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BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai 
 

PERTVARKOS PLANO METINĖ ATASKAITA UŽ 2018 metus 
 

Naujų bendruomeninių paslaugų teikimas  
 

Planuota 
bendruomeninė 

paslauga 

Planuota 
tikslinė grupė 

Planuotas 
tikslinės 
grupės 

skaičius 

Pasiekta 
tikslinė 
grupė 

Pasiektas 
tikslinės 
grupės 

skaičius 

Bendruomeninės paslaugos 
prieinamumas  

Problemos, su kuriomis 
susiduriama įgyvendinant 
nurodytą bendruomeninę 

paslaugą 
Ambulatorinės 
paliatyviosios 
pagalbos paslaugos 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje, 
paciento namuose ir 
dienos stacionare 

Vaikai nuo gimimo 
iki 18 metų 
amžiaus sergantys 
gyvenimą 
trumpinančiomis, 
nepagydomomis, 
progresuojančiomis 
ligomis 

Planuojami 
2 vaikai 
 

Vaikai nuo 4 iki 
16 metų 

7 vaikai Paslaugos teikiamos adresu Turistų g. 
28, Klaipėda arba kliento namuose. 
Paslauga teikiama šeimos/vaikų ligų 
gydytojo siuntimu (F Nr. 027/a). 
Siuntimo diagnozės išdėstytos Lietuvos 
Respublikos Sveikatos apsaugo ministro 
2007-01-11 Nr. V-14 įsakyme „Dėl 
paliatyviosios pagalbos paslaugų 
suaugusiems ir vaikams teikimo 
reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

Patalpų trūkumas - esamų patalpų 
pritaikymo paliatyviosios pagalbos 
paslaugos teikimui poreikis.  

Kompleksinių 
paslaugų vaikų 
dienos užimtumo 
centras 

Vaikai nuo 3 iki 6 
metų amžiaus, 
kuriems nustatyti  
raidos sutrikimai 

Planuojami 
6 vaikai 

Vaikai nuo 3 iki 
6 metų 

37 vaikai Paslaugos teikiamos adresu Turistų g. 
28, Klaipėda. Paslauga teikiama 
šeimos/vaikų ligų gydytojo siuntimu (F 
Nr. 027/a). Gavėjai gyvenamąją vietą 
Klaipėdos mieste deklaravę vaikai, 
kuriems nustatyti mišrūs specifiniai 
raidos sutrikimai ir/ar įvairiapusiai 
raidos sutrikimai, ir jų šeimos. 

Žemi specialistų atlyginimai. 
Įstaigos pavadinimo baimė, neigiamos 
asociacijos. 

Vaiko raidos 
sutrikimų ankstyvoji 
reabilitacija  

Vaikai  nuo gimimo 
iki 7 m. 

Planuojami 
15 vaikų 

Vaikai nuo 1 
mėn. iki 6 metų 

349 vaikų Paslaugos teikiamos adresu Turistų g. 
28, Klaipėda. Paslauga teikiama 
šeimos/vaikų ligų gydytojo siuntimu (F 
Nr. 027/a). Paslauga teikiama pagal 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2018-02-08 įsakymą 
Nr. V-150 „Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl 

Žemi specialistų atlyginimai. 
Įstaigos pavadinimo baimė, neigiamos 
asociacijos. 
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Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų 
išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo. 

Trumpalaikės 
socialinės globos 
„atokvėpio“ paslauga 

Negalią turintys 
vaikai iki 12 metų 
amžiaus ir nuo 12 
iki 18 metų 
amžiaus, kuriems 
nustatyta fizinė 
(judesio) negalia 
arba kompleksinė 
negalia (pagrindinė 
fizinė ir gretutinė 
psichinė/protinė 
negalia) 

Planuojami 
8 vaikai 
 

Vaikai nuo 5 
metų iki 17 
metų, kuriems 
nustatyta fizinė 
(judesio) 
negalia arba 
kompleksinė 
negalia 
(pagrindinė 
fizinė ir 
gretutinė 
psichinė/protinė 
negalia) 

22* vaikai  Paslauga teikiama adresu Turistų g. 28, 
Klaipėda, Lietuvos Respublikoje 
gyvenamąją vietą deklaravusioms 
šeimoms, gavus sprendimą dėl 
socialinių paslaugų asmeniui skyrimo. 

Sezoniškumas (vaikų atostogų, 
švenčių metu suaktyvėja). 
Dalinai mokama paslauga. 
Psichologinės tėvų nuostatos 
(visuomenės požiūris, didelis 
prieraišumas, kaltės jausmas).  

*7 vaikai iš 22 dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame projekte „LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMAS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO 
VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE PROTO AR (IR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS VAIKAMS, JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TĖVAMS AR GLOBĖJAMS“.  

 
Perėjimo prie bendruomeninių paslaugų adaptacija  
 

Planuoti perėjimo prie 
bendruomeninių paslaugų 

adaptacijos veiksmai 

Planuotos galimos 
perėjimo prie 

bendruomeninių 
paslaugų proceso 

problemos 

Įgyvendinti perėjimo prie 
bendruomeninių paslaugų 

adaptacijos veiksmai 

Esamos perėjimo prie bendruomeninių 
paslaugų proceso problemos 

Planuota skleisti informaciją pirminio 
ir antrinio lygio asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms (šeimos 
gydytojams, pediatrams, gydytojams 
neurologams ir pan.); 
Neįgaliųjų reikalų departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministerijai; 
Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų internetiniame 
puslapyje bei socialinėje erdvėje. 
Periodiškai teikti informaciją 
dienraščiams, platinti lankstinukus. 

Potencialių paslaugų gavėjų, 
kuriems aktuali tokia 
informacija, nepasiekiamumas 
dėl nesinaudojimo ar ne 
gebėjimo naudotis 
šiuolaikinėmis informacinėmis 
technologijomis. 
Tėvų psichologiniai 
nuogąstavimai, baimės, 
vengimas spręsti kilusias 
problemas. 

