, 

atsakingas socialinio darbo padalinys, kurį sudaro 1 vyr. socialinė darbuotoja, 2 socialinės darbuotojos, 
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1 užimtumo specialistas ir 5 socialinio darbuotojo padėjėjos. Už tinkamų sveikatos priežiūros ir slaugos 

paslaugų teikimą, fizinio aktyvumo, sveikatinimo užtikrinimą bei tinkamų valgiaraščių įstaigoje 

sudarymą atsakingas sveikatos priežiūros padalinys, kurį sudaro 3 bendrosios praktikos slaugytojos, 1 

kineziterapeutė ir 9 slaugytojo padėjėjos. 7 ūkio dalies padalinio darbuotojai atsakingi už maisto 

produktų užsakymą, maisto ruošimą gyventojams, už darbuotojų ir gyventojų aprūpinimą reikiamomis 

priemonėmis,  inventoriumi,  už įstaigos įrenginių priežiūrą ir remontą, švarą ir tvarką globos namuose, 

teritorijos priežiūrą, gyventojų pavėžėjimą ir kt. pavestų funkcijų vykdymą, siekiant užtikrinti tinkamą 

įstaigos funkcionavimą.  

 Su globos namų gyventojais dirbama komandinio darbo principu ir įstaigos siekis – moderni, 

kokybiškas paslaugas teikianti įstaiga, kuri senjorams būtų namais. Dirbantys darbuotojai turi reikiamą 

kvalifikaciją, nemažą darbo patirtį, nuolat kelia savo kvalifikaciją (mokymai, seminarai, vykdoma jų 

atestacija). Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose apibrėžtos darbuotojų 

pareigos, funkcijos, atsakomybė ir kvalifikacija. 

 Tiesiogiai su gyventojais dirba - 26 darbuotojai, netiesiogiai su gyventojais dirba – 6 darbuotojai. 

9  globos namų darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, aukštesnįjį išsilavinimą turi įgiję 11 darbuotojų, 9 

darbuotojai turi  profesinį išsilavinimą (1 pav.). 

 

                                                                   

              1 pav. Personalo išsilavinimas 
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      Didžiąją personalo dalį sudaro 41 - 60 ir 51 – 60 metų darbuotojai (2 pav.). 

 

 

2 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių. 

  

 Ataskaitiniu laikotarpiu (ne karantino laikotarpiu), pirmadieniais, visi darbuotojai rinkosi į 

susirinkimus, kurių metu buvo aptariamos iškilusios problemos, numatomi problemų sprendimo būdai, 

numatomos gyventojų užimtumo priemonės, gyventojų sveikatos būklė, aptariami kiti klausimai. 

Kitomis darbo dienomis, atsižvelgiant į rekomendacijas dirbant ekstremaliosios situacijos ir karantino 

laikotarpiu, vyko tiksliniai tiesiogiai su gyventojais dirbančio personalo rytiniai pasitarimai, kurių metu 

buvo aptariama gyventojų sveikatos būklė, naktinio budėjimo metu iškilusios problemos bei numatomi 

trumpalaikiai dienos planai.  

 2021 metų pradžioje įvyko darbuotojų susirinkimas dėl socialinės globos atitikties socialinės 

globos normoms vertinimo (įsivertinimo) 2020 metais pagal klausimyną sudarytą pagal išskirtas 24 

socialinės globos normas, kurios yra patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

„Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.  Pagal užpildytą klausimyną galima teigti, kad 

globos namų gyventojams teikiamos socialinės globos paslaugos atitinka socialinės globos normų 

reikalavimus.  

 2021 m. darbuotojai dalyvavo 30 mokymo programų. 2021 m. darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo plane numatyti mokymai, susiję su tam tikrų pareigybinių funkcijų užtikrinimu (viešųjų 

pirkimų, dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, darbuotojų saugos ir sveikatos, maisto paruošimo 

technologijų ir pan.) įgyvendinti pilna apimtimi. Taip pat darbuotojai išklausė mokymus susijusius su 
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žmogaus teisių užtikrinimu globos namuose, mokymus skirtus darbuotojų profesiniam identitetui ir 

vidinei motyvacijai, dalyvavo savižudybių prevencijos mokymuose, supervizijose. Visi darbuotojai 

dalyvavo psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo grupinėse psichologo konsultacijose. 

Mokslinėje-praktinėje organizacinės psichologijos konferencijoje „Organizacijų vystymo iššūkiai ir 

sprendimai“, įgytos žinios dėl darbuotojų psichologinės gerovės gerinimo, streso mažinimo, 

pozityviosios psichologijos metodų taikymo organizacijoje. 2021 m. visi įstaigos darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją daugiau nei 16 valandų, kas rodo didelę darbuotojų motyvaciją nuolatiniam tobulėjimui ir 

mokymuisi, suinteresuotumui teikti kokybiškas paslaugas.  

 Siekiant išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie darbą Lauksargių globos namuose buvo atlikta 

darbuotojų anketinė apklausa. Darbuotojų anketinės apklausos rezultatai parodė, kad visi apklaustieji 

darbuotojai yra patenkinti įstaigos materialine aplinka ir darbo sąlygomis, dauguma darbuotojų yra 

patenkinti darbu įstaigoje, yra motyvuoti, dirba nes nori išreikšti save bei tobulėti profesinėje srityje, 

teigiamai vertina santykius su bendradarbiais, dažnai yra įtraukiami į sprendimų priėmimą dėl įstaigos 

veiklos gerinimo, yra aiškūs metiniai įstaigos tikslai ir uždaviniai bei yra žinomi ir aiškūs įstaigos 

veiklos rezultatai.  

 GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAI.  Vienu metu socialinės globos paslaugos gali būti teikiamos 

50 asmenų, iš kurių vidutiniškai 44 asmenys yra su sunkia negalia. 2021 metais socialinės globos 

paslaugos suteiktos 59 asmenims: 22 vyrams ir 37 moterims (3 pav.).  

 

3 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį.  

