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ĮŽANGA

Dūkšto globos namai įkurti 1992 m. Jie įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro

Utenos filiale. 

Įstaigos registravimo pažymėjimo Nr. 064352.

Įstaigos kodas  155631770.

Steigėja  ir savininkė  yra Ignalinos rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas

įgyvendina Ignalinos rajono savivaldybės taryba. 

Globos  namai  yra  stacionarių  socialinių  paslaugų  teikimo  biudžetinė  įstaiga,

finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir globos namų gyventojų įmokų. 

Šiuose namuose  globojami  ir  slaugomi senyvo amžiaus  ir  įvairią  negalią  turintys

gyventojai, priimti į globos namus vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu.

Šiuo metu Dūkšto globos namai patikėjimo teise valdo patalpas, kurių bendras plotas

– 1 275,1 m2. Globos namuose yra keturiolika kambarių:  vienas vienvietis, vienas keturvietis,

septyni  dviviečiai, penki  triviečiai. 

Globos  namų  tikslas  –  tenkinti  senyvo  amžiaus  asmenų  ir  suaugusių  asmenų  ,

turinčių  negalią,  gyvybinius  poreikius,  sudaryti  palankias,  žmogaus  orumą  išsaugančias

gyvenimo sąlygas, kai jie patys savarankiškai nepajėgūs to pasiekti. Iš dalies pajėgiems sudaryti

sąlygas  patiems  dalyvauti,  tenkinant  savo  poreikius, skatinti  sugebėjimą  pasirūpinti  savimi,

padėti įveikti socialinę atskirtį bei pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę. 

Dūkšto globos namai turi struktūrinį padalinį: Dūkšto globos namų Dienos socialinės

globos ir socialinės priežiūros centrą (toliau – Dienos centras).

DARBUOTOJAI

Globos namuose įsteigti 27 etatai, dirba 28 darbuotojai, 2 darbuotojai turi medicininį

išsilavinimą. Plečiant Dienos centro paslaugas, 2015 m. sausio 2 d. priimti septyni lankomosios

priežiūros darbuotojai, iš kurių keturi  teikia lankomosios priežiūros paslaugas asmens namuose,

trys teikia socialinės globos paslaugas asmens namuose. 2015 metų gruodžio 30 d. priimti dar

septyni  lankomosios  priežiūros  darbuotojai,  kurie  teikia  lankomosios  priežiūros  paslaugas  į

namus nuo 2016 m. sausio 1 d. 

2015  metais  darbuotojams  buvo sudarytos  sąlygos  kelti  kvalifikaciją: socialinio

darbuotojo  padėjėjai  dalyvavo  24  valandų  trukmės  seminare   tema  „Darbo  ypatumai,

bendravimo įgūdžių lavinimas, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis ir jų šeimomis“.  Įmonės,

užsiimančios  kvalifikacijos  kėlimo  mokymais  atvysta  seminarų  vesti  į   darbovietes.  Dienos

centre  turime  puikią  renginių  salę,  kur  spalio  mėnesį  atvykusi  lektorė  socialinio  darbuotojo

padėjėjams ir lankomosios priežiūros darbuotojams vedė 6 valandų seminarą tema „Savižudybės



rizika, atpažinimas ir įvertinimas bei savižudybės rizikos mažinimo galimybės“. 2015 metais dvi

socialinio darbuotojo padėjėjos VŠĮ „Vilniaus  Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre“,  pagal

trišalę  sutartį  lankė  slaugytojo  padėjėjo  9  savaičių  mokymus  ir  įgijo  slaugytojo  padėjėjo

kvalifikaciją.  Viena  darbuotoja  baigė  16  val.  trukmės  Darbdavio,  darbdaviui  atstovaujančio

asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą, išklausė įmonių, įstaigų ir

organizacijų  vadovų priešgaisrinės  saugos programos  (8  valandų)  kursą ir  išlaikė  baigiamąjį

egzaminą.