Sumaketuoti ir pagaminti Trumpalaikės 
socialinės globos „atokvėpio“, Ambulatorinės 
paliatyviosios pagalbos paslaugos, 
Kompleksinių paslaugų vaikų dienos 
užimtumo centro lankstinukai, kurie 
periodiškai platinami Pirminio ir antrinio lygio 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 
Neįgaliųjų reikalų departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Klaipėdos „Medeinės“, 
„Svetlačiok“ mokyklose, Klaipėdos 
„Versmės“, „Gintarėlio“, „Giliuko“ ir kt. 
darželiuose, konferencijose.  

Dideli reklaminių spaudinių kaštai. 
Tėvų psichologiniai nuogąstavimai, baimės, vengimas 
spręsti kilusias problemas. 
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Pagamintas 100x130 cm dydžio 
“atokvėpio“ paslaugos informacinis/reklaminis 
stendas, kuris demonstruotas Klaipėdos mieste 
ir rajone vykusiose konferencijose bei 
seminaruose. 
Visos bendruomeninės paslaugos pristatytos 
BNI Neringa verslo rekomendacijų 
organizacijos nariams. 
Surengtos 4 atvirų durų dienos įstaigoje, 
pristatant teikiamas bendruomenines 
paslaugas. Reguliariai organizuoti specialistų 
komandos ir klientų/pacientų atstovų 
susirinkimai problemų/pageidavimų aptarimui. 
Informacija nuolat platinama įstaigos 
internetiniame tinklapyje bei socialiniame 
tinkle Facebook. Periodiškai dedami 
skelbimai/straipsniai į dienraščius. 

 
Bendradarbiavimas ir komunikacija su kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, esančiomis pertvarkomos įstaigos 
savivaldybėje  

 
Bendruome-

ninė paslauga 
Institucija ir (ar) 
nevyriausybinė 

organizacija su kuria 
planuotas tikslingas 
bendradarbiavimas  

 
Planuotas įtraukimo būdas  

 
Pasiektas įtraukimo būdas  

Esamo bendravimo ir 
bendradarbiavimo problemos, 

iššūkiai, trukdžiai 

Ambulatorinės 
paliatyviosios 
pagalbos (vaikų 
iki 18 m.) 
paslaugos 
asmens sveikatos 
priežiūros 
įstaigoje, 
paciento 
namuose ir 
dienos 
stacionare 

Pirminės sveikatos 
priežiūros centrai, 
šeimos gydytojai 

Informacijos sklaida sveikatos 
priežiūros įstaigose (lankstinukai, 
plakatai, įstaigos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose, informacija 
platinama žiniasklaidos pagalba). 

Pirminės sveikatos priežiūros 
centrams išsiųstas informacinis 
raštas pristatant teikiamas 
bendruomenines paslaugas, bei 
dalinti reklaminiai/informaciniai 
lankstinukai.  

Atgalinės komunikacijos stoka. 
Esant dideliam darbo krūviui, gydytojų 
suinteresuotumo ir laiko stoka, išsamiai 
informuoti pacientus apie galimybes gauti 
paslaugas. 

Antrinio lygio asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigos 

Sudaroma sutartis, numatant 
įsipareigojimus ir atsakomybę. 

Sudaryta sutartis su VŠĮ Klaipėdos 
vaikų ligonine, numatant 
įsipareigojimus ir atsakomybę, 
dalinti paslaugos informaciniai 
lankstinukai. 

- 

VŠĮ Klaipėdos miesto 
greitosios  medicininės 
pagalbos stotis  

Pagal poreikį registruojami iškvietimai. Iškvietimų per 2018 m. nebuvo. - 
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Savanoriai  Talpinama reklama internetinėje erdvėje 
(įstaigos svetainėje, socialiniuose 
tinkluose, informacija platinama 
žiniasklaidos pagalba). 

Vaikų užimtumo organizavimas 
įstaigoje. 

Savanorių iniciatyvumo stoka naujų užimtumo 
idėjų įgyvendinimui. 

 Tradicinių ir kitų 
valstybės pripažintų 
religinių bendruomenių 
ir bendrijų (įvairių 
konfesijų) įstaigos 

Sudaromos sutartys su religines 
paslaugas teikiančiomis įstaigomis 
(savanoriavimas), numatant 
įsipareigojimus ir atsakomybę. 

Pacientų atstovai atsisakė bendrauti 
su religinių bendruomenių atstovais. 

- 

Kompleksinių 
paslaugų vaikų 
dienos 
užimtumo 
centras 

VšĮ Klaipėdos 
Universitetas 

Pasirašoma Studentų praktinio mokymo 
organizavimo sutartis tarp Klaipėdos 
Universiteto ir Klaipėdos sutrikusio 
vystymosi kūdikių namų, kuri numato 
abiejų pusių įsipareigojimus bei 
atsakomybes. 
 

Periodiškai pasirašomos Studentų 
praktinio mokymo organizavimo 
sutartys tarp Klaipėdos Universiteto 
ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų. 
 

- 

Klaipėdos miesto 
pedagogų švietimo ir 
kultūros centras 

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis 
tarp Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų ir Klaipėdos pedagogų 
švietimo ir kultūros centro, suteikianti 
galimybes darbuotojams tobulinti 
kvalifikaciją atitinkamuose mokymuose. 

Bendradarbiavimo sutartis tarp 
Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų ir Klaipėdos 
pedagogų švietimo ir kultūros centro 
nepasirašyta. 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 
centro organizuojami renginiai neatitiko 
Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo 
centre dirbančių specialistų darbo specifikos. 

Klaipėdos miesto 
lopšelis-darželis 
„Versmė“ 

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis 
tarp Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų ir Klaipėdos lopšelio - 
darželio „Versmė“ numatant 
įsipareigojimus ir atsakomybę. 
 

Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis tarp Klaipėdos sutrikusio 
vystymosi kūdikių namų ir 
Klaipėdos lopšelio - darželio 
„Versmė“ numatant įsipareigojimus 
ir atsakomybę. 

- 

Klaipėdos miesto VŠĮ 
Vaikų ligoninės 
konsultacinės 
poliklinikos gydytojai  

Informacija talpinama internetinėje 
erdvėje (įstaigos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose),  informacija 
platinama žiniasklaidos pagalba, 
informaciniais lankstinukais, plakatais. 

