
eurai

Rezultato Kiekybinis procentai

Produkto Kokybinis asmenys

Veiklos efektyvumo skaičius

vienetai

balai

pavadinimas matavimo 

vienetas

planinė 

reikšmė

Priemonei įgyvendinti skirta, iš jų: 5 394,0

valstybės biudžeto lėšos 3 367,0

pajamų įmokų lėšos 960,0

kitos lėšos 1 067,0

Rezultato Kiekybinis Suaugusių asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame 

globos padalinyje, skaičius

asmenys 156 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Vaikų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje 

asmenys 47 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Peržiūrėtų ir adaptuotų individualių socialinio globos planų 

suaugusiems asmenims, pritaikytų pagal asmens poreikius ir 

individualų suvokimo lygį, dalis nuo visų suaugusių gyventojų, 

kuriems reikia  adaptuoti šiuos planus, skaičius

procentai 50 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Peržiūrėtų ir adaptuotų individualių socialinio globos planų 

nepilnamečiams asmenims, pritaikytų pagal asmens poreikius ir 

individualų suvokimo lygį, dalis nuo visų nepilnamečių gyventojų, 

kuriems reikia  adaptuoti šiuos planus, skaičius

procentai 70 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Remiantis gydytojų-odontologų rekomendacijomis įstaigos gyventojų, 

(išreiškusių sutikimą ir turinčių finansinių išteklių) kuriems 

organizuotas dantų protezavimas, skaičius

asmenys 3 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Paslaugų gavėjų, gaunančių paslaugas bendruomenėje (GGN ir 

BVGN), ir jų artimųjų palankiai vertinančių gaunamų paslauhų 

kokybę, dalis nuo visų apklaustųjų

procentai 80 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Įgyvendintų projektų, vaikų, atvykusių iš Ukrainos, gyvenimo 

kokybės gerinimui, skaičius 

skaičius 1 2023 m. 

III ketv. 

Rezultato Kiekybinis Globos įstaigoje gyvenančių asmenų, pasirengusių gauti 

bendruomenines ar specializuotos slaugos ir socialinės globos 

paslaugas, atsižvelgiant į „Rekomendacijas dėl žmonių su negalia 

apgyvendinimo bendruomenėje“, skaičius 

asmenys 85 2023 m. 

IV ketv. 

Produkto Kiekybinis Gyvenamųjų namų, pritaikytų grupinio gyvenimo namų veiklai, 

skaičius 

skaičius 6 2023 m. 

III ketv.

Produkto Kiekybinis Papildytų įstaigos tvarkų dėl profilaktinio gyventojų sveikatos 

patikrinimo, įtraukiant gyventojų profilaktinio dantų ir burnos ertmės 

patikras bei dantų protezavimo organizavimą ir sukurtų algoritmų 

darbuotojams, užtikrinant tvarkos nuostatų tinkamą įgyvendinimą, 

skaičius 

skaičius 1 Asmens sveikatos priežiūros padalinio vadovas 2023 m. II ketv. 

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Įdiegtų ir taikytų naujų vadybos metodų skaičius skaičius 1 Direktorius 2023 m. 

III ketv. 

Užtikrinti asmenims socialinės globos 

įstaigoje tinkamą fizinę aplinką visose 

gyvenimo srityse

Rezultato Kiekybinis Asmenų, kuriuos perkėlus į dviviečius kambarius specializuotos 

slaugos ir socialinės globos padalinyje, pagerintos gyvenimo sąlygos, 

skaičius 

asmenys 21 Specializuotos slaugos ir socialinės globos 

padalinio vadovas

2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Asmenų, gaunančių bendruomenines apgyvendinimo paslaugas ir 

dalyvaujančių įvairiose užimtumo formose (įsidarbinimas, 

mokymasis, dirbtuvės, dienos centras ir pan.) dalis nuo visų 

bendruomenines apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų

procentai 70 Socialinio darbo padalinio vadovas 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Nepilnamečių asmenų, padariusių individualią pažangą socialinių ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo srityje, dalis  nuo visų 

nepilnamečių gyventojų 

procentai 60 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Suaugusių asmenų, padariusių individualią pažangą socialinių ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo srityje, dalis  nuo visų 

suaugusių gyventojų 

procentai 50 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Paslaugų gavėjų, kuriems profilaktiškai patikrinta dantų ir burnos 

ertmės būklė, skaičius 

asmenys 120 2023 m. 

