
NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANO 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ UŽ 2020 METUS  

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

1. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius laikotarpio pabaigoje, iš jų: 

152 

1.1. suaugusių asmenų skaičius 146 

1.2. vaikų skaičius 6 

2. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius per laikotarpį, iš jų: 
157 

2.1. suaugusių asmenų skaičius 149 

2.2. vaikų skaičius 8 

3. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą grupinio gyvenimo namuose, 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose, skaičius per laikotarpį, iš jų: 
13 

3.1. suaugusių asmenų skaičius 5 

3.2. vaikų skaičius 8 

4. Asmenų, gavusių trumpalaikę socialinę globą globos įstaigoje, skaičius 

per laikotarpį, iš jų: 

1 

4.1. suaugusių asmenų skaičius 1 

4.2. vaikų skaičius - 

5. Asmenų, gavusių laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje, skaičius per 

laikotarpį, iš jų: 

2 

5.1. suaugusių asmenų skaičius 1 

5.2. vaikų skaičius 1 

6. Socialinę globą teikiančių globos įstaigos užimtų pareigybių skaičius 

laikotarpio pabaigoje, iš jų: 
119,25 

6.1. ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai, laikino atokvėpio paslaugoms 

stacionariame globos padalinyje 
107,25 

6.2. ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose, 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose 
12 

6.3. dienos socialinei globai ar kitoms aukščiau nenurodytoms socialinės 

globos rūšims 
- 

7. Gyvenamųjų kambarių skaičius, iš jų: 74 

7.1. stacionariame globos padalinyje 68 

7.2. grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose 6 

8. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis stacionaraus globos padalinio 

gyvenamųjų kambarių plotas, kv. m. 
8,14 

9. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis grupinio gyvenimo namų, 

bendruomeninių vaikų globos namų gyvenamųjų kambarių plotas, kv. m. 
7 

10. Vidutinės išlaidos vienam socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės, 

laikino atokvėpio) lovadieniui stacionariame globos padalinyje, Eur  
41 

11. Vidutinės išlaidos vienam socialinės globos lovadieniui grupinio 

gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, Eur 
57 

12. Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už socialinę globą dydis, Eur / mėn. 349 

 

Informaciją parengė: direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Danutė Grigelevičienė 

tel. 8 685 59347, danute.grigeleviciene@ngenytesocgloba.lt 
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