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DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Dotnuvos slaugos namai (toliau – įstaiga) – licencijuota biudžetinė Kėdainių rajono 

savivaldybės įstaiga.  

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3716 2015-07-03, išduota valstybinės 

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir licencija 

socialinei globai teikti Nr. L000000505, išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Įstaiga atitinka EQUASS sertifikavimo kriterijus ir yra sertifikuota trejiems metams. 

Sertifikatas gautas 2021 m. liepos 16 d. ir galioja iki 2024 m. liepos 16 d. 

 Įstaiga yra juridinis asmuo, įsteigtas 1995 m. spalio 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės 

(kodas 111103885) tarybos sprendimu, įregistruota Registrų centre, kodas 193037766.  

Adresas – Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių rajonas. 

Interneto svetainė – www.dotnuvosslaugosnamai.lt 

Vadovas - Irena Staliorienė. 

Pagrindinė veikla – institucinė  ilgalaikė (trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenų ir 

suaugusių asmenų su negalia globa. Dotnuvos slaugos namai savo veiklą organizuoja 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų ir 

kitais įstatymais. Kėdainių rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, kitais teisės aktais, bei Dotnuvos 

slaugos namų nuostatais. Įstaiga finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės biudžeto.  

MISIJA 

Teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialinės globos paslaugas asmenims, kurie dėl amžiaus ar 

negalios negali pasirūpinti savimi, siekti optimalių rezultatų skatinant ir išlaikant jų 

savarankiškumą. 

VIZIJA 

Moderni, atvira naujovėms, pokyčiams, bendradarbiaujanti, patraukli savo infrastruktūra, 

socialinių paslaugų įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti 

teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų 

poreikius. 

VERTYBĖS 

Pagarba žmogui, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas, socialinė 

atsakomybė, viešumas, etikos pricipo laikymasis. Dotnuvos slaugos namai, vykdydami jiems 

pavestas funkcijas, dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus 

bei veiklos programas. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR JUOS ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

1 strateginis tikslas. Strateginis tikslas - teikti asmenims socialinės globos normas atitinkančią 

institucinę ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinant asmens įvairiapusiškų poreikių 

tenkinimą, gyvenimo kokybės gerinimą. 

03 programa.  Socialinės apsaugos plėtojimas. 

Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, 

organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis 

paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios 
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programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias 

socialinės paramos priemones. Ši programa padės kurta saugią socialinę aplinką.  

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 Siekiant strateginio tikslo – sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir 

ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas, 

įgyvendinimo, 2022 metų įstaigos veiklos prioritetai buvo žmogiškųjų išteklių ugdymas ir 

tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo užtikrinimas pagal socialinės apsaugos plėtojimo 

programą, naudojant socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia priemones ir socialinių 

paslaugų teikimo užtikrinimo priemones.  

 

Įgyvendinant socialinės apsaugos plėtojimo programą, ilgalaikės socialinės globos 

paslaugos per metus buvo teikiamos vidutiniškai 46 asmenims.  

 
                                            Paslaugų gavėjų skaičius (2022.01.01. – 2022.12.31)                              1 lentelė 

                                     

Paslaugų gavėjai 

 

Laikotarpis 

 

2022 – 01 – 01 2022 – 12 – 31 

Senyvo amžiaus asmenys su negalia 5 6 

Senyvo amžiaus asmenys su sunkia 

negalia 
36 36 

Suaugę asmenys su sunkia negalia 4 3 

Senatvės pensininkai 0 0 

Iš viso: 45 45 

 

 

                                          Paslaugų gavėjų kaita per 2022 metus                                             2 lentelė 

 

Lytis 

 

Atvykimas iš Kėdainių ligoninės 

slaugos skyriaus, giminių ar 

globėjų 

 

Mirtys  

 

Išvykimas  į kitus globos 

namus/pas gimines ar 

globėjus 

Vyrai  4 3 2 

Moterys 23 21 0 

Iš viso: 27 24 2 

2022 metų gruodžio 31 dienai įstaigoje gyveno 33 moterys ir 12 vyrų. Jauniausiam 

gyventojui 44 metai, vyriausia gyventoja yra sulaukusi 96 metų. 2 asmenys neturi artimųjų arba yra 

visiškai jų nelankomi. 

Įstaigos gyventojų vidutinis amžius – 79 metai, tame tarpe moterų – 79 metai, vyrų 72 

metai. 

 

            Paslaugų gavėjų skaičius pagal amžiaus grupes ir negalios rūšį pateikiamas 3 lentelėje. 

