
DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ ATSAKOMYBIŲ VEIKLOS  

2022 METAMS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SA SRITIS 

 

VEIKLA 

VEIKLOS 

DATA/ 

LAIKOTARPIS 

VEIKLOS 

REZULTATO 

RODIKLIS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 

ŽYMA APIE 

ĮGYVENDINIMĄ 

ATSAKOMYBĖ ✓ Užtikrinti darbuotojų 

kompetencijos kėlimą. 

 

Visus 2022 metus 

pagal 

kompetencijų 

tobulinimo planą. 

✓ Darbuotojų 

dalyvavusių mokymuose 

skaičiaus santykis su 

bendrai globos namuose 

dirbančių darbuotojų 

skaičiumi. 

✓ Darbuotojų įgytas 

žinias pritaikiusių 

praktikoje skaičiaus 

santykis su bendru 

darbuotojų dalyvavusiu 

mokymuose skaičiumi. 

✓ Naujovių skaičius 

įdiegtas globos namuose 

po mokymų. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

 ✓ Užtikrinti visiems 

darbuotojams saugias ir 

higienos reikalavimus 

atitinkančias darbo 

sąlygas. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Darbuotojų patenkintų 

darbo sąlygomis skaičius. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

 ✓ Užtikrinti darbuotojų 

saugą ir sveikatą darbe. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Darbuotojų 

dalyvavusių mokymuose 

tema – „Sauga ir sveikata 

darbe“ skaičius arba 

darbuotojų susipažinusių 

su saugos ir sveikatos 

reikalavimais skaičius. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 



ETIŠKA VEIKLA ✓ Laikosi Globos namų 

gyventojų vidaus tvarkos 

taisyklių, vadovaujasi 

Teisių chartija bei Etikos 

ir gerovės užtikrinimo 

aprašu. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Administracijoje gautų  

pasiaiškinimų dėl 

netinkamo paslaugų 

gavėjų elgesio skaičius. 

Paslaugų gavėjai. 

 

 

 ✓ Vadovaujasi globos 

namų Etikos kodeksu. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Administracijoje gautų 

pasiaiškinimų dėl 

netinkamo darbuotojų 

elgesio skaičius per metus. 

Globos namų 

darbuotojai. 
 

 ✓ Nėra diskriminacijos 

įdarbinimo ir atleidimo 

sprendimuose. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Gautų skundų dėl 

diskriminacijos 

įsidarbinant ar išeinant iš 

darbo skaičius. 

Globos namų 

darbuotojai. 
 

ŽMOGAUS TEISĖS ✓ Viešųjų ir privačiųjų 

interesų paisymas. 

Pirmas ketvirtis. ✓ Laiku deklaruoti 

asmenų dalyvaujančių 

viešuosiuose pirkimuose 

viešieji ir privatūs 

interesai. 

Viešųjų pirkimų 

komisijos nariai. 
 

 ✓ Darbuotojų sveikatos 

patikros apmokėjimas 

darbdavio lėšomis. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Darbuotojų kuriems 

buvo apmokėta sveikatos 

patikrinimas darbdavio 

lėšomis skaičius. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 

Finansininkė – 

Vytautė 

Januškevičienė. 

 

 ✓ Lygių galimybių 

užtikrinimas visiems 

globos namų 

darbuotojams. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Vienodas darbo 

apmokėjimas 

nepriklausomai nuo 

darbuotojų lyties ar 

socialinio statuso. 

✓ Teisingas ir vienodas 

darbo užmokestis už 

lygiavertį darbą 

socialinėms mažumoms 

priklausantiems ar negalią 

turintiems darbuotojams. 

Direktorė. 

Finansininkė – 

Vytautė 

Januškevičienė 

 



 ✓ Užtikriname teisę į 

socialinę apsaugą. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Darbuotojų kuriems 

buvo išmokėtos 

kompensacijos skaičius. 

Globos namų 

darbuotojai. 
 

 ✓ Sudaryti sąlygas 

paslaugų gavėjams teikti 

skundus, prašymus ir 

pasiūlymus. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Gyventojų pateikti 

skundai, prašymai, 

pasiūlymai. 