Išsiųstas informacinis raštas 
pristatant teikiamas 
bendruomenines paslaugas. 

- 

Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
centrai, šeimos gydytojai 

Informacija talpinama internetinėje 
erdvėje (įstaigos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose),  informacija 
platinama žiniasklaidos pagalba, 
informaciniais lankstinukais. 

Pirminės sveikatos priežiūros 
centrams išsiųstas informacinis 
raštas pristatant teikiamas 
bendruomenines paslaugas. 

- 

Nevyriausybinės 
organizacijos 
vienijančios autizmo 

Informacija talpinama internetinėje 
erdvėje (įstaigos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose),  informacija 

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo 
mokymuose (VŠĮ „Elgesio 

Dideli kvalifikacijos tobulinimo mokymų kaštai. 
Konkurencija. 
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diagnozę turinčius 
vaikus ir jų šeimas 

platinama žiniasklaidos pagalba, 
informaciniais lankstinukais. 

sprendimai“, VŠĮ “ISADD 
Lietuva”) 

Vaiko raidos 
sutrikimų 
ankstyvoji 
reabilitacija  

Klaipėdos miesto Vaikų 
ligoninės konsultacinės 
poliklinikos gydytojai 
specialistai 

Informacija talpinama internetinėje 
erdvėje (įstaigos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose),  informacija 
platinama žiniasklaidos pagalba, 
informaciniais lankstinukais. 

Komunikuojama raštu, siunčiant 
pacientus bei surašant atliktų 
procedūrų išrašus. 

- 

Klaipėdos miesto 
pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
centrai, šeimos gydytojai 

Informacija talpinama internetinėje 
erdvėje (įstaigos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose),  informacija 
platinama žiniasklaidos pagalba, 
informaciniais lankstinukais. 

Platinti įstaigos lankstinukai, vyksta 
žodinė komunikacija, pateikiami 
išrašai apie suteiktas procedūras. 

- 

Trumpalaikės 
socialinės globos 
„atokvėpio“ 
paslauga 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės socialinių 
paslaugų centras 

Viešinant informaciją apie galimybę 
gauti paslaugą, nurodant paslaugos 
teikėjo kontaktinį asmenį savo ir 
partnerių internetiniuose tinklalapiuose, 
socialiniuose tinkluose, išsiunčiant 
informaciją organizacijoms, 
atstovaujančioms ir vienijančioms 
žmones su psichikos ar/ir proto negalia, 
jų tėvus ar globėjus. 

Informacija viešinta dalinant 
lankstinukus, talpinant 
internetiniame puslapyje bei 
socialiniame tinkle Facebook. 
Elektroniniu paštu reguliariai 
siunčiama informacija apie 
paslaugą.  

Patalpinta informacija neatnaujinama, 
socialiniame tinkle paskelbta informacija 
„neiškeliama į viršų“, kad būtų pasiekta platesnė 
auditorija. 

Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos 

Informacija viešinta socialiniame 
tinkle. 

Pasyvus informacijos viešinimas ir 
bendradarbiavimas. 

Klaipėdos miesto 
gyventojai – savanoriai 
 

Paslaugos lankstinukų 
maketavimas, pagalba organizuojant 
klientų užimtumą. 

- 

Klaipėdos „Medeinės“ 
mokykla 

Informacija viešinta reguliariai 
dalinant lankstinukus, talpinant 
aktualias naujienas internetiniame 
puslapyje bei socialiniame tinkle 
Facebook. Vyksta aktyvi žodinė 
komunikacija 

- 
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Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos poreikis  

Planuoti 
mokymai 

Planuotas darbuotojų 
skaičius 

Pasiektas darbuotojų 
skaičius, dalyvavęs 

mokymuose 

Išklausytos kvalifikacijos kėlimo 
mokymų temos 

Išklausytų akademinių 
valandų skaičius (ak. val.) 

Mokymai, skirti 
darbuotojų motyvacijai 
stiprinti 

40 30 
14 

Motyvacija ir savimotyvacija 
Kartu mes stipresni 

6 
9 

Mokymai, siekiant 
užtikrinti, kad 
neigiama įstaigų 
praktika nebūtų 
atkartota teikiant 
paslaugas 
bendruomenėje 

31 4 
20 

 
1 
1 

Efektyvi komunikacija su kolegomis ir vaikais; 
Pokyčiai pereinant nuo institucinės globos prie 
paslaugų teikimo bendruomenėje 
Iššūkiai specialisto darbe 
Vaikas jau yra žmogus 
 

1 
8 
 

6 
3 

Mokymai skirti ugdyti 
bendrąsias 
kompetencijas 

38 9 
3 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

 

Sveikatos projekcijos 2030 
Į sveiką` gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno 
keliu 
Įmonės darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai 
mokymai 
Kultūriniai objektai ir asmenybės. Lyderystės 
raiška gerinant švietimo vadybą 
Profesinis bendravimas 
Skiepijimų pagrindai 
Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, slauga 
Klinikinė praktika: aktualūs klausimai ir 
atsakymai 
Visuomenės sveikatos aktualumas peršalimo 
sezono metu 
Emocijos, jausmai ir darbas su jais 
psichoterapijoje 
KET terapeutų kompetencijos ugdymas, 
praktika ir savireflekscija 
Psichoterapijos (KET) supervizijos 
Alternatyvūs veiklos organizavimo būdai ir 
struktūros ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame ugdyme 

6 
6 
 

6 
 

6 
 

8 
40 
24 
3 
 

3 
 

24 
 

24 
 

24 
6 
 
 

Specialiųjų 
kompetencijų ugdymo 
mokymai: Reikalingas 
teikiant paslaugas 

33 1 
 

1 
 

Vaikų emocinio intelekto ugdymas taikant 
judrių žaidimų ir menų terapijos metodus 
Holistinė (visuminė), efektyvi pagalba vaikui 
ikimokykliniame amžiuje; 

6 
 

6 
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bendruomenėje 
likusiems be tėvų 
globos vaikams 
(įskaitant kūdikius), 
patiriantiems riziką 
vaikams bei jų 
šeimoms 

6 
 

4 
 

4 
2 
 
 