  

            Paslaugų gavėjų skaičius pagal amžių ir negalios rūšį (2022-12-31)                   3 lentelė 
Amžius 30-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 + Iš viso 

Moterys - 1 1 1 3 4 10 13 33 
Vyrai 1 - - - 6 3 1 1 12 

Su sunkia 

negalia 
1 1 1 - 9 7 9 14 39 

Senyvo amžiaus 

asmenys su 

negalia 

- - - - 2 - 2 2 6 
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Paslaugų gavėjams per 2022 metus buvo teikiamos konsultavimo, informavimo ir 

tarpininkavimo paslaugos. Tarpininkauta slaugos namų gyventojams Migracijos departamento 

Kėdainių padalinyje, Valstybinėje socialinio draudimo fondo skyriuje („Sodroje“), Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, Kėdainių rajono savivaldybės Dotnuvos 

seniūnijoje, Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnyboje, Kėdainių VPK, UAB Žaliakalnio 

poliklinikoje Kėdainių filiale, Kėdainių PSPC. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas bendravimui ne tik su įstaigoje paslaugas gaunančiais 

asmenimis, bet ir su jų artimaisiais, šeimos nariais, bendruomene. Socialinės atskirties mažinimui, 

socialinių įgūdžių palaikymui, socialiniam dalyvavimui skatinti, asmens savarankiškumui palaikyti 

ir skatinti įstaigoje vykdomas socialinis darbas (darbiniai užsiėmimai su gyventojais, higienos 

įgūdžių palaikymas, dailės, muzikos terapijos, biblioterapijos, garsinių skaitymų, mėgstamų 

patiekalų gaminimo užsiėmimai, reminiscencinė (prisiminimų) terapija, supažindinimas su švaros, 

tvarkos, gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, aprūpinimas spauda, grožine literatūra, kultūrinė, 

edukacinė veikla). Individualus darbas su asmeniu, darbas grupėje, konsultavimas, tarpininkavimas. 

Bendravimas su paslaugų gavėjų artimaisiais, jų informavimas ir konsultavimas. Įstaigos paslaugų 

gavėjai savarankiškai ar padedami socialinių darbuotojų, užimtumo specialisto užsiima mėgstama 

veikla.  

Dotnuvos slaugos namuose teiktos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos. 

Per ataskaitinį laikotarpį socialinės globos paslaugų gavėjų poreikiai buvo pakartotinai įvertinti, 

sudaryti individualūs socialinės globos planai. Sudarant individualius socialinės globos planus, 

dalyvauja vyriausias socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai, vyresnysis bendrosios praktikos 

slaugytojas, individualios priežiūros darbuotojas arba slaugytojo padėjėjas, užimtumo specialistas, 

kineziterapeutas, socialinės globos paslaugos gavėjai, jų artimieji. Socialinės globos planai 

sudaromi pirmiausiai atsižvelgus į asmens bei jo šeimos interesus. Poreikiai pervertinami ir globos 

planai koreguojami, pakitus paslaugos gavėjo fizinei ir psichologinei būklei, bet ne rečiau kaip 

vieną kartą per metus. Naujai atvykusiems asmenims socialinė globa organizuota ir teikta, remiantis 

asmens poreikių vertinimu.  

Kiekvienas paslaugų gavėjas, individualiai, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir negalią, 

aprūpintas kompensacine technika. Užtikrintas aprūpinimas slaugos priemonėmis, medikamentais 

bei atliekama jų vartojimo priežiūra bei kontrolė. Įstaigoje atliekama pragulų, žaizdų profilaktika ir 

gydymas. Konsultacijos su šeimos gydytoju vyksta nepertraukiamai nuotoliniu būdu, telefonu arba 

elektroniniu paštu. Šeimos gydytojas, psichiatras į įstaigą atvyksta kiekvieną mėnesį. Paslaugų 

gavėjai vežami konsultacijoms pas įvairių sričių specialistus pagal poreikį ir gydytojo paskyrimą. Į 

Kauno klinikas konsultacijoms buvo vežama 5  kartus, psichiatro konsultacijai – 42, psichologo – 

12, akių ligų – 5, neurologo – 5, pas odontologus - 19. Tai pat gyventojai buvo konsultuojami 

otorinolaringologo traumatologo, kardiologo, angiochirurgo, urologo, nefrologo, chirurgo, 

endokrinologo, dermatologo ir kt.. 

Paslaugų gavėjams išvykus gydytis į ligoninę, vyksta nenutrūkstamas bendravimo ryšys su 

juo ir gydančiu gydytoju. Apie išvykimą gydytis į ligoninę informuojami artimieji ar globėjai. 

Maitinimas paslaugų gavėjams yra ruošiamas įstaigoje. Tam yra sudaryti sezoniniai 

valgiaraščiai pagal LR sveikatos higienos normas HN 15:2005 „Maisto higiena“. Patiekalai 

gaminami pagal patvirtintas technologines korteles – aprašymus, griežtai laikantis nustatytų paros 

maistinių medžiagų ir energijos normų. Paslaugų gavėjai maitinami 4 kartus per dieną. 10 paslaugų 

gavėjų maitinasi valgymo patalpoje, kt. savo kambariuose.  