GYVENTOJAI

Globos namuose yra 32 vietos. Gyventojų skaičius nuolat kinta. 2015 m. pradžioje ir

pabaigoje globos namuose gyveno 32 gyventojai.  2015 m. mirė septyni globos namų gyventojai,

į globos namus priimti taip pat septyni gyventojai. Globos namuose gyvena: 10 senyvo amžiaus

žmonių, 5 suaugusieji, turintys   negalią, 17 senyvo amžiaus žmonių su negalia.

Globos  namų  gyventojai  turi  tokias  pat  teises  kaip  ir  kiti  piliečiai,  jiems

garantuojama galimybė laikinai (iki 45 dienų) ar visam laikui išvykti.

Globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo,

tarpininkavimo  ir  atstovavimo,  apgyvendinimo,  kasdienio  gyvenimo  įgūdžių  ugdymo  ir

palaikymo,  pagalbos  rengiantis,  valgant,  prausiantis  ir  kt.,  asmeninės  higienos organizavimo,

maitinimo, sveikatos priežiūros (slaugos).

Globos  namuose  gyvena  vieniši  žmonės  ir  neįgalūs  asmenys,  kuriems  reikalinga

globa ir slauga. Į globos namus nukreipiami ir tie, kurie turi vaikų. Dažniausia jų vaikai asocialūs

asmenys,  kurie  nesugeba  pasirūpinti  savo  tėvais.  Globos  namų  gyventojams  yra  teikiamos

socialinės,  psichologinės,  kultūrinės,  dvasinės,  buitinės-materialinės  paslaugos,  sudaromos

tinkamos sąlygos socialinei ir medicininei reabilitacijai.

Daugelis šiuose globos namuose gyvenančių gyventojų nuolat konfliktuoja, nesugeba

prisitaikyti  ar  suprasti  šalia  gyvenančio,  niekuo  nesidomi,  nuolat  skundžiasi,  todėl  negalima

garantuoti,  kad  bus  užtikrintas  viename  kambaryje  gyvenančių  asmenų  charakterio,  interesų

suderinamumas,  atsižvelgiant  į  gyventojo  pageidavimus  dėl  kaimynų  parinkimo  ir  įvertinant

kiekvieno  asmens  sugebėjimus  prisitaikyti  prie  konkrečių  kaimynų.  Šis  klausimas  vienas

opiausių globos namuose.

Stengiamasi, kad bet kokiu atveju gyventojo ir personalo santykiai būtų grindžiami

tarpusavio supratimu, susitarimu ir pagarba.

 Gyventojai  materialiai  aprūpinti,  prižiūrėti,  skalbiami  jų drabužiai,  patalynė,  kartą

per  savaitę prausiasi duše, 4 kartus per dieną maitinami.

APSKAITA IR FINANSAVIMAS 



Globos  namų apskaita  tvarkoma vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  buhalterinės

apskaitos  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  biudžetinių  įstaigų  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos

biudžeto  sandaros  įstatymu  ir  kitais  teisės  aktais  pagal  Dūkšto  globos  namų  direktoriaus

patvirtintą sąskaitų planą, kuris yra nustatytas įstaigos apskaitos politikoje.

                  2015 m. iš savivaldybės biudžeto gauta ir panaudota 96 694 Eur, valstybės deleguotų

lėšų –  36 370 Eur, iš gyventojų 80 procentų pensijos dalies buvo gauta ir panaudota 101 560

Eur.

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS SUVESTINĖ

Išlaidų straipsnis Panaudoti asignavimai 

Eurais

Procentinė išraiška nuo

asignavimų sumos
Darbo užmokestis 120 823,62 50,94
Socialinio draudimo įmokos 37 377,41 15,76
Mityba 28 878,33 12,18
Medikamentai 2 557,77 1,08
Ryšių paslaugos 1 330,83 0,56
Transporto išlaikymas 2 245,09 0,95
Spaudiniai 99,57 0,04
Kitos prekės 8 048,16 3,39
Komandiruočių išlaidos 65,5 0,03
Kvalifikacijos kėlimas 461,28 0,19
Komunalinės paslaugos 1 4461,00 6,1
Kitos paslaugos 20 832,58 8,78
Iš viso asignavimų 23 7181,14 100
                      

  

 VEIKLA

Globos  namuose  kiekvienam gyventojui  rengiami   individualūs  socialinės  globos

planai, remiantis įvertintais poreikiais ir pagrįstais gyventojo pageidavimais.