1 
2 
 

1 
1 
 

1 
1 
 
 

1 

Ikimokyklinio amžiaus psichologinė vaiko 
raida; 
Vaikų saviraiškos ugdymas kūrybinių metodų 
pagalba 
Žaidimų ypatumai skirtingo amžiaus vaikams 
Socialiai priimtini auklėjimo būdai 
ugdomosiose veiklose, lauke ir pasivaikščiojimo 
metu 
Teatrinių lėlių gamybos procesas ir ypatumai 
Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas 
ugdymo procese 
Subalansuotos mitybos svarba vaiko sveikatai 
Kūdikių ir mažų vaikų mitybos svarba jų 
sveikatai 
Vidaus ligų gydymo tarpdiscipliniškumas 
Lietuvos vaikų ir paauglių fizinės ir emocinės 
sveikatos aktualijos: šaltojo metų laikotarpio 
ypatumai 
Probijotikų ir prebijotikų naujienos 

1 
 

1 
 

1 
1 
 
 

12 
6 
 

3 
3 
 

7 
7 
 
 

6 
Specialiųjų 
kompetencijų ugdymo 
mokymai: Reikalingas 
teikti paslaugas 
bendruomenėje 
neįgaliems vaikams ir 
jaunimui, turintiems 
proto, psichikos 
negalią, bei jų 
šeimoms 

6 2 
 

1 
 

13 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su 
asmenimis, turinčiais negalią 
Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų 
tėvais; 
Ankstyvoji reabilitacija: pagalba vaikui ir 
šeimai tęstinumas 
Paliatyvioji pagalba: šiuolaikinis patyrimas ir 
perspektyvos 
Kognityvinės ir elgesio terapijos technikos 
Savivertės ir pasitikėjimo savimi didinimas 
Priklausomybių psichoterapija 
Funkcinė ir prasmės analizė, psichologinė 
diagnostika KET 

40 
 

6 
 

6 
 

36 
 

24 
16 
16 
16 

Specialiųjų 
kompetencijų ugdymo 
mokymai: Susijusias 
su atvejo vadyba 

3 - - - 

Specialiųjų 
kompetencijų ugdymo 
mokymai: Susijusias 
su socialiniu darbu su 
klientu 

2 4 
1 

Komandinis darbas teikiant socialines paslaugas 
Efektyvi profesinė komunikacija socialinio 
darbuotojo veikloje 

8 
8 
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Specialiųjų 
kompetencijų ugdymo 
mokymai: Susijusias 
su individualia 
priežiūra 

8 4 
3 
1 
 
 

1 

Pacientų sveikatos priežiūros aktualijos 
Staigi širdinė mirtis 
Kraujo transfuzija: nuo teisingo kraujo paėmimo 
iki procedūros atlikimo, paciento slauga, 
dokumentavimas 
Skubioji medicinos pagalba vaikams ir 
suaugusiems 

7 
6 
36 
 
 

40 

Specialiųjų 
kompetencijų ugdymo 
mokymai: Reikalingas 
teikti specializuotas 
paslaugas 

18 3 
10 

 
1 

36 
 
 

2 
 

1 
2 
1 
2 
 

1 
 
 
 

1 
2 
 

2 
1 
1 
3 
 

1 
1 
1 
 
 
 

1 
 
 

Autizmo spektro sutrikimas; 
Individualaus darbo, remiantis ABA principais, 
pagrindai. 
Kūdikių ir vaikų kineziterapija vandenyje 
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir socialinė 
reabilitacija: kasdienybė, inovacijos ir 
perspektyvos 
Vertinimas ir įsivertinimas meno terapijos 
metodais 
Skubi specializuota pagalba 
Paliatyviosios pagalbos aktualijos 
Hematologija, kas naujo 2018? 
Lietuvos vaikų sveikata – darnus vaikų gydytojų 
ir šeimos gydytojų darbas 
Poliformacija ir vaistų suderinamumas – 
sveikatos priežiūros galimybės šiandien. 
Gydytojo svarba stebint nepageidaujamas vaistų 
reakcijas 
Naujagimių ir kūdikių sveikatos problemos 
Slaugytojų veiklos svarba pažangios slaugos 
praktikos kontekste 
Cukrinis diabetas: diabetinė nekropatija 
Vaikų ir paauglių psichoterapija 
Porų (šeimų) kognityvinė elgesio terapija 
Autizmas: šiuolaikiniai diagnostikos ir terapijos 
metodai 
Pozityviosios psichoterapijos ir KET integracija 
Obsesinis kompulsinis sutrikimas ir jo gydymas 
Asmenybės sutrikimai ir jų gydymas naudojant 
KET, dialektinės elgesio terapijos, priėmimo ir 
įsipareigojimo terapijos ir kitų psichoterapijų 
technikas  
Bendravimas medicinoje ir psichologijos 
praktikoje. Konfliktai ir jų sprendimai. Blogos 

4 
16 
 

8 
6 
 
 

6 
 

36 
40 
4 
7 
 

3 
 
 
 

6 
7 
 

9 
24 
24 
30 
 

16 
8 
24 
 
 
 

16 
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4 
 

2 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

2 
1 
 

2 
 

žinios pranešimas, bendravimas su sunkiai 
sergančiais, mirštančiais ir gedinčiais 
Darbas su specialiųjų poreikių vaikais naudojant 
ABA terapiją 
Sensorinių priemonių naudojimas vaikų turinčių 
autizmo spektro sutrikimą, ugdyme 
Peties sąnario ištyrimas ir gydymas 
Vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimų, 
ugdymo modelis 
Alternatyvioji ir augmeninė komunikacija: 
daugiau nei žodžiai...  
Šiuolaikinės logopedijos ir logoterapijos 
aktualijos  
Aktualūs logoterapijos klausimai 
Kurčiųjų vaikų dvikalbystė. Lietuvos, 
Vokietijos ir Islandijos patirtis  
Papildomosios ir alternatyviosios medicinos 
įvairovė, balneologijos galia  

 
2 
 

6 
 

8 
6 
 

4 
 

8 
 

6 
8 
 

8 
 

Specialiųjų 
kompetencijų ugdymo 
mokymai: Susijusias 
su vadovavimu 
įstaigai 

2 1 
 

1 

Vadovavimas įstaigai institucinės globos 
pertvarkos kontekste. 
Darbo teisė ir darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimai 

8  
 

4 

 
Reikalingų žmogiškųjų išteklių struktūra  

Bendruomeninė 
paslauga 

Planuota reikalinga 
pareigybė 

Planuotas turimų 
darbuotojų skaičius 

Esamas turimų 
darbuotojų 

skaičius 

Planuotas naujų 
darbuotojų skaičius 

Esamas naujų 
darbuotojų skaičius 

Ambulatorinės 
paliatyviosios 
pagalbos (vaikų iki 
18 m.) paslaugos 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje, 
paciento namuose ir 
dienos stacionare. 
 