  

 Per ataskaitinį laikotarpį mirė 9 asmenys ir į globos namus atvyko 9 nauji gyventojai. Gyventojų 

amžius Lauksargių globos namuose  - nuo 53 iki 99 metų, maždaug pusė visų globos namų gyventojų 
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yra amžiaus grupėje nuo 81 iki 90 metų (4 pav.). 

 

 

               4 pav. Globos namų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių. 

 

Vykstant senėjimo procesui gyventojams padaugėja somatinių ligų, todėl jiems reikalinga 

didesnė pagalba tenkinant tiek socialinius, tiek fiziologinius poreikius, vis labiau yra būtina 

kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra ir pagalba. 2018 - 2021 m. gyventojų skaičius, kuriems 

nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis), apytiksliai vienodas (5 pav.).   

 

 

5 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal specialiuosius poreikius 2018-2021 metais. 
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Gyventojų lovadienių 2021 metais vykdymas. Globos namuose vienu metu paslaugos gali būti 

teikiamos 50 asmenų ir tai būtų 18250 lovadieniai per 2021 metus. Kadangi gyventojai išvyksta pas 

artimuosius arba išvyksta gydymuisi į ligoninę, įvykdyta apie 98 procentai – 17895 lovadieniai       

2021 metais (6 pav.).  

 

6 pav. Globos namų lovadienių vykdymas 2018 - 2021 metais. 

  

 Siekiant užtikrinti kokybiškų socialinės globos paslaugų teikimą, išsiaiškinti ar teikiamos 

paslaugos atitinka gyventojų lūkesčius bei poreikius atlikta gyventojų anketinė apklausa. Anketinių 

duomenų analizė parodė, kad teikiamos paslaugos vertinamos labai gerai, gyventojai privalumu laiko 

malonų aptarnavimą, kad visuomet yra sulaukiama pagalbos iš personalo, atsižvelgiama į jų poreikius. 

Teigiamai gyventojai vertina globos namų aplinką, yra patenkinti kaip darbuotojai rodo pagarbą 

bendraudami, teikdami paslaugas, bendraudami su jų artimaisiais, patenkinti gyventojai yra ir tuo, kad 

visada sulaukia pagalbos iš personalo, yra patenkinti kaip globos namų darbuotojai padeda gauti kitų 

įstaigų paslaugas, labai gerai vertina globos namuose teikiamas užimtumo, sveikatos priežiūros, 

maitinimo paslaugas.  

 2021 m. vyko 4 Lauksargių globos namų gyventojų susirinkimai, kurių metu buvo sprendžiami 

gyventojams svarbūs klausimai.   

 SOCIALINĖ GLOBA. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Globojant senyvo amžiaus 

asmenis bei žmones su negalia išskiriamas svarbiausias tikslas, jog globa turi būti organizuojama taip, 

kad būtų užtikrintas orus gyvenimas. 
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        2021 metais teikiamų paslaugų apžvalga. 

Eil.Nr. Paslaugos 

pavadinimas 

Rezultatai 

1. Informavimas Nuolat buvo teikiama informacija asmeniui ir jo artimiesiems apie 
socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose. 

2. Konsultavimas Gyventojai ir jų artimieji konsultuoti apie asmens problemines situacijas, 
ieškota veiksmingų problemos sprendimų būdų. Konsultuotasi su kitomis 
įstaigomis dėl gyventojų interesų. 

3. Tarpininkavimas 
ir atstovavimas 

Darbuotojai tarpininkavo ir atstovavo gyventojus kitose įstaigose. Buvo 
tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, 
giminaičiais, draugais. Gyventojams karantino metu buvo užtikrintos 
alternatyvios bendravimo priemonės (telefonu, internetu) su giminaičiais. 

4. Apgyvendinimas Kiekvienas gyventojas kambaryje aprūpintas pagrindiniais baldais: lova, 
kėde, spinta, spintele. Stalu naudojasi visi viename kambaryje 
gyvenantys asmenys. Kiekvienas gyventojas aprūpintas patalyne. 
Kiekvienas gyventojas gali naudotis poilsiui ir užimtumui skirtomis 
patalpomis: užimtumo, pojūčių kambariu, holais, kuriuose yra 
televizoriai. 
Naujai atvykusių gyventojų adaptacija vyko sklandžiai. 

5. Maitinimas Maistas gyventojams ruošiamas globos namuose, valgiaraštis sudaromas 
bendrosios praktikos slaugytojos pagal rekomenduojamas maisto 
produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims.  
Gyventojai valgo globos namų valgykloje, tačiau esant poreikiui 
(pablogėjus sveikatos būklei ar nevaikštantiems gyventojams) ir 
karantino metu (dėl koronaviruso infekcijos), maistas pristatomas į 
kambarį (trintas, paskystintas maistas, užtikrinta individuali, diskretiška 
personalo pagalba maitinant gyventojus). 
Valgyklėlėje gali valgyti iki 35 asmenų. 
Gyventojui sudaryta galimybė suprantama forma kasdien susipažinti su 
valgiaraščiu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų 
asortimento. 
Gyventojams pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus 
sudarytos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu (yra virtuvė 
ir visa reikiama įranga pasiruošti maisto pačiam). 
Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir esant medikų 
rekomendacijoms organizuojamas specialus dietinis maitinimas.  

6. Buitinės 
paslaugos 

Užtikrinta saugi, sutvarkyta ir pritaikyta tenkinti individualius gyventojų 
poreikius globos namų aplinka. 
Užtikrintas gyventojų drabužių skalbimas, lyginimas bei taisymas (pagal 
poreikį). 
Užtikrintas patalynės keitimas ir skalbimas. 
Užtikrintas gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir 
priežiūra, patalpų dezinfekavimas. 