Dotnuvos slaugos namuose grupiniai ir individualūs užsiėmimai su paslaugų gavėjais, 

vykdomi pagal specialistų sudarytą planą. Bendrosios mankštos intensyviai pradėtos vykdyti nuo 

kovo mėn., sausio – vasario mėn. bendri susibūrimai buvo apriboti dėl Covid-19 infekcijos plitimo. 

Grupinės  mankštos buvo vykdomos kiekvieną specialisto darbo dieną, kas sudaro 106 kartus per 

praėjusius metus. Lankančiųjų bendrąsias mankštas yra apie 10-12 žmonių. Penktadieniais, mankšta 

keičiama į lavinamąją žaidimų formos mankštą, tokią kaip, žaidimai su kamuoliu ir minkštomis 

lazdomis, adaptuotas krepšinis, boulingas, petankė, helpongas, smiginis ar kitomis aktyviomis 

veiklomis.  
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Individuali kineziterapija, buvo atliekama paslaugų gavėjų gyvenamuosiuose kambariuose, 

pasitelkiant pagalbines priemones (kamuoliai, kojų mynimo treniruokliai, gumos), tai sudaro 85% 

visų paslaugų gavėjų. 

Gydomojo masažo procedūros buvo atliktos visiems paslaugų gavėjams, atsižvelgiant į jų 

sveikatos būklę ir gydytojų rekomendacijas. Esama fizinė būklė buvo palaikoma ir masažinio krėslo 

pagalba. Taip pat buvo atliekamas limfodrenažinis masažas 10 gyventojų po 5 kartus. 

Paslaugų gavėjai šiltuoju metų laiku veikla užsiima gryname ore, skatinami daugiau laiko 

praleisti lauke, pasivaikščioti/pasivažinėti aplink įstaigą esančiais įrengtais takeliais, pailsėti,  

pabendrauti medžių paunksmėje įrengtoje poilsio aikštelėje. 

Siekiant skatinti ir palaikyti asmenų, turinčių negalią socialinį dalyvavimą, įstaigoje 

organizuoti kultūriniai renginiai,  parodos,  viktorinos, proginiai minėjimai, gyventojų varžytuvės 

(boulingo turnyras, krepšinio žaidimas „Minusas“ „Helpongas“, „Petankė“), išvykos, užtikrinamas 

dvasinių poreikių tenkinimas. Dotnuvos slaugos namų gyventojų bendruomenė dalyvavo „Europos 

sporto savaitėje 2022“ programoje „BEACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU“. 

 Paslaugų gavėjams suorganizuotos išvykos į Pakruojo rajone esančią sodybą "Margas 

ponis", Šeduvos miestelį (kiaušinių alėja), Burbiškio dvarą, Kėdainiuose esantį druskų kambarį 

„Druskos tau“, Lietuvos geografinį centrą, Janinos Monkutės – Marks muziejų, Paberžės Švč. 

Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčią, Akademijos miestelį, jame esantį žirgyną, Šlapaberžės 

konditerijos įmonę, Radviliškių kaimo kepyklą. Paslaugų gavėjams pageidaujant kelis kartus per 

metus buvo aplankyti artimųjų kapai Gėlainiuose, Pajieslyje, Kėdainiuose ir gimtosios paslaugų 

gavėjų  vietos.  

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje vykusių švenčių ir renginių metu koncertavo grupė „16 

Hz“, „Nešpėtni bernai“, atlikėjas Kęstutis Valionis, Kėdainių KC vaikų popchoras „Perliukai“, 

grupė „Rokas ir Laurynas“, autorinė muzikos grupė „Vaivorykštė“, Akademijos KC meno vadovai, 

vokalinis ansamblis „Ašarėna“, dainuojamosios poezijos literatų būrelis „Likimo palėpė“, folkloro 

grupė „Virkšna“, moterų vokalinis ansamblis „Svaja“, duetas Rasa ir Albertas, ansamblis „Jorija“. 

Įstaiga  ir toliau aktyviai vykdo ir pritaiko praktikoje VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro 

vykdomo projekto EQUASS audito metu gautas rekomendacijas pokyčiams ir tobulėjimui, 

sustiprina darbuotojų kompetencijas. Suteiktas reikšmingas įvertinimas skatina ir toliau tobulėti, 

taikyti pažangiausius socialinės globos metodus, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei 

profesionaliai ir dinamiškai reaguoti į paslaugų gavėjų poreikius. 

 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

               Dotnuvos slaugos namai teikia trumpalaikę ir (arba) ilgalaikę socialinę globą senyvo 

amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia pagal paslaugų sudėtį, nurodytą Socialinių paslaugų 

kataloge. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198), įstaigoje nustatyti 4 pareigybių lygiai 

(A, B, C ir D). 