Vedėjas 0,25 - - - 
Gydytojas 1,0 0,5 - - 
Bendrosios praktikos 
slaugytojas 

2,5 2,0 - - 

Socialinis darbuotojas 0,75 0,25 - - 
Slaugytojo padėjėjas 2,5 - - - 
Psichologas/psichoterapeutas 0,25 0,25 - - 

Kompleksinių 
paslaugų vaikų 
dienos užimtumo 
centras 

Vedėjas 0,25 0,5 - - 
Specialusis pedagogas - - 2,0 1,0 
Socialinis pedagogas 2,0 - - - 
Užimtumo specialistas 2,0 - - - 
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Individualios priežiūros 
specialistas 

4,0 1,25 - - 

Logopedas - - 1,0 1,0 
Ergoterapeutas - - 1,0 1,0 
Medicinos psichologas - - 1,0 1,0 
Kineziterapeutas - - - 1,0 
Socialinis darbuotojas - 0,5 - - 

Vaiko raidos 
sutrikimų ankstyvoji 
reabilitacija 

Vedėjas 0,25 0,5 - - 
Gydytojas 0,75 0,75 1,0 - 
Logoterapeutas 2,5 2,5 1,5 - 
Med. psichologas 2,0 2,75 1,0 - 
Ergoterapeutas 1,0 2,0 1,0 1,0 
Kineziterapeutas 2,0 2,0 1,0 1,5 
Masažuotojas* 2,0 2,0 - - 
Socialinis darbuotojas 1,0 1,0 - - 
Specialusis pedagogas - - 1,0 0,75 
Bendrosios praktikos 
slaugytojas 

1,0 1,0 1,0 - 

Bendrosios praktikos 
slaugytojas - registratorius 

- 2,0 - - 

Fizinės medicinos ir 
reabilitacijos slaugytojas* 

1,0 1,0 - - 

Vairuotojas - - 0,25 - 
Trumpalaikės 
socialinės globos 
„atokvėpio“ paslauga 

Logopedas 0,25 0,25** - - 
Psichologas 1,0 1,0** - - 
Ergoterapeutas 0,5 0,5** - - 
Kineziterapeutas 0,5 0,5** - - 
Užimtumo specialistas 1,0 1,0 - - 
Dietistas 0,25 0,25** - - 
Vyr. socialinis darbuotojas 0,5 0,5 - - 
Bendrosios praktikos 
slaugytojas 

1,0 1,0** - - 

Slaugytojo padėjėjas 3,0 3,0 - - 
Socialinio darbuotojo 
padėjėjas 

2,0 2,0 - - 

Socialinis darbuotojas - - - 1,0 
*Specialistai teikia mokamas medicininės reabilitacijos II paslaugas. 
**Specialistų paslaugos organizuojamos 
 
 
 



11 
 

Bendruomeninės paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra ir materialinė bazė  
 

Bendruomeninė 
paslauga 

Turėtos 
infrastruktūros 
panaudojimas  

Įsigytas materialus 
turtas ir atlikti 

veiksmai naujoje 
infrastuktūroje 

Investicijos, 
EUR 

Turėtos 
materialinės bazės 

panaudojimas  

Įsigytas materialusis 
turtas  

Investicijos, 
EUR 

Ambulatorinės 
paliatyviosios 
pagalbos (vaikų iki 
18 m.) paslaugos 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje, 
paciento namuose ir 
dienos stacionare 

Patalpos esančios Turistų 
g. 28 antrame korpuse: 
laukiamasis, palata, 
virtuvėlė, sanitarinė – 
higieninė patalpa, vonios 
– tualeto patalpa, 
procedūrų ir pacientų 
priėmimo kabinetas, 
liftas, pritaikytas 
neįgaliesiems.  

Atlikti higienos patalpų 
remonto darbai 

1500 Oksigenokoncentratorius,  
mobilus keltuvas - 1, 
funkcinės slaugos lovos 
su čiužiniu, vežimėlis 
neįgaliems vaikams, 
gyvybinių funkcijų 
sekimo monitorius, 
procedūrinė lova, gleivių 
atsiurbėjai, medicininė 
širma, medicininė širma 
dviejų dalių, enterinio 
maitinimo pompa, 
neštuvai, rašomasis 
stalas,  kėdė, spinta lovos 
skalbiniams laikyti, 
spintos slaugos 
priemonėms ir 
medikamentams laikyti,  
astmos tarpinės, 
lordozinė pagalvėlė, 
grikių pagalvėlės, geliniai 
pragulų profilaktikos 
žiedai (įvairaus dydžio) 
šaldytuvas,  slaugos, 
gydymo bei  priemonės 
reikalingos sanitariniam – 
higieniniam rėžimui 
užtikrinti. 

Funkcinės slaugos lovos su 
čiužiniais – 2 vnt. 
Procedūrinė lova – 1 vnt. 
Staliukas prie lovos – 5 vnt. 