2015 metais,  kaip  ir  kasmet,  Dūkšto  globos  namai  bendradarbiavo  su  įvairiomis

labdaros,  paramos,  socialinėmis  ir  kt.  įmonėmis  ir  įstaigomis.  Buvo  organizuojami šventiniai

renginiai,  koncertavo  saviveiklos  kolektyvai,  su  įdomiomis  programomis  lankėsi  Dūkšto

mokyklos mokiniai ir Visagino socialinės globos namų gyventojai, Ignalinos rajono neįgaliųjų

draugijos  ansamblis  „Putinas“,  Visagino  sutrikusios  raidos  centro  vaikai,  Didžiasalio  ir

Daugėliškio vaikų globos namų auklėtiniai.    Globos namuose dažnai  lankėsi Dūkšto parapijos

klebonas.  Sulaukta  svečių  iš  Vokietijos  Maltos  ordino,  Raudonojo  Kryžiaus  ir  Švedijos.  Su

dovanėlėmis prieš Kalėdas lankėsi UAB „Projestos projektai“ atstovai. 

Globos  namų gyventojams  2015 metais   organizuotos  išvykos  į  gamtą,  koncertus,

parodas. Su neišdildomais įspūdžiais globos namų gyventojai grįžo iš išvykos į Paukščių kaimą.



Globos namai yra šalia Dūkšto kultūros centro, bažnyčios, bibliotekos  kur taip pat vyksta daug

įvairių renginių. Į juos mielai kviečiami galintys dalyvauti globos namų gyventojai. 

Įstaigos vadovas 2015 metais atstovavo įstaigai valstybinėse ir kitose institucijose:

VšĮ  Centrinėje  projektų  valdymo  agentūroje  teikiant projekto  ,,Dūkšto  globos  namų  Dienos

socialinės globos ir socialinės priežiūros centro (santrumpa – Dūkšto dienos centras) steigimas“

metinę  veiklos  ataskaitą,   Valstybinėje  akreditavimo  įmonėje  prie  Sveikatos  ministerijos

licencijos slaugai pratęsimo klausimu, Visuomenės sveikatos centre darbuotojų asmens higienos

ir pirmosios pagalbos teikimo kursų išklausymo ir pažymėjimų  išdavimo klausimais, Socialinių

įstaigų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencijų išdavimo

klausimais ir t.t..

2015  metais  kreipėmės  į  Ignalinos  savivaldybės  specialistus  dėl  gyventojų

gyvenimo ir  darbuotojų darbo sąlygų gerinimo.  Specialistė  Rožė Bagdonienė paruošė globos

namų vyrų skyriaus sanitarinio mazgo  remonto sąmatą: pakeitus vandentiekio sistemą, įrengta

dušo  patalpa,  papildomai  sumontuoti  du  pisuarai,   į  patogesnę  vietą  perkeltos  prausimosi

kriauklės. Suremontuotos gerokai erdvesnės, pirmame pastato aukšte buvusios  vaikų darželio

skalbyklos  patalpos.  Remonto  darbai  nupirkti  ir  pirkimas  įvykdytas.  Už  remonto  darbus

sumokėta  iš  sutaupytų  lėšų  už  teikiamas  paslaugas.  Iš  rėmėjų  paaukotų  pinigų  vykdome

lyginimo volo ir pramoninės skalbyklės pirkimus. Vasario mėnesį skalbykla visiškai persikels į

naujas patalpas.  2015 metais kosmetiškai suremontavome du gyvenamuosius kambarius ir vieną

koridorių,  atnaujinome  virtuvės  įrangą:  nupirkome  dvi  naujas  buitines  elektrines  virykles,

kondicionierių. Rūpintis gyventojų buitimi ir darbuotojų darbo sąlygomis įpareigoja  suteiktos

licencijos:  „Institucinė  socialinė  globa  (ilgalaikė,  trumpalaikė)  suaugusiems  asmenims  su

negalia“,  „Institucinė  socialinė  globa  (ilgalaikė,  trumpalaikė)  senyvo  amžiaus  asmenims“,

„Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija“.