IV ketv. 

Gerinti teikiamų paslaugų kokybę Vyriausiasis socialinis darbuotojas, direktoriaus 

pavaduotojas socialiniam darbui 

Veiksmo / veiklos vertinimo kriterijus

Ugdyti asmenų socialinius ir 

savarankiškumo gyvenimo įgūdžius

Sudaryti sąlygas asmenims dalyvauti 

prevencinėse programose/ priemonėse

Vyriausiasis socialinis darbuotojas, medicinos 

psichologas, asmens sveikatos priežiūros 

padalinio vadovas

Socialinio darbo padalinio vadovas

ir darbo ministro

Įvykdymo 

terminas Asignavimų planas, 

tūkst. eurų

Socialinės globos centro "Vija"

(įstaigos pavadinimas)

 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

09-003 SOCIALINĖ SUTELKTIS (SOLIDARUMAS)

TĘSTINĖS VEIKLOS PRIEMONĖS*

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Veiksmo / veiklos pavadinimas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

2023 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-172

 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų metinio veiklos plano forma)

Organizuoti tinkamą asmenų 

apgyvendinimą, paskirti ir teikti kokybiškas 

jų poreikius atitinkančias paslaugas 

Socialinio darbo padalinio vadovas, 

specializuotos slaugos ir socialinės globos 

padalinio vadovas

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, 

vyriausiasis socialinis darbuotojas, asmens 

sveikatos priežiūros padalinio vadovas

Stebėsenos rodiklio 

tipas

Kiekybinis / 

kokybinis 

vertinimo 

rodiklis

Atsakingi vykdytojai 

09-003-02-02-17 (TP) Sudaryti sąlygas socialinės globos ir 

kitų įstaigų, teikiančių socialines 

paslaugas, veiklai



Rezultato Kiekybinis Asmenų, dalyvavusių individualiuose pokalbiuose su psichologu, 

skaičius

asmenys 20 2023 m. 

IV ketv. 

Produkto Kiekybinis Įgyvendintų renginių sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo ir (ar) 

sveikos mitybos) skatinimui skaičius 

skaičius 1 2023 m. IV ketv. 

Produkto Kiekybinis Įgyvendintų prevencinių renginių  psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimui skaičius 

skaičius 2 2023 m. 

IV ketv. 

Produkto Kiekybinis Renginių (atvirų durų dienų) bendruomenei ir (ar) socialiniams 

partneriams ar suinteresuotoms institucijoms pristatant įstaigos 

veiklą, skaičius 

skaičius 2 2023 m. 

III ketv. 

Produkto Kiekybinis Parengtų ir paskelbtų straipsnių apie socialinės globos įstaigos 

veiklą, skaičius

skaičius 1 2023 m. 

II ketv. 

Produkto Kiekybinis Socialinių partnerių renginių ar (ir) projektų, kuriuose viešinta 

socialinės globos įstaigos veikla, skaičius 

skaičius 3 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Atliktų ir pateiktų analizių (įvertinant tiesiogiai ir netiesiogiai 

socialinę globą teikiančių darbuotojų pareigybių santykį, tiesiogiai 

socialinę globą teikiančių darbuotojų pareigybių skaičių pagal darbo 

laiko sąnaudų normatyvus,  pareigybių apimtis ir jų būtinumą 

numatytoms įstaigos funkcijoms vykdyti ir pan.), skaičius

skaičius 1 Direktorius 2023 m. II ketv. 

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Vieno personalo valdymo funkcijas atliekančio darbuotojo darbo 

vietos kaina tenkanti vienai organizacijos pareigybei

eurai 97 2023 m. 

IV ketv.

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Užimtų pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus procentai 95 2023 m. 

IV ketv.