7. Sveikatos 
priežiūra ir 
slauga 

Užtikrintos šeimos gydytojo vizitacijos ir konsultacijos (gydytojas pagal 
poreikį atvykdavo į globos namus arba gyventojai vykdavo į gydytojo 
kabinetą bei karantino vyko nuotolinės konsultacijos telefonu). 
Bendradarbiavome su kitais sveikatos priežiūros specialistais iš skirtingų 
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sveikatos priežiūros institucijų sprendžiant gyventojų sveikatos 
problemas: organizavome įvairių sveikatos priežiūros specialistų 
konsultacijas ir vykdėme jų rekomendacijas, esant būtinybei, gyventojai 
buvo hospitalizuojami į stacionarią gydymo įstaigą ir domėtasi tolimesne 
sveikatos būkle bei gydymo eiga; gyventojai buvo lydimi į  sveikatos 
priežiūros įstaigas; informuoti gyventojų artimieji apie gyventojo 
sveikatos būklę ir skirtą gydymą. 
Globos namų bendrosios praktikos slaugytojos, pagal gydytojų 
nurodymus ir rekomendacijas atliko reikiamas procedūras suteikė 
pirmąją medicininę pagalbą. 
Gyventojai pagal poreikį aprūpinti specialiosiomis techninėmis pagalbos 
priemonėmis, protezinėmis - ortopedinėmis  priemonėmis. 
Gyventojai aprūpinti medikamentais (bei vykdyta jų vartojimo priežiūra 
ir kontrolė), slaugos priemonėmis ir tvarsliava. 
Sudaryti bei vykdyti gyventojų sveikatos priežiūros ir slaugos planai. 
Organizuota ir vykdyta paliatyvioji slauga. 
Siekiant gyventojų fizinio aktyvumo bei sveikatinimo buvo vykdomos 
grupinės ir individualios mankštos ir kitos fizinio aktyvumo veiklos 
gyventojams. 

8. Socialinis darbas Užtikrinta tinkama naujai atvykusių gyventojų adaptacija. Sudaryti ISGP 
naujai atvykusiems asmenims bei peržiūrėti ir atnaujinti gyventojų ISGP 
bei iškelti įgalinimo tikslai. Individualiu socialiniu darbu siekiama spręsti 
iškylančias socialines problemas, pagalba prisitaikant prie pasikeitusių 
aplinkybių, motyvacijos skatinimas ir palaikymas, paslaugų teikimo 
planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes, tarpininkavimo, 
atstovavimo paslaugų teikimas, gyventojų teisių ir interesų gynimas bei 
bendrų veiklų vykdymas, įvairių užimtumo priemonių taikymas, švenčių, 
popiečių, išvykų organizavimas.  
Galimybių numatymas siekiant gerinti gyvenimo kokybę globos 
namuose. 

9. Kasdieninio 
gyvenimo 
įgūdžių ugdymas 
ir palaikymas 

Siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant 
įvairias reikalingas funkcijas, skatinama, kad patys gyventojai tinkamai 
rūpintųsi pagal galimybes savo asmens higiena, drabužių švara, kambario 
tvarka ir švara. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, 
apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti 
reikiamus daiktus, gyventojai lydimi į parduotuvę arba darbuotojai 
nuperka jų pageidaujamas prekes, sumoka mokesčius). 

10. Darbinių įgūdžių 
ugdymas 

Sudarytos sąlygos palaikyti darbinius įgūdžius bei nuolat skatinami 
gyventojai užsiimti darbine veikla: prižiūrėti aplinką, grėbti lapus, žolę, 
rinkti obuolius, pakeltų lysvių priežiūra, kuriose auginamos vaistažolės ir 
prieskoninės žolelės, sudaryta galimybė gyventojams prižiūrėti lysves, 
skinti žoleles, jas džiovinti, skatinami gyventojai prižiūrėti savo 
kambarius, gaminti dekoracijas globos namų papuošimui ir kt. 

11. Užimtumo, 
fizinio aktyvumo, 
laisvalaikio 
organizavimas 

Įstaigoje yra užimtumo, pojūčių kambarys, pagal poreikį pritaikomos 
įstaigos bendrosios patalpos (holai) užimtumo veikloms, mankštoms 
vykdyti, virtuvėlėje pagal galimybes vykdoma maisto gaminimo veikla, 
teritorijoje yra sveikatingumo takas, poilsio erdvė su lauko sūpuokle, 
suoleliais, išlietais takais, lauko šaškių vieta, pavėsinėmis, lauko baldais, 
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naujai įrengta sportavimui pritaikyta rekreacinė zona su lauko 
treniruokliais, sūpuokle, pritaikyta judėjimo negalią turintiems 
asmenims, mini golfo aikštynu. Suorganizuotos 3 išvykos į Norkaičių 
tradicinių amatų ir etnokultūros centrą, 2 išvykos į Tauragės krašto 
muziejų „Santaka“, 2 vasaros kino seansai po atviru dangumi, mankštos  
gamtoje ir vandenyje, daug dėmesio skirta gyventojų aktyviam 
laisvalaikiui. Suorganizuoti 2 susitikimai su globos įstaigomis, kuriuose 
gyvena senyvo amžiaus asmenys, inicijuoti bendri projektai su vietos 
bendruomene, globos namai buvo puošiami rankų darbo dekoracijomis, 
vyko keletas koncertų, spektaklis lauke, kiekvienas gyventojas 
sveikinamas su gimtadieniu. Šiltuoju metų laiku ir pagal galimybes kitu 
metų laiku, daug dėmesio buvo skiriama gyventojų buvimui lauke 
(išvežimui į lauką). 

12. Pagalba 
rengiantis, 
maitinantis, 
prausiantis ir kt. 

Pagalba teikiama gyventojams, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti 
savo fiziologinių bei higienos poreikių. Užtikrinta individuali, diskretiška 
personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan. 

13. Kitos paslaugos Gyventojų laidojimo apeigų organizavimas, kapų priežiūra. Per 
ataskaitinį laikotarpį mirė 9 asmenys. Prižiūrima 12 kapaviečių. 