1360 
 

1173 
2150 

Kompleksinių 
paslaugų vaikų 
dienos užimtumo 
centras 

Patalpos: priėmimo -
nusirengimo, žaidimų, 
miegamojo, poilsio, 
tualeto-prausyklos, 
virtuvėlės, psichologo 
kabinetas, logopedo 
kabinetas, ergoterapeuto 

- - 3 rašomieji stalai, 10 
vaikiškos lovų, 3 stalai 
individualiai veiklai, 4 
stalai skirti valgymui, 2 
bendro naudojimo stalai, 
34 kėdės, 12 rūbų 
spintelių, 3 suoliukai, 8 

Pirmosios pagalbos rinkinio 
atnaujinimas 
 
Lavinimo priemonės  
 
Darbuotojų apranga 

8 
 
 

412 
 

690 
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kabinetas, 
kineziterapeuto 
kabinetas. 

daiktų spintelės, 20 
spintų/spintelių/komodų, 
4 magnetinės lentos, 2 
kamštinės lentos,  2 
minkštasuolių rinkiniai, 1 
vaikiškų minkštasuolių 
rinkinukas, 3 vaikiškų 
baldelių rinkiniai 
(virtuvės ir grožio 
staliukai),  virtuvinių indų 
rinkinys (13 dubenėlių, 
12 puodelių, 11 lėkščių, 
11 šaukštų, 11 šakučių, 11 
šaukštelių, 3 puodai, 5 
plastmasiniai indai, 2 
padėklai, samtis, 
kiaurasamtis, didelis 
šaukštas, žnyplės), WC 
įranga (2 klozetai, 2 
kriauklės, vonia, 
suoliukas, rankšluostinė),  
televizorius, 3 čiužiniai, 
kamuoliukų baseinas, 3 
kompiuteriai, 
spausdintuvas, metodinių 
priemonių bazė, knygos, 
vaizdiniai plakatai, 
didaktinės priemonės, 
stalo žaidimai, kūno 
kultūros reikmenys, 
meninės priemonės. 

Vaiko raidos 
sutrikimų ankstyvoji 
reabilitacija 

Patalpos: priėmimo-
nusirengimo, gydytojo 
kabinetas, masažo 
kabinetas, 
kineziterapijos kabinetai, 
logoterapijos kabinetai, 
psichologo kabinetai, 
sensorinis kambarys, 
ergoterapijos kabinetas. 

Kapitalinis patalpų 
remontas 
Langų dekoravimas matine 
plėvele 
 

69836 
 

600 
 

Vaikiški staliukai, 
vaikiškos kėdutės, kėdės, 
laukiamojo baldų 
komplektas, vystymo 
stalai, komoda, stalai, 
spintelės priemonėms, 
kineziterapijos stalas, 
masažo stalas, rūbų 
spintos, priemonių 
spintos, sensorinio 
kambario įranga, 

Interaktyvios terapijos įranga 
(grindys) 
Laipiojimo sienelė 
Parafino vonelė* 
Lazerio terapijos prietaisas su 
dušo tipo davikliu* 
Giluminės osciliacijos 
prietaisas* 
Elektros ir ultragarso terapijos 
prietaisas* 

3300 
 

2008 
217 

3872 
 

1573 
 

3630 
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metodinių priemonių 
komplektai  specialistų 
kabinetuose, kompiuteris, 
spausdintuvas. 

Magneto terapijos prietaisas su 
dviem lokaliais aplikatoriais* 
Laikiklis kineziterapijos 
kamuoliams 
Veidrodžiai kabinetams 
Televizorius 
Spintos 
Informacinis stendas 
Blankai, skrajutės 
 

2420 
 

90 
 

357 
230 
935 
939 
304 

 
Trumpalaikės 
socialinės globos 
„atokvėpio“ paslauga 

Patalpos: prieškambaris-
rūbinė, virtuvė, du  
miegamieji kambariai, 
du vonios kambariai, trys 
užsiėmimų kambariai, 
koridorius. 

- - Stalas, kėdė, virtuvės 
baldų komplektas, 
maitinimo stalas, vaikiška 
maitinimo kėdutė, rūbų 
spinta, rūbų spintelė, 
daiktų spintelė, 
priemonių spinta 
televizorius, muzikiniai 
grotuvai, vaizdo 
aparatūra, čiužiniai, 
metodinių, lavinimo 
priemonių komplektai, 
slaugos komplektas - 
pirmosios pagalbos 
vaistinėlė, neįgaliųjų 
maudymo gultas, 
atsiurbimo kateteriai, 
medikamentų dalijimo 
padėklas, dispenseriai, 
asmens higienos 
priemonės - sauskelnės, 
pragulų profilaktikos 
priemonės (tepalai, 
tirpalai, pagalvėlės, 
žiedai). Funkcinės 
slaugos lovos su čiužiniu, 
atsiurbimo aparatas, 
neįgaliojo vežimėlis, 
oksigenokoncentratorius, 
gyvybinių funkcijų 
sekimo monitorius, dušo 

Procedūrinė lova – 1 vnt. 
Atsiurbimo kateteriai 
Pragulų profilaktikos priemonės 
(tepalai, tirpalai, pagalvėlės, 
žiedai (pagal poreikį)  
Pirmosios pagalbos rinkinio 
atnaujinimas 

324 
0,42 ct/vnt. 

30 
 
 

8 
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kėdė, gultas maudymuisi, 
tualeto kėdė. 

  *Prietaisai skirti mokamoms medicininės reabilitacijos II paslaugoms teikti. 

 
Informacija apie individualų Pertvarkomos įstaigos pertvarkos plano uždavinio (-ių) rodiklio (-ių) pasiekimą  

 
Tikslas  Uždavinys  Siekiamas rezultatas  Faktinis rezultatas Pastabos  

 
Sukurti kompleksinių 
bendruomeninių paslaugų 
sistemą, atitinkančią 
individualius vaiko ir šeimos 
poreikius. 

Institucinės globos vietų 
skaičiaus mažinimas be tėvų 
globos likusiems vaikams. 

1.Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų planinis vietų 
skaičius: 
2018 m. – 34 vietos. 

1.Klaipėdos sutrikusio 
vystymosi kūdikių namų 
planinis vietų skaičius – 34 
vietos. 

 
 
 
 
 
 
 

2.Planuojamas įvaikinti vaikų 
skaičius: 
2018 m. – 4. 

2. Įvaikintų vaikų skaičius 
– 6. 
 

3.Planuojamas išvykusių globai į 
šeimas/šeimynas vaikų skaičius: 
2018 m. – 5. 
 

