
AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANO 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ UŽ 2019 M. II KETV. 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

1. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius laikotarpio pabaigoje, iš jų: 
320 

1.1. suaugusių asmenų skaičius 320 

1.2. vaikų skaičius - 

2. Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos 

padalinyje, skaičius per laikotarpį, iš jų: 
340 

2.1. suaugusių asmenų skaičius 340 

2.2. vaikų skaičius - 

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

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

3.1. suaugusių asmenų skaičius - 

3.2. vaikų skaičius - 

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

per laikotarpį, iš jų: 
9 

4.1. suaugusių asmenų skaičius 9 

4.2. vaikų skaičius - 

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

laikotarpį, iš jų: 
0 

5.1. suaugusių asmenų skaičius 0 

5.2. vaikų skaičius - 

6. Socialinę globą teikiančių globos įstaigos užimtų pareigybių skaičius 

laikotarpio pabaigoje, iš jų: 
126 

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

stacionariame globos padalinyje 
126 

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

bendruomeniniuose vaikų globos namuose 
- 

6.3. dienos socialinei globai ar kitoms aukščiau nenurodytoms socialinės 

globos rūšims 
- 

7. Gyvenamųjų kambarių skaičius, iš jų: 161 

7.1. stacionariame globos padalinyje 161 

7.2. grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose - 

8. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis stacionaraus globos padalinio 

gyvenamųjų kambarių plotas, kv. m. 
7.31 

9. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis grupinio gyvenimo namų, 

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

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

laikino atokvėpio) lovadieniui stacionariame globos padalinyje, Eur  
25.04 

11. Vidutinės išlaidos vienam socialinės globos lovadieniui grupinio 

gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose Eur 
- 

12. Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už socialinę globą dydis, Eur / mėn. 229.67 

 

Informaciją parengusio asmens vardas, pavardė, parašas, tel. nr. 

Rima Zakarkienė 

Tel. Nr. 861222514 