 

Socialinis darbas. Socialiniai darbuotojai informuoja, konsultuoja gyventojus, tarpininkauja ir 

atstovauja gyventojus kitose įstaigose. Į metus kartą arba pagal poreikį ir dažniau yra peržiūrimi ir 

atnaujinami kiekvieno gyventojo individualūs socialinės globos planai. Socialiniai darbuotojai kartu su 

kitais įstaigos specialistais vertina gyventojų poreikius, pokyčius, pagal galimybes kartu su gyventojais, 

gyventojų artimaisiais, numato, išsikelia įgalinimo tikslus, galimus rezultatus. Gyventojams socialiniai 

darbuotojai padeda tvarkyti pinigų apskaitą (nuperka maisto produktus ir kitas prekes, sumoka 

mokesčius).  

Ekstremalioji situacija, karantinas šalyje turėjo įtakos paslaugų teikimui, tačiau daug dėmesio 

buvo skiriama gyventojų gyvenimo kokybės užtikrinimui, užimtumo, fizinio aktyvumo veiklų 

organizavimui. Visapusiškas paslaugas gaunančių asmenų poreikių tenkinimas, gyvenimo kokybės 

užtikrinimas siekiant mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti gyventojų visapusiškų poreikių tenkinimą – 

vienas iš 2021 m. įstaigos veiklos prioritetų. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir lūkesčius buvo 

rengiami kiekvieno mėnesio užimtumo planai. Į ketvirtį kartą organizuoti globos namų tarybos 

susirinkimai. Gyventojams sudaryta galimybė palaikyti ryšius su giminaičiais. Globos namų gyventojai 

dalyvavo 15 įvairiausių renginių. Suorganizuotos 3 išvykos į Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros 

centrą, dalyvauta duonos kepimo, žvakių liejimo ir kabančių sodų gamybos edukacijose. Siekiant 

skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti psichoemocinę sveikatą buvo organizuoti individualūs ir grupiniai 

spalvų, garsų, kvapų terapijos užsiėmimai, mankštos, šiaurietiško ėjimo, autogeninės treniruotės ir kitos 

fizinio aktyvumo veiklos individualiai ir grupėse. Naujai užimtumo veiklose pradėta taikyti 
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neuroedukacinį metodą, garso praktikos užsiėmimų vedimą. Šiltuoju metų laiku ir pagal galimybes kitu 

metų laiku, daug dėmesio skiriama gyventojų buvimui, išvežimui į lauką. 

Globos namuose užtikrinamos gyventojų teisės ir galimybės, pasirinkimo teisė realizuoti 

asmeninius poreikius, pomėgius, sudaryta galimybė gyventojų ryšiams su bendruomene. Globos 

namuose palaikomi ir skatinami geri globos namų gyventojų ir darbuotojų tarpusavio santykiai, 

skatinamas jų iniciatyvumas teikti siūlymus dėl socialinės globos paslaugų kokybės užtikrinimo. 

Remiantis gyventojų anketinės apklausos analizės duomenimis, gyventojų gyvenimo kokybė 

ataskaitiniais metais pagerėjo ir globos namuose teikiamos paslaugos teikia naudą gyventojams. 

Daroma išvada, kad vykdoma veikla sukuria pridėtinę vertė ir naudą gyventojams, jie jaučiasi saugūs ir 

laimingi.  

2021 metais pagal galimybes ir atsižvelgiant į keliamus reikalavimus teikiant paslaugas globos 

namuose ekstremaliosios situacijos, karantino metu, įstaigoje buvo skiriamas dėmesys valstybinių, 

religinių ir kitų švenčių minėjimui. Kiekvienas gyventojas buvo sveikinamas su gimtadieniu.  

Dalijimasis gerosiomis patirtimis su kitomis globos įstaigomis – galimybė palyginti įstaigų 

veiklas, pasiektus rezultatus, pasisemti gerosios darbinės patirties. 2021 m. Lauksargių globos namų 

darbuotojai lankėsi Šilutės socialinės globos namų Saugų padalinyje, pasidalinta gerąja patirtimi 

steigiant globos namų padalinį. Apsilankyta Šeduvos globos namų Aukštelkų savarankiško gyvenimo 

namuose, kur su Savivaldybių socialinių globos įstaigų asociacijos nariais dalyvauta susirinkime. 

Sveikatos priežiūra ir slauga. Teikiant socialinę globą, organizuojamos sveikatos priežiūros 

paslaugos, užtikrinančios asmens fizinę ir psichinę sveikatą, rūpinamasi, kad visi globos namų 

gyventojai gautų jiems reikalingas gydymo, slaugos paslaugas, būtų aprūpinti techninės pagalbos 

priemonėmis. Bendradarbiauta su kitais sveikatos priežiūros specialistais iš skirtingų sveikatos 

priežiūros institucijų sprendžiant gyventojų sveikatos problemas: organizuotos įvairių sveikatos 

priežiūros specialistų konsultacijos ir vykdytos jų rekomendacijos, esant būtinybei, gyventojai buvo 

hospitalizuojami į stacionarią gydymo įstaigą ir domėtasi tolimesne sveikatos būkle bei gydymo eiga, 

pagal galimybes lankomi globos namų darbuotojų. Gyventojai visuomet lydimi globos namų 

darbuotojų į sveikatos priežiūros įstaigas bei informuojami gyventojų artimieji apie gyventojo 

sveikatos būklę ir skirtą gydymą. 

2021 metais globos namų gyventojai gydėsi: Klaipėdos ligoninėje – 2 gyventojai, Tauragės 

apskrities ligoninėje - 15 gyventojų. Gyventojams organizuotos 397 gydytojų (specialistų) 

konsultacijos: I lygio (pas šeimos gydytoją) – 346, pas II lygio specialistus Tauragėje – 41, pas II lygio 

specialistus Klaipėdoje – 3, II lygio specialistus Kaune – 5,   II lygio specialistus Šiauliuose - 2. 54 
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globos namų gyventojų vizitai pas stomatologus. 20 kartų į Globos namus kviesta greitoji medicinos 

pagalba.  

Siekiant gyventojų sveikatinimo buvo vykdomos grupinės ir individualios mankštos gyventojams 

bei vykdomos kitos fizinio aktyvumo veiklos įgyvendinant projektinę veiklą. 