Dabartinė  situacija  Dūkšto  globos  namuose  leidžia  tik  kelis  gyventojus  aprūpinti

atskirais kambariais.  Siekiant gerinti  teikiamų paslaugų kokybę, tikimasi užtikrinti  gyventojui

gyvenamąsias  patalpas,  sudarančias  bent  minimalias  galimybes  turėti  savo  privačią  erdvę,

patogiai jaustis. Ateityje daugiau dėmesio bus skiriama darbuotojų darbo sąlygoms, aprūpinimui

spec.  drabužiais  (darbo  chalatais,  slydimui  atsparia  avalyne  ir  pan.),  asmens  apsaugos

priemonėmis (skydeliais, vienkartinėmis kaukėmis ir pan.). 

2015  metais  su  trimis  darbuotojais  buvo  nutrauktos  darbo  sutartys.  Socialinė

darbuotoja ir  Dienos centro padalinio vadovė nutraukė sutartis  asmeniškai  prašant,  o įstaigos

finansininkei po sunkio ligos nustatytas nedarbingumo lygis. Į šias pareigas buvo organizuotas

konkursas. Dienos centro padalinio vadove paskirta Roma Ksenzovienė – turinti didelę darbo

patirtį, reikli, supratinga, komunikabili. Nuo pat pirmų dienų puikiai įsiliejo į kolektyvą socialinė

darbuotoja – Aldona Laptevienė ir finansininkė – Vytautė Januškevičienė.



                   Nuo 2015 metų sausio  1 d. Dienos centre įsteigus papildomus etatus,  darbo sutartys

sudarytos su  7 lankomosios priežiūros darbuotojomis.

        2015 metais užregistruota: 

- 56 įsakymai komandiruočių ir atostogų klausimais;

- 55 įsakymai veiklos klausimais;

- 70 įsakymų personalo klausimais;

- 62 siunčiamieji raštai;

- 82 gauti raštai.

                 Dūkšto globos namų direktorius, vadovaudamasis įstaigos nuostatais, 2015 metais

užtikrino  tinkamą  turto  ir  lėšų  tvarkymą;  aprūpinimą  medžiagomis,  įrengimais;  materialinių

vertybių apsaugą;  globotinių aprūpinimą maisto produktais, drabužiais, higienos priemonėmis,

avalyne; pastatų, įrengimų ir komunikacijų tvarką teritorijoje; darbų saugos normų ir reikalavimų

bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių laikymąsi ir vykdymą; teisingą išlaidų sąmatų sudarymą;

gyvenančių asmenų teisių bei teisėtų interesų apsaugą.   

2015 metais kontroliuojančios įstaigos reikšmingų pažeidimų nenustatė. 

       2015 metų spalio mėnesį parengta ir pateikta projekto ,,Dūkšto globos namų Dienos

socialinės globos ir socialinės priežiūros centro (santrumpa – Dūkšto dienos centras) steigimas“

pirmųjų veiklos metų ataskaita. 

  2014 metais įgyvendintas projektas ,,Dūkšto globos namų Dienos socialinės globos ir

socialinės  priežiūros  centro  (santrumpa  –  Dūkšto  dienos  centras)  steigimas“  –  2015  metais

sėkmingai  vykdė veiklą:  buvo teikiamos  lankomosios  priežiūros  asmens  namuose,  socialinės

globos asmens namuose paslaugos.     Nuo 2015 metų  Dūkšto dienos centras iš Ignalinos miesto

seniūnijos  perėmė lankomosios priežiūros paslaugų teikimo funkciją. O nuo 2016 metų sausio 1

dienos visų rajono seniūnijų  lankomosios priežiūros paslaugų teikimo funkciją. Todėl paruošti ir

patvirtinti  Dienos  centro  nuostatai  ir  pareigybių  aprašymai.  Lankomosios  priežiūros

specialistams  organizuoti  įžanginiai  mokymo  kursai,  pirmosios  pagalbos   teikimo,  asmens

higienos  mokymai. 