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Tiesiogiai socialinę globą/priežiūrą teikiančių darbuotojų dalis nuo 

visų darbuotojų 

procentai 90 2023 m. 

IV ketv.

Užtikrinti informacinių technologijų 

infrastrūktūros ir vidaus administravimo 

informacinių sistemų valdymo efektyvumą

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Vienam darbuotojui tenkančios ryšių, kompiuterinės įrangos ir 

informacinių sistemų priežiūros ir vystymo išlaidos 

eurai 96 Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas, 

vyriausiasis buhalteris

2023 m. 

IV ketv.

Užtikrinti valstybės nekilnojamojo turto 

valdymo efektyvumą

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Administracinės paskirties nekilnojamojo turto (priklausančio 

valstybės nuosavybės teise ir nuomojamo) išlaikymo sąnaudos, 

tenkančios 1 kv.m 

eurai 34 Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas, 

vyriausiasis buhalteris

2023 m. 

IV ketv.

Užtikrinti dokumentų valdymo veiklos 

efektyvumą

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Vieno dokumento valdymui tenkančios išlaidos eurai 4 Administratorius, vyriausiasis buhalteris 2023 m. 

IV ketv.

Užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymo veiklos 

efektyvumą

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Vieno viešojo pirkimo vykdymui tenkančios išlaidos eurai 146 Viešųjų pirkimų specialistas, vyriausiasis 

buhalteris

2023 m. 

IV ketv.

Užtikrinti kitų automobilių (išskyrus 

tarnybinius admistracinės paskirties 

lengvuosius automobilius) ūkio valdymo ir 

priežiūros veiklos efektyvumą

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Vienam tarnybiniam automobiliui tenkančios išlaidos eurai 9391 Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas, 

vyriausioji buhalterė

2023 m. 

IV ketv.

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Įstaigos lovadienių ilgalaikės socialinės globos paslaugoms teikti 

užimtumo dalis nuo galimo maksimalaus lovadienių skaičiaus 

procentai 80 2023 m. 

IV ketv.

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Įstaigos lovadienių trumpalaikės socialinės globos paslaugoms teikti 

užimtumo dalis nuo galimo maksimalaus trumpalaikės socialinės 

globos lovadienių skaičiaus

procentai 80 2023 m. 

IV ketv.

Veiklos efektyvumo Kiekybinis Įstaigos lovadienių laikino atokvėpio paslaugoms  institucijoje teikti 

užimtumo dalis nuo galimo maksimalaus atokvėpio lovadienių 

skaičiaus

procentai 50 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Socialinės srities darbuotojų,dalyvavusių deeskalacijos mokymuose, 

siekiant atliepiant žmonių su negalia teisių principus praktinėje 

veikloje,  skaičius 

asmenys 20 2023 m. 

II ketv. 

Produkto Kiekybinis Socialinių darbuotojų metodinių susitikimų, aptariant darbo metodus, 

taikomas priemones ir gerąją patirtį, skaičius 

skaičius 3 2023 m. IV ketv. 

Produkto Kiekybinis Pasidalijimo gerąją patirtimi vizitų į socialinių paslaugų įstaigas (su 

tiksu aptarti ir palyginti darbo rezultatus, metodus), skaičius 

skaičius 2 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Socialinių darbuotojų, dalyvavusių supervizijose, skaičius asmenys 17 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato Kiekybinis Darbuotojų, dalyvavusių kompiuterinio raštingumo mokymuose 

skaičius 

asmenys 5 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Socialinių paslaugų srities darbuotojų, dalyvavusių komandinio darbo 

stiprinimo mokymuose, skaičius 

asmenys 15 2023 m. 

III ketv. 

Rezultato Kiekybinis Sveikatos priežiūros specialistų, dalyvavusių mokymuose pagal 

profesines sritis, skaičius

asmenys 15 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Individualios priežiūros darbuotojų, dalyvavusių mokymuose apie 

paslaugų gavėjų savarankiškumo ugdymą, skaičius 

asmenys 15 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Darbuotojų, dalyvavusių psichikos sveikatos stiprinimo veiklose, 

skaičius 

asmenys 20 2023 m. 