2021 m. dėl koronaviruso infekcijos prevencijos ir valdymo atnaujinti ir naujai parengti įstaigos 

dokumentai susiję su infekcijų kontrolės valdymu, periodiškai vykdyti mokymai dėl asmens apsaugos 

priemonių tinkamo naudojimo, įstaigoje buvo atliekamas darbuotojų ir gyventojų testavimas dėl 

COVID-19 ligos. 

Socialinė partnerystė. Globos namai iki 2021 m. buvo sudarę 8 partnerystės sutartis. 2021 m. 

sudarytos dar 4 socialinės partnerystės sutartys:  

2021-02-01 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su SIŽGB „Tauragės viltis“. Bendradarbiauta 

bendrose veiklose su globos namų gyventojais ir vaikais su negalia ir jų šeimų nariais. 

2021-08-31 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tauragės krašto muziejumi „Santaka“ 

siekiant bendradarbiauti organizuojant šventes, minėjimus, kitus bendruomeninius, kultūrinius, 

edukacinius renginius, inicijuojant ir dalyvaujant projektinėse veiklose. 

2021-09-02 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir 

visuomenės studijų fakultetu. Sutarties tikslas – darbuotojų bendradarbiavimas, rengiant ir vykdant 

bendrus mokslinius tyrimus ir taikomąją mokslo veiklą, tarptautinius ir nacionalinius projektus, 

įgyvendinant mokslo ir studijų programas ir kvalifikacijos tobulinimo programas. 

2021-10-26 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Josvainių socialiniu ir ugdymo centru 

siekiant plėtoti bendradarbiavimą socialinėje, užimtumo, švietimo, sveikatingumo, kultūros ir meno 

srityse bei dalyvauti ir būti partneriais rengiamuose projektuose. 

 Partnerystė globos namuose yra: formali – socialiniai partneriai (sutartiniai įsipareigojimai, 

bendradarbiavimas dėl laisvalaikio ir užimtumo, socialinių paslaugų – grožio paslaugos, gyventojų 

priežiūra - teikimo, mokymų darbuotojams ir gyventojams teikimo) ir finansiniai partneriai (įvairių 

projektų finansavimas ir įgyvendinimas); neformali – kylanti iš NVO, verslo organizacijų, 

bendruomenių ir pan. Iš viso 2021 m. įgyvendintų iniciatyvų skaičius bendradarbiaujant su partneriais 

(rėmėjais) – 20 (7 pav. ). 
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7 pav. Partnerystės iniciatyvų skaičius 2021 metais 

          

2021 m. su partneriais ar partnerių iniciatyvų, skirtų gyventojų užimtumui ir laisvalaikiui (įvairūs 

renginiai, koncertai) buvo įgyvendinta 10, kas sudarė 67 proc. nuo visų 2021 m. vykusių renginių 

globos namuose. Socialinių partnerių dėka buvo organizuotos 5 studentų praktikos. Taip pat pasirašytos 

2 finansinės paramos sutartys dėl projektų įgyvendinimo bei toliau įgyvendinamas sporto projektas 

„Nauja galimybė“ įrengta reakreacinė sportavimui pritaikyta zona globos namų teritorijoje, įsigyti 

lauko treniruokliai pritaikyti negalią turintiems žmonėms, vykdyti fizinio aktyvumo užsiėmimai 

gyventojams. Neformalios partnerystės dėka įgyvendintos 2 iniciatyvos (gauta skalbimo mašina, 

skanėstai gyventojams). 

          2021 m. inicijuoti tarpinstituciniai renginiai ir bendri projektai su vietos bendruomene: 

 2021-01-13 Sausio 13-osios minėjimas „Sustok už didvyrius“ kartu su Lauksargių 

bendruomene, Lauksargių pagrindine mokykla, Lauksargių kultūros namais; 

 2021-07-30 kartu su Tauragės krašto muziejumi „Santaka“ organizuota  ekskursija po menų 

festivalio ,,Kvadratu", eksponuojamų penkių fotografijų parodą Tauragės mieste Europos 

judumo savaitei paminėti; 

 2021-08-17 inicijuota bendruomenės diena, kurioje dalyvavo globos namų gyventojai, 

Lauksargių seniūnijos darbuotojai, Lauksargių bendruomenės gyventojai. Susirinkusiems 

pravestos fizinio aktyvumo veiklos bei vakare rodomas filmas po atviru dangumi globos namų 

teritorijoje. 

 2021-08-24 inicijuotas bendruomenės vakaras globos namų teritorijoje – Tauragės kultūros 

centro liaudies teatro spektaklis. 

 2021-09-10 inicijuotas bendruomenės vakaras - vasaros kinas po atviru dangumi globos namų 

teritorijoje visai vietos bendruomenei. 
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 2021-10-01 kartu su Lauksargių bendruomene ir Lauksargių kultūros namais inicijuotas 

renginys Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. 

 2021-07-12 dalyvauta LRT „Draugystė veža“ iniciatyvoje „Mums pakeliui“ piligrimų žygio 

atkarpoje Vadaktai- Paberžė. 

 2021-09-27 inicijuotas projekto „Nauja galimybė“ pristatymas Tauragės rajono savivaldybės 

vadovams, tarybos nariams, socialinės paramos skyriaus atstovams.         

 

FINANSINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, gyventojų įmokų už gyvenimą 

globos namuose (specialiųjų programų lėšų) ir kitų pajamų. Lauksargių globos namų biudžetas            

2021 metais buvo 688175,00 eurų, iš jų: valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asmenų su 

sunkia negalia globai užtikrinti – 348615,00 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos – 44130,00 eurų, 

specialiųjų programų lėšos – 239815,00 eurų bei 55615,00 eurų projektinės veiklos lėšos ir lyginant su 

2020 metais globos namų biudžetas 2021 m. mažesnis 4 procentais (8 pav.). 

 

8 pav.  Globos namų biudžetas 2018 - 2021 metais. 
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       Didžiąją dalį globos namų biudžeto sudaro valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

lėšos – 51 proc. ir spec. programos lėšos - 35 proc. (9 pav.). 