3. Išvykusių globai į 
šeimas/šeimynas vaikų 
skaičius – 10 (1 iš jų pas 
budinčius globėjus); 

4.Planuojamas grąžinti į biologinę 
šeimą ar perkelti į kitą instituciją 
vaikų skaičius: 
2018 m. – 9. 

4. Grįžusių į biologinę 
šeimą ar perkeltų į kitą 
instituciją vaikų skaičius – 
3 (visi išvyko į kitas 
institucijas). 

Rodiklis nepasiektas, dėl didelio vaikų, 
išvykusių globai į šeimas, skaičiaus.  
 

Ambulatorinių sveikatos 
priežiūros vaikų raidos 
sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos dienos stacionaro 
paslaugų plėtra. 

1.Vaikų raidos sutrikimų 
ankstyvosios reabilitacijos paslaugų 
gavėjų skaičiaus didinimas, šeimų, 
kurių vaikams suteiktos 
ankstyvosios reabilitacijos 
paslaugos, skaičius: 
2018 m. – 180. 
 

1. Šeimų, kurių vaikams 
suteiktos ankstyvosios 
reabilitacijos paslaugos, 
skaičius – 349. 

 

2.Planuojama suteikti mokamų 
ankstyvosios reabilitacijos 
paslaugų: 
2018 m. – 5 %. 

2.Suteiktos mokamos 
ankstyvosios reabilitacijos 
paslaugos  –  4,6%. 
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3. Paslaugų teikimui: 
Suformuota kompetentingų 
specialistų komanda. 
Pritaikytos patalpos. 
Įsigytos priemonės.   

3. Paslaugų teikimui: 
Suformuota kompetentingų 
specialistų komanda. 
Pritaikytos patalpos. 
Įsigytos priemonės.   

Trumpalaikės socialinės 
globos „atokvėpio“ paslaugos 
plėtra 

1.Socialinės globos 
„atokvėpio“ paslaugos vietų 
skaičius 8, planuojamas šeimų, 
pagerinusių gyvenimo kokybę, 
skaičius: 
2018 m. – 10. 

1. Šeimų, pagerinusių 
gyvenimo kokybę, skaičius 
– 21. 
 
 

 

2.Planuojamas 
„atokvėpio“ paslaugos gavėjų 
lovadienių skaičius: 
2018 m. – 1156. 

2. „Atokvėpio“ paslaugos 
gavėjų lovadienių skaičius 
– 961*. 

Ambulatorinės paliatyviosios 
pagalbos paslaugos vaikams 
teikimas 

1.Planuojamų paliatyviosios 
pagalbos paslaugų vietų skaičius 
2018 - 2020 m. laikotarpiui – 2. 
Paslaugų teikimui: 
Įsigyta licencija Nr. 1305. 
Suformuota specialistų komanda. 
Pritaikytos patalpos. 
Įsigyta medicininė įranga ir 
priemonės. 

1.Paliatyviosios pagalbos 
paslaugos teikiamos nuo 
2018.04 mėn.  
Vietų skaičius – 2. 
Paslaugų gavėjų skaičius – 
7. 
 
 
 

 

2. Pateiktas prašymas Klaipėdos 
teritorinei ligonių kasai dėl sutarties 
sudarymo. 

2. Pasirašyta sutartis su 
Klaipėdos teritorine ligonių 
kasa. 

Kompleksinių paslaugų vaikų 
dienos užimtumo centro 
įkūrimo organizavimas    

1. Pasirengti dienos centro įkūrimui: 
Pritaikyti turimas patalpas. 
Suformuoti kvalifikuotų specialistų 
komandą. 
Pritaikyti turimas ir įsigyti naujas 
ugdymosi/užimtumo priemones. 
Parengti veiklą ir finansavimą 
reglamentuojančius dokumentus. 

1.Kompleksinių paslaugų 
vaikų dienos užimtumo 
centras paslaugas teikia 
nuo 2018.07 mėn. 
Patvirtintas planinis vietų 
skaičius – 10 vietų. 
Paslaugų gavėjų skaičius – 
37 vaikai. 
Parengti veiklą ir 
finansavimą 
reglamentuojantys 
dokumentai – 2 vnt. 
Pritaikytos turimos 
patalpos. 
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Suformuota kvalifikuotų 
specialistų komandą. 
Pritaikytos turimos ir 
įsigytos naujos 
ugdymosi/užimtumo 
priemonės. 

*62 lovadieniai pasiekti vaikams dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame projekte „LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMAS KLAIPĖDOS 
SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE PROTO AR (IR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS VAIKAMS, JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TĖVAMS AR 
GLOBĖJAMS“.  

 
Bendruomeninių paslaugų pasiūla  

 
Rodiklis Metų 

pradžioje 
Metų 

pabaigoje 
Paaiškinimas dėl rodiklio pasiekimo  

Institucijoje socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų 
sumažėjimas (proc.) 

46* 52*  

Institucijoje gyvenančių paslaugų gavėjų skaičius 25 13  
Naujų bendruomeninių paslaugų kiekis (skaičius) 2 4  
Bendruomenines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų 
skaičius:  

 

Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos (vaikų iki 18 m.) paslaugos 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, paciento namuose ir dienos 
stacionare 

0 2** Įgyvendintas planuotas rodiklis 

Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras 0 10** Nauja paslauga, veikla pradėta 2018.07 mėn. 
Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija 180*** 350  
Trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslauga 8 8**  

*Lyginant su 2017 metais. 
**Vietų skaičius. 
***Numatytas vaikų skaičius 2018 m. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų strateginiame (veiklos) plane. 
 