     

                                         Pareigybių skaičius 2022 metais                                 3 lentelė 
Patvirtintas pareigybių 

skaičius 

Vadovai Specialistai  Kvalifikuoti 

darbuotojai 

Nekvalifikuoti 

darbuotojai 

32 1 9,25 19,75 2 

 

Įstaigoje suformuota personalo struktūra, pareigybės atitinka teisės aktuose numatytus 

minimalius pareigybių normatyvus. Visi sveikatos priežiūros darbuotojai turi reikiamas licencijas. 

Per ataskaitinius 2022 metus buvo nuolat stiprinami žmogiškieji ištekliai, tobulinamos įstaigos 

darbuotojų kompetencijos, visiems darbuotojams sudaromos sąlygos mokytis, kelti kvalifikaciją, 

tobulinti profesines kompetencijas bei teikti siūlymus kokių mokymų pageidautų ateinantiems 

metams, užpildant metinį kvalifikacijos tobulinimo planą. Siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų 
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pasirengimą valdyti įvairias situacijas ir spręsti darbe iškylančius klausimus, organizuojami 

reguliarūs mokymai.  

Organizuojant kvalifikacijos kėlimo mokymus, jų temos kryptingai orientuotos ne tik į 

specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų tobulinimą, bet ir į laiko išteklių valdymą ir asmeninį 

efektyvumą darbe, kokybės kultūros klimato įstaigoje gerinimą, žmogaus teisių principais grįstą 

asmenų priežiūrą įstaigoje. Siekis buvo ne mokymų valandų skaičius, bet jų kokybė. Tai rodo 

pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė, padidėjęs darbo efektyvumas, motyvacija. 100 % įstaigos 

personalo išklausė 653 akademines valandas mokymų. Įstaigoje periodiškai organizuojami 

darbuotojų susirinkimai, pasitarimai pamainose, darbinės patirties pasidalinimas prie kavos 

puodelio. Darbe palaikoma dalykiška ir jauki atmosfera. Svarbus motyvacijos veiksnys yra padėkos 

žodžiai už gerai atliekamą darbą, darbo rezultatų įvertinimas, tinkamas elgesys su darbuotojais ir 

pagarba jiems. Didelis dėmesys skiriamas tinkamam darbo krūvio paskirstymui, nes siekiant, kad 

darbas būtų vykdomas efektyviai ir rezultatyviai, būtina užtikrinti ir tinkamą darbo krūvio 

paskirstymą. 

Sukurta darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistema apima kintamosios dalies nustatymas 

kasmetinio veiklos vertinimo metu, sveikinimus profesinių švenčių ir jubiliejų proga, išvykos, 

padėkos už puikų pareigų atlikimą, sudarytos sąlygos tobulėti ir mokytis.  

 

IV. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

Dotnuvos slaugos namų Pajamas (lėšas) 2022 metais sudarė: 

• Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti lėšos 191658,03 Eur. 

• Valstybės dotacijos pagal atskirus LRV nutarimus lėšos 7076,00 Eur. 

• Savivaldybės biudžeto lėšos 283959,75 Eur. 

• Savivaldybės biudžeto lėšos pagal atskirus įsakymus 2800,00 Eur. 

• Gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje (mokamas pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimą „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“): 296722,57 Eur. 

• Paramos lėšos 1976,86 Eur. 

                     Iš viso: 784193,21 Eur. 

Informacija apie Dotnuvos slaugos namų išlaidas per 2022 metus 

4 lentelė 

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Suma (Eur.) 

1.  Darbo užmokestis 515342,09 

2.  Socialinio draudimo įmokos 7926,18 

3.  Mityba 58611,79 

4.  Medikamentai 21322,32 

5.  Ryšių paslaugos 1187,11 

6.  Apranga ir patalynė 15379,47 

7.  Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 21321,69 

8.  Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 2900,00 

9.  Kitos prekės ir paslaugos 53292,68 

10.  Kvalifikacijos kėlimas 1545,00 

11.  Komunalinės paslaugos 24353,70 

12.  Transporto išlaidos 10245,04 

13.  Komandiruotės 0,00 

14.  Reprezentacinės išlaidos 2475,24 

15.  Darbdavių socialinė parama pinigais 6105,89 

16.  Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 40555,94 

 Iš VISO: 782564,14 
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Įsiskolinimas 2023 m. sausio 1 dienai: 38,25 Eur.,  iš jų 28,68 Eur už medikamentus, 9,07 

Eur skalbimo paslaugas, 0,50 Eur ryšio paslaugas ir 0,01 Eur vandenį ir kanalizavimą. 

Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą 

 Įgyvendinant 2022 metų veiklos plano tikslą dėl socialinių paslaugų teikimo įgyvendinimo, 

kad teikiamos paslaugos atitiktų kintančius paslaugų gavėjų poreikius, kambariuose ir 

kineziterapijos salėje įrengta 18 kondicionierių, nupirktas kardiografas, mobili vonia, 8 naujos 

slaugos lovos, 5 neįgaliojo vežimėliai. Kineziterapijos kabinete atnaujinti minkštasuoliai, vidinėje 

kiemo dalyje padaryti pasivaikščiojimo takai. Įsigytas ūkinei veiklai skirtas turtas: metalinis 

garažas, krūmapjovė. Atnaujinta virtuvės įranga, darbuotojų apranga, valgymo staliukai 

kambariuose. 

Darbuotojų darbo sąlygų gerinimui nupirkti 2 kompiuterių komplektai, 4 monitoriai, 

mobilusis telefonas bei atnaujinta antivirusinė programa.  

 

V. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

Dotnuvos slaugos namus sieja artima partnerystė ir glaudus bendradarbiavimas su Kėdainių 

rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriumi, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracija, UAB Žaliakalnio poliklinikos Kėdainių filialu, Kėdainių PSPC, Kėdainių ligonine, 

Dotnuvos seniūnija, Dotnuvos pagrindine mokykla ir kitais socialiniais partneriais. 

2022 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija. 

Per ataskaitinius metus buvo stiprinamas bendradarbiavimas su jau esamais socialiniais 

partneriais, vykdomas įstaigų gerosios patirties sklaidos, bendrų projektų, susijusių su įstaigos 

gyventojų ir (ar) darbuotojų veiklomis, visokeriopai gerinti garbaus amžiaus asmens gyvenimo 

kokybę, socializaciją ir įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą.  

Siekiant išlaikyti paslaugų gavėjų socializaciją, palaikyti ryšius su šeimos nariais, miestelio 

bendruomene, socialiniais partneriais liepos mėnesį įstaigoje buvo suorganizuota šeimų šventė 

„Apkabinkime savo artimąjį“. Ši šventė taps mūsų įstaigos tradicine kasmetine švente. 

Suorganizavome labdaros - paramos akciją nuo karo kenčiantiems Ukrainos piliečiams, akcijos 

metu surinktos lėšos buvo panaudotos  negendantiems maisto produktams (kruopoms, makaronams, 

konservams) pirkti, kurie buvo perduoti asociacijai „Kėdainių samariečiai“ nuvežti į Ukrainą. 

Įstaigoje buvo eksponuojama mūsų socialinių partnerių Viešosios įstaigos LAAS pietvakarių 

rankdarbių paroda.  

 

VI. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

1. Slaugytojo padėjėjo pareigybės trūkumas. Skaičiuojant pagal socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr. A1-317 patvirtintus socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų 

minimalius normatyvus, priklausytų 13,14 pareigybės, o turime 13,25 pareigybės. Problema ta, kad 

darbuotojams atostogaujant, bei dėl darbuotojų, kurie priklauso socialinių paslaugų šakos profesinei 

sąjungai „Solidarumas", kuriems nustatytas trumpesnis viena valanda savaitės ir papildomai 

prieššventinę dieną darbo laikas, bei suteikiamų papildomų lengvatų: sveikatai gerinti (5 d. d. per 

metus), saviugdai (5 d. d. per metus), sumažėja bendras tiesiogiai aptarnaujančių paslaugų gavėjus 

pareigybių skaičius. Sprendimas: norint užtikrinti kokybiškas paslaugas įstaigoje ir didėjant 

paslaugų gavėjų su sunkia ar jai prilyginta negalia, skaičiui, papildomai reikalinga 1,7 slaugytojo 

padėjėjo pareigybės. 

2. Pastato geoterminio šildymo freono nuotėkis. Specialistai daro prielaidą, kad tai vyksta 

dėl šilumokaičio gedimo. Šiuo metu nustatyti tikslią gedimo sąmatą nėra galimybės, nes nors ir su 

freono nuostoliais, tačiau turi vykti šildymas. Sprendimas: Geoterminio šildymo sistemos – 

šilumokaičio keitimas su papildomais darbais, apytikslė remonto kaina 5000,00 Eur. Tikslią sąmatą 

specialistai pateiks pasibaigus šildymo sezonui. 
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PATVIRTINTA  

         Dotnuvos slaugos namų direktoriaus  

 
        

2023 m. Sausio 26 d. įsakymu Nr. V-14 

DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI (Įm. k. 193037766) 

(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas) 
 

             

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA   
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Skirti                    

2022 

metų 

asigna

vimai, 

(tūkst

. Eur) 

Panau

doti                

2022 

metų 

asigna

vimai, 

(tūkst

. Eur) 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

P
la

n
a

s 

F
a

k
ta

s 

Nukrypimų nuo 

plano priežastys 

ir/ar tolesni 

veiksmai, 

komentarai 

03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS             

01 Organizuoti socialinę paramą ir skatinti socialinę integraciją            

01 01 Organizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei paslaugų asmenims ir šeimoms teikimą 