 

9 pav. Globos namų biudžeto lėšos 2021 m. 

 

2020 m. biudžetas didesnis už 2021 m., nes buvo skirta papildomai savivaldybės biudžeto lėšų 

(2020 m. papildomai buvo skirta lėšų asmens apsaugos priemonėms ir ilgalaikiam turtui įsigyti) bei 

buvo daugiau pritraukta papildomai projektinės veiklos lėšų.  

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (348615,00 Eur.) skirtos gyventojų 

maitinimo, paslaugoms apmokėti, medikamentams ir slaugos priemonėms įsigyti, taip pat 

darbuotojų darbo užmokesčiui. 2021 m. iš šių lėšų įsigyta 20 medicininių čiužinių.  

Spec. programos lėšos (239815,00 Eur.) skirtos transporto išlaidoms, komunalinėms paslaugoms, 

skalbimo paslaugoms, ūkinio inventoriaus, buitinės chemijos prekėms, kitoms prekėms ir paslaugoms 

apmokėti bei darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti. 2021 m. iš spec. programos lėšų taip pat 

įsigyta indaplovė, darbuotojai aprūpinti darbo drabužiais bei skirtos lėšos darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui.  

Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos darbo užmokesčiui (34700,00 Eur.) ir projekto „Nauja 

galimybė“ įgyvendinimui (9430,00 Eur.). 

2021 m. projektinės lėšos skirtos projekto „Nauja galimybė“ įgyvendinimui (53815,00 Eur.) iš 

Sporto rėmimo fondo, projekto „Judu savo ritmu“ (600,00 Eur.) įgyvendinimui iš Tauragės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų,  projekto „Vasara su kinu“ 

(1200,00 Eur.) įgyvendinimui iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 

programos lėšų ir 358,00 eurų skirta Aplinkos projektų valdymo agentūros subsidija šiltnamio efekto 

sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos audito atlikimui. 
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Globos namų biudžeto lėšų panaudojimas 2018 – 2021 metais pateiktas 10 pav. 

 

10 pav. Globos namų biudžeto lėšų panaudojimas 2018 - 2021 m. 
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Racionaliu, taupiu, tinkamu lėšų paskirstymu ir naudojimu užtikrinta efektyvi įstaigos veikla 

teikiant kokybiškas paslaugas gyventojams bei sudarytos tinkamos darbo sąlygos darbuotojams. 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA. Siekiant gerinti socialinės globos paslaugų kokybę inicijuojama ir 

vykdoma projektinė veikla, pritraukiami papildomi finansavimo šaltiniai.  

2021 m. įgyvendintas projektas “Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS 

kokybės sistemą“, kurio dėka įdiegta kokybės sistema globos namuose. Projektas finansuojamas 

Europos Sąjungos lėšomis. Kokybės sistemos diegimas įstaigoje preliminariai sudarė apie 12500,00 

eurų. 2021 m. atliktas išorinis įstaigos auditas ir gegužės mėnesį gautas kokybės sertifikatas. 

2021 m. toliau įgyvendinamas sporto projektas „Nauja galimybė“, kuriuo siekiama skatinti 

pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų sporto plėtrą Tauragės rajone. Įrengta suaugusiems, tame tarpe ir 

neįgaliems asmenims, sportavimui pritaikyta rekreacinė zona, kurioje pastatyta 10 lauko sporto 

įrenginių (įvairūs neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims pritaikyti treniruokliai, supynė, skirta 

judėjimo negalią turintiems asmenims, lauko šachmatų ir lauko stalo futbolo stalas) ir įrengta mini 

golfo aikštelė. Įsigytos įvairios sporto priemonės, interaktyvios treniravimosi priemonės individualių ir 

grupinių fizinių pratybų uždarose patalpose ir lauke organizavimui. Projekto naudą pajuto daugiau nei 

150 asmenų, tai mūsų globos namų gyventojai, fizinio aktyvumo grupiniai užsiėmimai neįgaliems 

asmenims buvo organizuoti Adakavo socialinių paslaugų namų, Tauragės padalinio, grupinių 

gyvenimo namų gyventojams bei Pagramančio bendruomenės centro ,,Gramančia" socialinės globos 

namų gyventojams (mankštos, orientaciniai žaidimai, autogeninės treniruotės, šiaurietiško ėjimo 

užsiėmimai, treniravimasis su interaktyviomis priemonėmis). Liepos mėnesį buvo organizuoti 4 

integruoti grupiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo globos namų gyventojai kartu su 

negalią turinčiais vaikais ir jų artimaisiais. Sporto projekto įgyvendinimas prisidėjo ir prisidės prie 

sporto socialinės funkcijos stiprinimo, mažins socialinę pagyvenusių ir neįgalių asmenų atskirtį. 

Sportavimo sąlygos sudarytos kaimiškoje vietovėje gyvenantiems asmenims, kas užtikrina lygias 

galimybes užsiimti aktyvia fizine veikla, nepriklausomai nuo amžiaus, sveikatos būklės, socialinio 

statuso ar gyvenamosios vietos. Projekto įgyvendinimui numatyta 94 310,07 eurų, iš jų: sporto rėmimo 

fondo lėšos – 84 879,06 Eur. (90 proc.) ir savivaldybės biudžeto lėšos  – 9 431,01 Eur. (10 proc.). 

Projekto trukmė – 20 mėn. 

2021 m. pasirašyta projekto „Vasara su kinu“ finansavimo sutartis su Tauragės rajono 

savivaldybe ir gautas 1200,00 eurų finansavimas iš neįgaliųjų integracijos programos lėšų. Projekto 

„Vasara su kinu“ tikslas - užtikrinti asmenų, turinčių specialiuosius poreikius, tikslingą užimtumą ir 

socialinę integraciją vietos bendruomenėje. Projekto lėšomis išnuomota lauko kino teatro įranga ir 2 
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filmo seansai, filmai buvo rodomi globos namų teritorijoje. Kino seansų po atviru dangumi žiūrėjimas 

patenkino projekto dalyvių (globos namų gyventojų, darbuotojų, Lauksargių bendruomenės narių) 

kultūrinius poreikius. Laisvalaikio leidimas gryname ore skatina neįgaliųjų asmenų fizinį ir protinį 

aktyvumą, savarankiškumą, gebėjimą pasirūpinti savimi, gerina emocinę savijautą ir leidžia jaustis 

pilnaverčiu visuomenės nariu. 