 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Informacija apie individualų Pertvarkomos įstaigos pertvarkos plane suplanuotų etapų kriterijų pasiekimą  
 

Tikslo, uždavinio, etapo, priemonės 
pavadinimas  

Atsakingas 
vykdytojas 

Planuotas 
priemonės 
vertinimo 
kriterijus  

Priemonių 
įvykdymo 

būklė  

Pastabos, paaiškinimai  

Tikslas Sukurti kompleksinių bendruomeninių paslaugų sistemą, atitinkančią individualius vaiko ir šeimos poreikius. 
1. Uždavinys Institucinės globos vietų skaičiaus mažinimas be tėvų globos likusiems vaikams 

Mažinti institucinės globos vietų skaičių.  
Nuo 2018 m. sausio 1 d., vadovaujantis Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-11 
įsakymu Nr. AD1:2246 ,,Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos 
sutrikusio vystymosi kūdikių namų planinių vietų ir 
finansinių normatyvų nustatymo", patvirtintas įstaigos 
planinis vietų skaičius – 34 lovos. 
Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-31 
įsakymu Nr. AD1:2114 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo 
Nr. AD1-2246 „Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos sutrikusio 
vystymosi kūdikių namų planinių vietų ir finansinių 
normatyvų nustatymo" pakeitimo“, patvirtintas įstaigos 
planinis vietų skaičius – 16 lovų.  
Nuo 2020 m. – 8 lovos, kurių sveikatos indikacijos atitinka 
Lietuvos Respublikos Sveiktos apsaugos ministro 2016-06-
06 įsakymą Nr. V-715 „Dėl medicininių indikacijų (ligų ir 
(ar) susijusių sveikatos sutrikimų) sąrašo, kuriuo 
vadovaujantis sutrikusio vystymosi kūdikių namuose 
vaikams teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugos, patvirtinimo“. 

Direktorė 1. Vietų skaičius. 
 
 
 

1.Įvykdyta; 
 
 
 

1. Sumažintas institucinės globos vietų 
skaičių 2018 m. iki 34 lovų, 2019 m. 
planuojama vietų skaičių sumažinti iki 16 
lovų.  

2. Įvaikintų vaikų 
skaičius. 

2.Įvykdyta; 
 

2. Įvaikinta – 6. 
 

3. Išvykusių globai 
į šeimas/šeimynas 
vaikų skaičius. 

3.Įvykdyta; 
 
 

3. Išvyko globai į šeimas/šeimynas – 10 (1 
iš jų pas budinčius globėjus. 
 

4.Vaikų, grįžusių į 
biologines šeimas, 
išvykusių į kitas 
institucijas, skaičius. 

4.Vykdoma. 4. Grįžo į biologinę šeimą/išvyko į kitas 
institucijas – 3 (visi išvyko į kitas 
institucijas). 

2. Uždavinys Ambulatorinės sveikatos priežiūros vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugų plėtra 
Didinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 
dienos stacionaro paslaugų gavėjų skaičių. 

Direktorė 
Skyriaus vedėjas 

1.Paslaugų gavėjų 
skaičius. 

1. Įvykdyta; 
 

1. Pasiektas paslaugų gavėjų skaičius – 
349. 

2.Mokamos 
paslaugos 
(procentais). 
 

2. Vykdoma. 2. 2018-08-10 gauta licencija „Vaikų 
ambulatorinei reabilitacijai II“.   
Pasiektas rodiklis – 4,6%. 
Planuojama didinti paslaugos teikimo 
apimtis. 
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3. Uždavinys Trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugų plėtra 
Didinti trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugos 
šeimai, auginančiai vaiką su negalia iki 12 metų amžiaus ir 
nuo 12 iki 18 metų, kuriam nustatyta fizinė (judesio) negalia 
arba kompleksinė (fizinė ir psichinė/protinė) negalia, 
paslaugų gavėjų skaičių. 

Direktorė 
Vyr. socialinis 
darbuotojas 

1.Vaikų skaičius. 
 
 

1.Įvykdyta; 
 
 

1. Vaikų skaičius – 22, 7 vaikai dalyvauja 
projekte nemokamai atokvėpio paslaugai 
gauti. 

2.Lovadienių 
skaičius. 
 

2.Vykdoma. 2. Lovadienių skaičius – 961, nepastovus 
vietų užimtumas (vaikų atostogų metu ir 
švenčių dienomis suaktyvėja) įtakoja 
lovadienių skaičių. Didėja nuolatinių 
klientų skaičius. 

4. Uždavinys Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos vaikams teikimas 
Pradėti teikti ambulatorines paliatyviosios pagalbos (vaikui 
iki 18 m.) paslaugas.   

Direktorė 
Skyriaus vedėjas 

1.Vietų skaičius.  1.Įvykdyta 1. Paslauga teikiama nuo 2018-04-01, vietų 
skaičius – 2. 
2. Paslaugų gavėjų skaičius – 7. 

5. Uždavinys Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro įkūrimo organizavimas    
Įkurti dienos centrą, teikiantį struktūruoto mokymo ir 
terapinio ugdymo paslaugas 3 - 6 metų amžiaus vaikams, 
kuriems nustatyti raidos vystymosi sutrikimai. 

Direktorė 1.Pasirengimas 
paslaugos teikimui 
(100 proc.). 

1. Įvykdyta 1. Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2018 m.  
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. AD1-
2114 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2017 m. 
rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. AD1-2246 „Dėl 
Biudžetinės įstaigos Klaipėdos sutrikusio 
vystymosi kūdikių namų planinių vietų ir 
finansinių normatyvų nustatymo" 
pakeitimo“,  nuo 2018 m. spalio 01 d. 
patvirtintas Kompleksinių paslaugų vaikų 
dienos užimtumo centro planinis vietų 
skaičius – 10 vietų.  
2. Parengti tvarkos aprašai 
reglamentuojantys veiklą – 2. 
3.  Pasiektas paslaugų gavėjų skaičius nuo 
2018-07-01 iki 2018-12-31 – 37 vaikai. 

 
Problemos ir kita aktuali informacija 
Problema ir (ar) kita aktuali informacija Aprašymas 

Patyrusių, kvalifikuotų gydytojų trūkumas. Sunku pritraukti kvalifikuotus, patirtį turinčius specialistus, dėl ribotų darbo užmokesčio galimybių. 
Finansavimo trūkumas darbo užmokesčio 
didinimui. 

Teisės aktų apribojimai neleidžiantys užtikrinti kvalifikuotų specialistų poreikius tenkinantį darbo 
užmokestį. 

Brangi reklaminė/informacinė sklaida. Dideli reklaminių straipsnių, skelbimų, informacinių spaudinių kaštai, riboja galimybes teikiamų 
paslaugų sklaidai. 

 