01 01 03 Teikti 

socialinę 

globą 
asmenims su 

sunkia 

negalia 
Dotnuvos 

slaugos 

namuose 

1. Tinkamo paslaugų gavėjų slaugos proceso 

organizavimas,  poreikių vertinimas, 

individualių slaugos planų sudarymas 

Vyr. slaugytoja, 

Vyr. socialinė 

darbuotoja, 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

 

 

SBVB 

 

 

 

 

191,7 

 

 

 

 

191,7 

Paslaugų gavėjų skaičius  40 43 Įvykdyta. Paslaugų 

gavėjų skaičiaus 

vidurkis -  43 

asmenys su sunkia 

negalia 

    Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepcijos įgyvendinimas: 

 Gyvenimo kokybės 

koncepcijos 

įgyvendinimas 

   

      2. Fizinė gerovė.                                                                                                                                                                           

Sveikatos palaikymas ir stiprinimas 

  

  

  

  

  

Fizinio aktyvumo palaikymas 

  

  

Vyr. slaugytoja,                           

Vyr. socialinė 

darbuotoja, 

slaugytojos,                                         

socialiniai 

darbuotojai, 

kineziterapeutas, 

individualios 

priežiūros 

personalas 

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis. (%) 

  

 

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas 

grupinėmis mankštomis. 

(%) 

70 %                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

80 %                                                                                                                                           

 

 

 

70 % 

 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

Įvykdyta. Apklausų 

metu išsiaiškintas 

paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas 

asmens sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis, 

grupinėmis 

mankštomis bei 

užimtumo veikla 
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Emocinė gerovė  

  

 

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas 

bendruomenės renginiais.  

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo užimtumo 

veikla. (%)  

 

 

 

 

80 %                                

 

 

 

 

90 % 

    Paslaugų gavėjų Įgalinimo koncepcijos 

įgyvendinimas: 

 Įgalinimo koncepcijos 

įgyvendinimas 

   

      3. Savarankiškumo stiprinimas.  

Paslaugų gavėjų įgalinimas  

 

  

   

Vyr. slaugytoja,         

slaugytojos, 

socialiniai 

darbuotojai, 

kineziterapeutas, 

individualios 

priežiūros 

personalas 

Paslaugų gavėjų, 

gebančiu savarankiškai 

priimti sprendimus, 

skaičius 

  

Paslaugų gavėjų, kurie 

palaiko ryšius su 

artimaisiais, skaičius 

  

Paslaugų gavėjų, kurie 

žino savo teises, geba 

jomis naudotis, skaičius  

7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

9 

 

 

 

 

    11 

 

 

 

    9 

Įvykdyta. Asmens  

socialinės globos 

poreikių vertinimų 

metu nustatyti 

paslaugų gavėjų 

kurie geba 

savarankiškai priimti 

sprendimus, 

palaikyti ryšius su 

artimaisiais, žino 

savo teises skaičiai 

      4. Gyventojų aprūpinimas techninėmis 

pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų 

poreikius 

Vyr. Slaugytoja,           

kineziterapeutas 

Gyventojų aprūpinimas 

techninėmis pagalbos 

priemonėmis, 

atitinkančiomis jų 

poreikius, siekiant 

didesnio jų 

savarankiškumo, 

mobilumo (%) 

100 100 Įvykdyta 100% visi 

gyventojai aprūpinti 

techninės pagalbos 

priemonėmis 

      5. Sveikatos priežiūros (informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, 

aprūpinimo medikamentais paslaugų 

organizavimas ir kt.) paslaugų 

organizavimas 

Vyresnioji 

slaugytoja,          

vyr. socialinė 

darbuotoja 

Suteikta paslaugų, 

siekiant kokybiškų 

sveikatos priežiūros 

paslaugų gavimo 

gyventojui (%) 

100 100 Įvykdyta 100% 

visiems gyventojams 

suteiktos kokybiškos 

sveikatos priežiūros 

paslaugos 

      6. Maitinimo organizavimas (valgiaraščių 

sudarymas, aprūpinimas maisto produktais, 

pagalbos valgant teikimas, aprūpinimas 

stalo įrankiais ir indais (jei yra poreikis - 

specialiais įrankiais ir indais)) 

Mitybos 

organizatorius, 

virėjos,      

socialiniai 

darbuotojai, 

individualios 

priežiūros 

Gyventojai kuriems 

teikiamos maitinimo 

paslaugos (%) 

100 100 Įvykdyta 
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personalas 

      7. Gyventojų aprūpinimas rūbais, avalyne ir 

patalyne (skalbimas, lyginimas), asmens 

higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

(prausimas, maudymas, kirpimas ir kt. ) 

Ūkio reikalų 

tvarkytoja, 

individualios 

priežiūros 

personalas 

Aprūpinta gyventojų ir 

suteikta paslaugų 

gyventojų skaičiui (%) 

100 100 Įvykdyta 

      8. Gyventojų aprūpinimas slaugos  

priemonėmis (sauskelnės, įklotai, odos 

priežiūros priemonės, pleistrai pragulų 

gydymui, kremai pragulų profilaktikai ir 

t.t.) 