2021 m. pasirašyta projekto „Judu savu ritmu“ finansavimo sutartis su Tauragės rajono 

savivaldybe ir gautas 600,00 eurų finansavimas iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų. Projekto dėka įsigyti autogeninių treniruočių, garso meditacijų sesijų vedimui garso 

terapijos instrumentai – dainuojantys dubenys, koshi varpeliai. Užsiėmimų metu gerinama senjorų 

fizinė bei psichinė sveikata. 

 

2021 METŲ VEIKLOS APIBENDRINIMAS. Lauksargių globos namai - moderni ir nuolat 

tobulėjanti socialinės globos paslaugų įstaiga, teikianti kokybiškas, efektyvias ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, 

atsižvelgiant į asmens poreikius, amžių, sveikatą, kad būtų užtikrinta tinkama jų priežiūra bei pilnavertė 

gyvenimo kokybė.  

Globos namuose vienu metu socialinės globos paslaugos teikiamos 50 gyventojų, iš kurių 44 

asmenys su sunkia negalia, kuomet yra būtina nuolatinė ir kompleksinė darbuotojų priežiūra ir pagalba 

gyventojams. Gyventojų amžius - nuo 53 iki 99 metų, maždaug pusė visų globos namų gyventojų yra 

amžiaus grupėje nuo 81 iki 90 metų. Etatų skaičius globos namuose – 31. 

 Socialinės globos paslaugos kaina Lauksargių globos namuose: 

 - vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 900,00 eurų per mėnesį; 

 - vienam asmeniui su sunkia negalia – 1080,00 eurų per mėnesį. 

Atsižvelgiant į 2021 m. įstaigos veiklos plano išskirtus prioritetus, veikla globos namuose buvo 

vykdoma: 

1. Efektyviai valdant teikiamas socialines paslaugas įgyvendinant socialinės globos kokybės 

reikalavimus, inicijuojant ir įgyvendinant priemones įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, 

įvertinant jų poveikį; sudarant galimybę darbuotojams kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinti profesinius 

įgūdžius. 

2021 metais globos namuose apgyvendinta 9 nauji gyventojai. Visiems naujai atvykusiems 

gyventojams įvertinti poreikiai ir sudaryti individualūs socialinės globos planai (ISGP) bei visiems 

gyvenantiems peržiūrėti ir atnaujinti ISGP, iškelti įgalinimo tikslai. Visiems gyventojams sudaryta 

saugi, patogi ir lengvai judėti užtikrinta, artima šeimos namams aplinka, atitinkanti teisės aktų 
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reikalavimus. Globos namuose gyventojams užtikrintas sveikas, kokybiškas, atitinkantis teisės aktų 

reikalavimus maitinimas. Tinkamai ir laiku organizuotos ir suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, 

užtikrintos šeimos gydytojo konsultacijos ir pagal poreikį kitų specialistų konsultacijos, kineziterapeuto 

paslaugos. Gyventojai pagal poreikį aprūpinti specialiosiomis priemonėmis (vaikštynėmis, vežimėliais 

ir kt.). 

Siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų teikimo procesą, globos namuose įdiegta socialinių 

paslaugų kokybės sistema EQUASS ir gautas kokybės sertifikatas.  

Globos namuose buvo atliktas Kauno kolegijos studento baigiamojo darbo tyrimas, kurio tikslas 

– nustatyti pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių socialinio palaikymo būdus globos namuose. 

Išvadose nurodyta, kad globos namų gyventojai iš socialinių darbuotojų ir kitų globos namų darbuotojų 

jaučia skirtingų rūšių socialinį palaikymą. Jis pasireiškia patrauklios ir patogios fizinės aplinkos 

užtikrinimu (kambarių ir bendrų globos namų patalpų), taip pat suteikiamos sąlygos gyventojams 

bendrauti tarpusavyje, su įstaigos darbuotojais, administracija. Santykiai tarp globos namų darbuotojų 

ir gyventojų yra pakankamai palankūs, vyrauja teigiama atmosfera ir aukštas vieni kitų supratingumo 

lygis. Globos namų gyventojai palankiai vertina ir administracijos darbą, kadangi gyventojams 

užtikrintos visos sąlygos su jos atstovais komunikuoti, bendrauti rūpimais klausimais, išreikštais norus, 

poreikius ir lūkesčius. Itin teigiamai globos namų gyventojai vertina beveik visus globos namuose 

sukuriamus socialinius ir laisvalaikio aspektus, jiems užtikrinamą medicininę priežiūrą. Visos šios 

priemonės užtikrina globos namų gyventojams stiprų socialinį palaikymą. 

 Metų pabaigoje buvo atliktos gyventojų, darbuotojų ir socialinių partnerių, finansuotojų/rėmėjų 

anketinės apklausos. Anketinių apklausų rezultatai aptarti su darbuotojais ir gyventojais. 

Darbuotojų anketinės apklausos rezultatai parodė, kad visi apklaustieji darbuotojai yra patenkinti 

įstaigos materialine aplinka ir darbo sąlygomis. Globos namų darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, 

tobulina profesinius įgūdžius. Darbuotojų anketinės apklausos duomenimis - 88 proc. apklaustųjų 

darbuotojų praktikoje pritaikė mokymų metu įgytas žinias ar įdiegė naujus darbo metodus. Visi 

kvalifikaciją kėlę darbuotojai, kvalifikaciją kėlė daugiau nei 16 valandų, kas rodo didelę motyvaciją 

nuolatiniam tobulėjimui ir mokymuisi, suinteresuotumui teikti kokybiškas paslaugas.  