Paslaugų gavėjai.  

APLINKOSAUGA ✓ Suprantame įstaigos 

vykdomos veiklos 

poveikius aplinkai, 

aplinkos saugą 

reglamentuojančius 

teisės aktus. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Teisės aktų pasikeitimų 

sekimas, laikymasis ir 

paisymas. 

 

 

Ūkvedė – Janė 

Kardelienė. 
 

 ✓ Siekdami didinti 

paslaugų gavėjų 

sąmoningumą aplinkos 

apsaugos temai, 

organizuojame paskaitas 

apie atliekų rūšiavimą. 

Vieną kartą į 

ketvirtį. 

✓ Paslaugų gavėjų 

dalyvavusių paskaitose 

skaičius. 

Socialinė darbuotoja 

– Ala Kutkauskienė 
 

 ✓ Taupių išteklių 

naudojimas: 

taupant popierių 

spausdinti dvipusiu 

būdu; vidiniam 

poreikiui spausdinti ant 

juodraštinio popieriaus; 

vietoj spausdinimo 

popierinius dokumentus 

archyvuoti el. 

laikmenoje, siųsti el. 

paštu arba naudotis 

dokumentų valdymo 

sistemomis; panaudoti 

nereikalingus 

popierinius užrašus 

,,Popieriniams 

darbeliams“ vykdant 

Visus 2022 

metus. 

✓ Mažiau popieriaus 

sunaudota per metus 

palyginus su praėjusiais 

metais. 

✓ Pradėta dirbti su 

„SPIS“, „DVS“ ir kitomis 

patvirtintomis 

elektroninėmis 

sistemomis. 

✓ Visi darbuotojai turi el. 

paštus. 

Globos namų 

darbuotojai. 
 



užimtumą su paslaugų 

gavėjais; 

klausimynus ir kitus 

galimus dokumentus 

susipažinimui siųsti į el. 

darbuotojų paštus. 

 ✓ Taupant elektros 

energiją įstaigoje 

naudojamos taupiosios 

lemputės; paslaugų 

gavėjų įgūdžių 

formavimas, siekiant 

mažinti elektros išteklių 

naudojimą. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Sunaudotų taupiųjų 

elektros lempučių 

skaičius, lyginant su 

paprastų sunaudotų 

lempučių skaičiumi. 

✓ Paslaugų gavėjų 

suprantančių elektros 

taupymo naudą skaičius. 

Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

 

 

 

 

Socialinė darbuotoja 

– Ala Kutkauskienė 

 

 ✓ Nenaudojame 

plastikinių indų siekiant 

sumažinti aplinkos 

taršą. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Paslaugų gavėjų 

suprantančių plastiko žalą 

aplinkai skaičius. 

Socialinė darbuotoja 

– Ala Kutkauskienė 
 

 ✓ Rūšiuojame atliekas ir 

skatiname tai daryti 

paslaugų gavėjus: 

panaudotas baterijas ir 

elektros lemputes 

išmetame tam skirtose 

vietose; didelių gabaritų 

atliekas vežame į atliekų 

surinkimo vietas; 

popierių, stiklą vežame 

išmesti į tam skirtus  

konteinerius; plastikinius 

butelius nešame į taros 

surinkimo punktą; 

formuojame paslaugų 

gavėjų įgūdžius 

rūšiuojant atliekas 

Visus 2022 

metus. 

✓ Paslaugų gavėjų 

suprantančių rūšiavimo 

naudą skaičius. 

 

Globos namų 

bendruomenė 
 



siekdami sumažinti 

aplinkos taršą. 

 

PASLAUGŲ KOKYBĖ ✓ Tobulinti teikiamų 

paslaugų kokybę.  

Visus 2022 

metus. 

✓ Gauti Equass sistemos 

diegimo sertifikatą. 

Globos namų 

bendruomenė. 
 

 ✓ Teikiamų paslaugų 

kokybės vertinimo 

apklausa. 

Iki 2022 metų 

gruodžio 31 d. 

✓ Paslaugų gavėjų 

teikiamų paslaugų 

kokybės įvertinimo 

rezultatai ir jų analizė.  