Vyr. slaugytoja, 

slaugytojos 

Gyventojų, kuriems pagal 

poreikį reikalingos 

slaugos priemonės, 

aprūpinimas jomis  (%) 

100 100 Įvykdyta 100% visi 

gyventojai aprūpinti 

tinkamomis 

priemonėmis 

01 01 Iš viso uždaviniui 191,7 191,7         

01 Iš viso tikslui 191,7 191,7         

02 Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų teikimą bei didinti socialinių paslaugų ir jų teikėjų įvairovę 

02 01 Užtikrinti, plėsti ir gerinti socialinių paslaugų teikimą 
02 01 02 Užtikrinti 

paslaugų 

teikimą 

Dotnuvos 

slaugos 

namuose 

1. Tinkamo gyventojų apgyvendinimo 

organizavimas, paslaugų, atitinkančių jų 

poreikius užtikrinimas, teikimas (gyventojų 

poreikių vertinimas, individualių socialinės 

globos planų sudarymas, dvišalių sutarčių 

su naujai atvykusiais gyventojais 

pasirašymas) 

Socialinių paslaugų 

srities darbuotojai, 

asmens sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

 

 

 

 

 

SB 

VB 

 

 

 

 

 

 

298,9 

7,1  

 

 

 

 

 

286,8 

7,1 

Sudarytų individualių 

socialinės globos planų 

skaičius  

47 61 Įvykdyta. Paslaugų 

gavėjų skaičiaus 

kuriems buvo 

teikiamos paslaugos 

didesnis dėl 

gyventojų kaitos 

vidurkis - 61 asmuo 

 Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepcijos įgyvendinimas 

 Gyvenimo kokybės 

koncepcijos 

įgyvendinimas 

   

2. 
Fizinė gerovė.                                                                                                                                                                           

Sveikatos palaikymas ir stiprinimas  

  

  

  

  

  

Fizinio aktyvumo palaikymas  

  

  

  

  

  

  

Emocinė gerovė 

Vyr. slaugytoja,                           

Vyr. socialinė 

darbuotoja, 

slaugytojos,                                         

socialiniai 

darbuotojai, 

kineziterapeutas, 

individualios 

priežiūros 

personalas 

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis (skaičius)  

  

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas 

grupinėmis mankštomis 

(skaičius) 

  

  

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas 

bendruomenės renginiais 

(skaičius).  

Paslaugų gavėjų 

80 % 

 

 

75 % 

 

 

80 % 

90 % 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

90 % 

Įvykdyta. Apklausų 

metu išsiaiškintas 

paslaugų gavėjų 

pasitenkinimas 

asmens sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis, 

grupinėmis 

mankštomis bei 

užimtumo veikla 
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pasitenkinimo užimtumo 

veikla (skaičius) 

 Paslaugų gavėjų Įgalinimo koncepcijos 

įgyvendinimas 

 
   Įgalinimo koncepcijos 

įgyvendinimas 

   

3. Savarankiškumo stiprinimas. Paslaugų 

gavėjų įgalinimas  

 

  

  

Vyr. slaugytoja,         

slaugytojos, 

socialiniai 

darbuotojai, 

kineziterapeutas, 

individualios 

priežiūros 

personalas 

 

 

 

ĮP 

KT 

 

 

 

328,4 

2,0 

 

 

 

295,1 

2,0 

Paslaugų gavėjų, 

gebančiu savarankiškai 

priimti sprendimus, 

skaičius  

  

Paslaugų gavėjų, kurie 

palaiko ryšius su 

artimaisiais, skaičius  

  

Paslaugų gavėjų, kurie 

žino savo teises, geba 

jomis naudotis, 

skaičius 

14 

 

 

18 

                                    

15 

15 

 

 

 

 

18 

 

                                  

gt15 

Įvykdyta. Asmens  

socialinės globos 

poreikių vertinimų 

metu nustatyti 

paslaugų gavėjų 

kurie geba 

savarankiškai priimti 

sprendimus, 

palaikyti ryšius su 

artimaisiais, žino 

savo teises skaičiai. 