2. Visapusiškai tenkinant gyventojų poreikius, užtikrinant gyvenimo kokybę buvo siekiama 

mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti gyventojų visapusiškų poreikių tenkinimą. Atsižvelgiant į 

gyventojų poreikius ir lūkesčius buvo rengiami kiekvieno mėnesio užimtumo planai. Į ketvirtį kartą 

organizuoti globos namų tarybos susirinkimai. Gyventojams sudaryta galimybė palaikyti ryšius su 

giminaičiais. Globos namų gyventojai dalyvavo įvairiuose renginiuose. Vyko individualūs ir grupiniai 

meninės veiklos ir saviraiškos užsiėmimai, pritaikyta naujos užimtumo, fizinio aktyvumo veiklos, 
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suorganizuotos išvykos. Siekiant skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti psichoemocinę sveikatą buvo 

organizuoti individualūs ir grupiniai spalvų, garsų, kvapų terapijos užsiėmimai, mankštos ir kitos 

fizinio aktyvumo veiklos. 

Globos namuose užtikrinamos gyventojų teisės ir galimybės, pasirinkimo teisė realizuoti 

asmeninius poreikius, pomėgius, sudaryta galimybė gyventojų ryšiams su bendruomene. Globos 

namuose palaikomi ir skatinami geri globos namų gyventojų ir darbuotojų tarpusavio santykiai, 

skatinamas jų iniciatyvumas teikti siūlymus dėl socialinės globos paslaugų kokybės užtikrinimo. 

Remiantis gyventojų anketinės apklausos analizės duomenimis, gyventojai paslaugų kokybę vertina 

labai gerai, gyventojų gyvenimo kokybė ataskaitiniais metais pagerėjo, globos namuose teikiamos 

paslaugos teikia naudą gyventojams. Daroma išvada, kad vykdoma veikla sukuria pridėtinę vertė ir 

naudą gyventojams, jie jaučiasi saugūs ir laimingi.  

3. Palaikant komunikaciją su suinteresuotomis grupėmis, užtikrinant įstaigos 

konkurencingumą buvo įgyvendinami projektai ir inicijuota nauja projektinė veikla; plėtojama 

socialinė partnerystė, bendradarbiaujama su vietos bendruomene bei dalijimasis gerąja patirtimi su 

kitomis globos įstaigomis. 

2021 m. pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys. 2021 m. su partneriais ar partnerių 

iniciatyvų, skirtų gyventojų užimtumui ir laisvalaikiui buvo įgyvendinta 10, kas sudarė 67 proc. nuo 

visų 2021 m. vykusių renginių globos namuose. Taip pat pasirašytos 2 finansinės paramos sutartys dėl 

projektų įgyvendinimo bei toliau įgyvendinamas sporto projektas „Nauja galimybė“. Socialinių 

partnerių dėka buvo organizuotos 5 studentų praktikos. Neformalios partnerystės dėka įgyvendintos 2 

iniciatyvos (gauta parama: skalbimo mašina, skanėstai). 

Vienas svarbiausių globos namų inicijuotų renginių su partneriais – Tarptautinė pagyvenusių 

žmonių diena (2021-10-01), kuri vyko Lauksargių kultūros namuose. 

Anketinės apklausos duomenimis, partneriai globos namuose teikiamas paslaugas vertina labai 

gerai ir teigė, kad bendradarbiavimas su globos namais motyvuoja ir toliau yra tikimasi 

bendradarbiavimo. Partneriai vertina globos namų darbuotojų profesionalumą, atvirumą, kūrybiškumą. 

Siekiant gerinti socialinės globos paslaugų kokybę buvo inicijuojama ir vykdoma projektinė 

veikla, pritraukiami papildomi finansavimo šaltiniai. 2021 m. įgyvendintas projektas “Socialinių 

paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio dėka įdiegta kokybės sistema 

globos namuose. Toliau įgyvendinamas sporto projektas „Nauja galimybė“, kuriuo siekiama skatinti 

pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų sporto plėtrą Tauragės rajone. 2021 m. gautas projektui „Vasara su 

kinu“ finansavimas iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų integracijos programos lėšų bei projekto 
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„Judu savu ritmu“ finansavimas Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų.  

2021 m. Lauksargių globos namų darbuotojai lankėsi dviejuose socialinės globos įstaigose: 

Šilutės socialinės globos namų Saugų padalinyje ir Šeduvos globos namų Aukštelkų savarankiško 

gyvenimo namuose. Susitikimų metu buvo pasidalinta darbinėmis patirtimis, palygintos įstaigų veiklos, 

požiūriai, rezultatai. Lyginamoji analizė parodė, kad Lauksargių globos namai yra konkurencinga 

įstaiga, dėmesys skiriamas veiklos rezultatams ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis užtikrinimui, 

kokybiškų paslaugų teikimo organizavimui, užtikrinamas atgalinis ryšys su gyventojais ir kitomis 

suinteresuotomis šalimis.  

 

2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI. 2022 m. Lauksargių globos namai taip pat sieks 

racionaliai naudojant turimus finansinius išteklius, teikti kokybiškas ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, kad būtų užtikrinta tinkama jų priežiūra bei pilnavertė 

gyvenimo kokybė, užtikrintas  saugus, sveikas, orus ir prasmingas gyvenimas. Bus siekiama:   

 užtikrinti socialinės globos kokybės reikalavimus, reglamentuotus senyvo amžiaus 

asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos 

normose, taikomose socialinės globos namams; 

 inicijuoti ir įgyvendinti priemones įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertinti jų 

poveikį; 

 įgyvendinti vykdomus projektus ir inicijuoti naują projektinę veiklą; 

 užtikrinti gyventojų poreikį realizuoti savo gebėjimus ir pomėgius; 

 inicijuoti socialinių paslaugų plėtrą; 

 sudaryti galimybę darbuotojams kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinti profesinius 

įgūdžius; 

 plėtoti naudingą socialinę partnerystę, bendradarbiauti su vietos bendruomene; 

 dalintis gerąją patirtimi su kitomis globos įstaigomis. 
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