IV ketv. 

Rezultato Kiekybinis Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose psichologinio smurto 

prevencijos darbe tema, skaičius 

asmenys 20 2023 m. 

I ketv. 

Rezultato Kiekybinis Darbuotojų, dalyvavusių agresyvaus elgesio valdymo mokymuose, 

skaičius 

asmenys 15 2023 m. 

III ketv. 

Rezultato  Kiekybinis Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius

asmenys 67 Socialinio darbo padalinio vadovas 2023 m. 

IV ketv.

Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams 

tobulinti profesinę kompetenciją.

Užtikrinti personalo valdymo efektyvumą

Užtikrinti įstaigos veiklos organizavimo 

efektyvumą

Sudaryti sąlygas asmenims dalyvauti 

prevencinėse programose/ priemonėse

Vyriausiasis socialinis darbuotojas, medicinos 

psichologas, asmens sveikatos priežiūros 

padalinio vadovas

Direktorius, administratorius, vyriausiasis 

buhalteris 

Plėtoti socialines paslaugas neįgaliesiems 

bendruomenėje siekiant didinti jų gerovę

Socialinio darbo padalinio vadovas, direktoriaus 

pavaduotojas socialiniam darbui, asmens 

sveikatos priežiūros padalinio vadovas, 

specializuotos slaugos ir socialinės globos 

padalinio vadovas

Įgyvendinti priemones, užtikrinančias 

darbuotojų saugumą, gerinančias jų darbo 

sąlygas bei psichologinį klimatą 

Socialinio darbo padalinio vadovas, direktoriaus 

pavaduotojas socialiniam darbui, direktorius, 

medicinos psichologas

09-003-02-02-17 (TP) Sudaryti sąlygas socialinės globos ir 

kitų įstaigų, teikiančių socialines 

paslaugas, veiklai

Gerinti įstaigos įvaizdžio formavimą 

bendruomenėje ir didinti informatyvumą 

apie socialinės globos įstaigos veiklą 

visuomenėje

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, 

socialinio darbo padalinio vadovas

Socialinio darbo padalinio vadovas, direktoriaus 

pavaduotojas socialiniam darbui, dienos 

socialinės globos padalinio vadovas



Rezultato  Kiekybinis Asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius asmenys 2 Socialinio darbo padalinio vadovas 2023 m. 

II ketv. 

Rezultato  Kiekybinis Asmenų, gavusių dienos socialinės globos paslaugą institucijoje, 

skaičiaus

asmenys 22 Dienos socialinės globos padalinio vadovas 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato  Kiekybinis Asmenų, gavusių apsaugoto būsto paslaugą, skaičius asmenys 2 Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato  Kiekybinis Asmenų, gavusių laikino atokvėpio paslaugą institucijoje, skaičius asmenys 10 Dienos socialinės globos padalinio vadovas 2023 m. 

IV ketv.

Rezultato  Kiekybinis Asmenų, gavusių trumpalaikės socialinės globos paslaugą 

institucijoje

asmenys 5 Socialinio darbo padalinio vadovas 2023 m. 

IV ketv.

*Pildomos tęstinės veiklos priemonės ir veiklos (projektai), kurių nėra Ministerijos strateginiame veiklos plane (tačiau jos gali būti numatytos įstaigos metiniuose veiklos planuose) ir šios veiklos pagal pobūdį yra panašios į tęstines veiklas (pvz. SODRA). Teikiant informaciją apie tokias veiklas, stulpeliai "Priemonės kodas" ir "Priemonės 

pavadinimas" nepildomi, taip pat, jei nėra galimybės pateikti informacijos apie lėšas, stulpelyje "Asignavimų planas, tūkst. eurų", nurodoma tik asignavimų neteikimo priežastis.

Plėtoti socialines paslaugas neįgaliesiems 

bendruomenėje siekiant didinti jų gerovę

09-003-02-02-17 (TP) Sudaryti sąlygas socialinės globos ir 

kitų įstaigų, teikiančių socialines 

paslaugas, veiklai