2015  metų  spalio  mėnesį  priduota  Dienos  centro  projekto  pirmųjų  veiklos  metų

ataskaita.      

     Dūkšto globos namų Socialinės  globos  ir  socialinės  priežiūros  centras  (Dienos

centras)

teikia dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir

suaugusiems  asmenims  su  negalia.  Centras  įsteigtas,  siekiant  sudaryti  sąlygas  rajone

gyvenantiems  suaugusiems  asmenims  su  negalia,  pagyvenusiems  asmenims  gauti  dienos

socialinės  priežiūros  paslaugas.  Nuo  2015  m.  teikiamos  lankomosios  priežiūros  paslaugos



socialinių  paslaugų  gavėjams  namuose.  Lankomosios  priežiūros  darbuotojos   lanko  žmones

namuose, teikia jiems paslaugas –  tarpininkauja ir atstovauja jiems, perka maistą, tvarko namus,

atneša malkų, vandens, jei reikia lydi pas medikus.  Bendrosios socialinės ir socialinės globos

paslaugos 2015 m. teiktos 22 rajono gyventojams. Iš jų 9 žmonės – 85 m. ir vyresni. Jauniausiam

paslaugų gavėjui – 53 m., vyriausiai paslaugų gavėjai – 95 m.  Bendrosios socialinės paslaugos

(informavimas,  konsultavimas,  tarpininkavimas  ir  atstovavimas,  maitinimo  organizavimas,

aprūpinimas  būtiniausiais  drabužiais  ir  avalyne,  transporto  paslaugų  organizavimas,

sociokultūrinės  paslaugos)  –  tai  atskiros,  be  nuolatinės  specialistų  priežiūros  teikiamos

paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai

rūpintis  gyvenimu  ir  kurios  teikiamos  socialinių  paslaugų  įstaigos  ir  (ar)  asmens  namuose.

Specialiosios  socialinės   paslaugos  yra  visuma  paslaugų,  teikiamų  asmeniui  (šeimai),  kurio

gebėjimams  savarankiškai  rūpintis  asmeniniu  (šeimos)  gyvenimu  ir  dalyvauti  visuomenės

gyvenime  ugdyti  ar  kompensuoti  bendrųjų  socialinių  paslaugų  nepakanka.  Kokie  asmens

poreikiai,  išsiaiškina  seniūnijų  socialiniai  darbuotojai.  Išsiaiškinus,  kokių  paslaugų  reikia,

pasirašoma  sutartis  ir  lankomosios  priežiūros  darbuotojas  jas  pradeda  teikti.   Mokėjimas  už

tokias  paslaugas  nustatomas  atsižvelgus  į  asmens  pajamas,  vadovaujantis   Ignalinos  rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-175 „ Dėl socialinių paslaugų

organizavimo ir teikimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

                Devyniems  rajono gyventojams 2015 m. suteikta  transporto paslauga. Su  Dienos

centro  transporto  priemone  vykta  į  Neįgalumo  ir  darbingumo nustatymo  tarnybą  ir  gydymo

įstaigas  Utenoje,  Vilniuje,  Visagine.  Dienos  centro  transporto  paslaugos  teikiamos  Ignalinos

rajone  gyvenantiems  ir  registruojantiems  gyvenamąją  vietą  suaugusiems  neįgaliesiems  ir

pensinio amžiaus asmenims.                   

Vykdant  globos  namų  veiklą  vadovaujamasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,

Vyriausybės  nutarimais,  savivaldybės  tarybos sprendimais ir  kitais  teisės aktais.  Kas pusmetį

organizuojami  visuotiniai  darbuotojų  pasitarimai,  kuriuose  aptariami  veiklos  vykdymo,

organizaciniai, finansiniai ir kiti klausimai.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso

įstatymo 129 straipsnio 2 dalimi, siekiant efektyvinti  darbuotojų pareigines funkcijas, nuo 2016

m. sausio 1 d. pakeista globos namų struktūra. 

 

  
Direktorė               Giedrė Karpickienė