Vyriausioji 

socialinė darbuotoja 

–  Rūta Patėjūnienė. 

 

 ✓ Aktyvi Gyventojų 

tarybos veikla. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Gyventojų tarybos 

susirinkimų skaičius. 

Gyventojų tarybos 

pirmininkė – Ala 

Kutkauskienė. 

 

DARBUOTOJŲ 

PASITENKINIMAS 

DARBU 

✓ Sudaryti palankias 

sąlygas šeimos ir darbo 

įsipareigojimų 

derinimui. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Dėl lankstaus darbo 

grafiko, patenkintų 

darbuotojų skaičiaus 

santykis su visais įstaigoje 

dirbančiais darbuotojais. 

 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

 ✓ Darbuotojų įtraukimas 

į globos namų veiklos 

gerinimo sprendimus. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Įgyvendintų darbuotojų 

pasiūlymų skaičius. 

Globos namų 

administracija. 
 

 ✓ Globos namai turi 

apibrėžtą ir patvirtintą 

darbuotojų metinės 

veiklos vertinimo 

sistemą. 

Iki 2022 metų 

sausio 31 d. 

✓ Labai gerai/gerai 

įvertintų darbuotojų 

skaičius santykiu su 

bendru vertinime 

dalyvavusių darbuotojų 

skaičiumi. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

 ✓ Sudaryti sąlygas 

išvykti į pageidaujamas 

ekskursijas, koncertus ir 

pan. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Darbuotojų išvykų 

skaičius per metus. 

Globos namų 

administracija. 
 

SANTYKIS SU 

SUINTERESUOTOMIS 

ŠALIMIS 

✓ Bendradarbiavimas su 

Ignalinos rajono 

savivaldybe, metinės 

ataskaitos pristatymas, 

pasiūlymai dėl veiklos, 

vertinimo išklausymas, 

Visus 2022 

metus. 

✓ Metinės ataskaitos 

pristatymo metu, gautų 

pasiūlymų iš Ignalinos 

rajono savivaldybės 

įgyvendinimas. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 



pasiūlymų priėmimas, 

pasitarimai esant Covid-

19 pandemijai.  

✓ Paramos gautos Covid-

19 metu skaičius. 

 ✓ Sudarytos sąlygos 

įvertinti globos namų 

paslaugų kokybę. 

Iki 2022 metų 

gruodžio 31 d. 

✓ Suinteresuotų šalių 

įvertinimo rezultatų 

analizė ir jos pristatymas 

globos namų 

bendruomenei. 

Vyriausioji 

socialinė darbuotoja 

– Rūta Patėjūnienė. 

 

 ✓ Bendradarbiavimas su  

partneriais 

Visus 2022 

metus. 

✓ Sudarytų sutarčių 

skaičius per metus. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

 ✓ Globos namuose 

sudarytos sąlygos 

savanoriškai veiklai. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Savanoriauti į globos 

namus atvykusių 

savanorių skaičius. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

SKAIDRUMAS ✓ Sąžiningai elgiamės 

su paslaugų gavėjais: 

teikiame nedviprasmišką 

informaciją, laikomės 

įsipareigojimų, 

sprendžiame iškilusias 

problemas. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Globos namų 

direktoriui pateiktų 

pranešimų dėl korupcijos 

skaičius per metus. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

 ✓ Turime aiškią ir 

skaidrią viešųjų pirkimų 

procedūrą. Nenaudojame 

politikų įtakos 

įstatymams nesilaikyti ar 

juos keisti. 

Visus 2022 

metus. 

✓ Globos namų 

direktoriui pateiktų 

pranešimų dėl viešųjų 

pirkimų neatitikimų 

skaičius per metus. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė. 
 

 ✓ Įstaigos struktūra ir 

rezultatai yra viešai 

prieinami įstaigos 

informaciniuose 

stenduose, interneto 

svetainėje 

www.dukstogn.lt  

Visus 2022 

metus. 

✓ Suinteresuotų asmenų 

pateiktų skundų skaičius 

per metus. 

Vyriausioji 

socialinė darbuotoja 

– Rūta Patėjūnienė. 

 

 

http://www.dukstogn.lt/