4. Maitinimo organizavimas (valgiaraščių 

sudarymas, aprūpinimas maisto produktais, 

pagalbos valgant teikimas, aprūpinimas 

stalo įrankiais ir indais (jei yra poreikis - 

specialiais įrankiais ir indais)) 

Mitybos 

organizatorius, 

virėjos,      

socialiniai 

darbuotojai, 

individualios 

priežiūros 

personalas 

Gyventojai kuriems 

teikiamos maitinimo 

paslaugos (%) 

100 

 

 

100 

Įvykdyta 

5. Sveikatos priežiūros, informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, 

aprūpinimo medikamentais paslaugų 

organizavimas 

Vyresnioji 

slaugytoja,           

vyr. socialinė 

darbuotoja 

Suteiktų šeimos 

gydytojo ir kitų 

gydytojų specialistų 

konsultacijų skaičius, 

gyventojų aprūpinimas 

paskirtais 

medikamentais (%) 

  

100 
 

 

 

 

100 

Įvykdyta 100% 

visiems gyventojams 

suteiktos reikiamos 

gydytojų ir kitų 

specialistų 

konsultacijos, 

aprūpinta reikiamais 

medikamentais 

6 Pagalba naudojantis pagalbinėmis 

techninėmis priemonėmis, siekiant didesnio 

gyventojų savarankiškumo, fizinio 

aktyvumo 

Slaugytojos, 

socialiniai 

darbuotojai, 

kineziterapeutas, 

individualios 

priežiūros 

Paslaugos 

gyventojams, kuriems 

yra poreikis naudotis 

pagalbine technika, 

suteikimas (%) 

100 

 

        

100 

Įvykdyta 
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personalas 

7 Saugios aplinkos palaikymas (saugios 

(sertifikuotos) techninės pagalbos 

priemonės, pritaikyti baldai, patogi 

pagalbos iškvietimo sistema) 

Slaugytojos, 

socialiniai 

darbuotojai, 

kineziterapeutas, 

individualios 

priežiūros 

personalas 

Saugios aplinkos 

užtikrinimas 

Negaut

a 

nusisku

ndimų 

ir 

pastabų 

iš 

gyvent

ojų, 

artimųj

ų, 

kontrol

ę 

vykdan

čių 

instituc

ijų 

Negau

ta 

nusisk

undim

ų ir 

pastab

ų iš 

gyvent

ojų, 

artimų

jų, 

kontro

lę 

vykda

nčių 

institu

cijų 

Įvykdyta. 

Nusiskundimų 

negauta 

8 Gyventojų aprūpinimas rūbais, avalyne ir 

patalyne (skalbimas, lyginimas), asmens 

higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

(prausimas, maudymas, kirpimas ir kt. ) 

Ūkio reikalų 

tvarkytoja, vyr. 

socialinė 

darbuotoja,  

individualios 

priežiūros 

personalas 

Paslaugų gavėjų 

skaičius (%) 
100 

 

 

 

100 

Įvykdyta 100% visi 

gyventojai aprūpinti 

rūbais, avalyne ir 

patalyne 

9 Fizinio aktyvumo palaikymas ir skatinimas. 

Individualūs ir grupiniai užsiėmimai su 

gyventojais 

Kineziterapeutas, 

socialiniai 

darbuotojai Paslaugos gavėjų 

skaičius 
47 

 

 

 

65 

Įvykdyta. Paslaugų 

gavėjų skaičiaus 

kuriems buvo 

teikiamos paslaugos 

didesnis dėl 

gyventojų kaitos 

vidurkis – 65 

asmenys 
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10 Kita veikla, netiesiogiai susijusi su 

kokybiškų socialinių paslaugų teikimu 

(žmogiškųjų išteklių valdymas, įstaigos 

infrastruktūros gerinimas, paslaugų teikimo, 

valdymo ir administravimo užtikrinimas ir 

kt.) 

Administracija, vyr. 

socialinė 

darbuotoja, 

vyresnioji 

slaugytoja 
   

Savalaikis ir tikslingas 

kitos veiklos 

(netiesiogiai susijusios 

su socialinių paslaugų 

teikimu) 

administravimas ir 

vykdymas, 

kvalifikacijos kėlimas 

(%) 

80 

 

 

 

 

 

100 

Įvykdyta. Išklausytos 

visos privalomos 

periodinių mokymų 

valandos.  

100% įstaigos 

darbuotojų 2022 m. 

kėlėsi kvalifikaciją 

02 01 Iš viso uždaviniui 636,4 591,0         

02 Iš viso tikslui 
636,4 591,0         

Iš viso programai 828,1 782,7         
Iš viso programoms vykdyti 828,1 782,7 

    

Iš jų: 
    

    

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 819,0 773,6     

Savivaldybės biudžetas SB 298,9 286,8     

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB 191,7 191,7     

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA         

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 328,4 295,1     

Skolintos lėšos SK         

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP         

KITOS LĖŠOS  9,1 9,1     

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES         

Valstybės biudžeto lėšos VB  7,1 7,1     

Privačios – investuotojų lėšos PR         

Kiti finansavimo šaltiniai KT  2,0 2,0     
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