




























PRITARTA 
Šakių rajono savivaldybės tarybos 
2021 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-133 

 
 

VŠĮ LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2020 MET Ų VEIKLOS ATASKAITA 
 

I.  INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ 
 

Vyriausiasis gydytojas Arimantas Pačenga VšĮ Lukšių ambulatorijai vadovauja nuo 1984 m.  

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis, Kauno medicinos institutas, 1979 m. 

Kvalifikacija: 

Kelta dalyvaujant paskaitose, seminaruose, kursuose. 

         Įstaigos vienasmenis valdymo organas yra įstaigos vadovas- vyriausiasis gydytojas. Jį skiria ir 

atleidžia iš pareigų, nustato atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą steigėjas – Šakių rajono 

savivaldybė. 

Vyriausiasis gydytojas Arimantas Pačenga veikia pagal  Šakių rajono savivaldybės tarybos 

1997 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 60 „Dėl rajono sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo“ Dėl 

Arimanto Pačengos skyrimo į Viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos vyriausiojo gydytojo pareigas 

nuo1998  m. gegužės 14 d.“ 

 
II.  ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 
  Pagrindinis veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą 

ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. 

Įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas ambulatorines 

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams. Paslaugos teikiamos įstaigoje ir 

pacientų namuose. 

Savo tikslams pasiekti įstaiga verčiasi šių rūšių veikla: 

� Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas; 

� Šeimos gydytojų veikla; 

� Gydytojų specialistų veikla; 

� Bendroji (terapinė) stomatologo veikla; 

� Pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinanti veikla; 

� Kvalifikacijos tobulinimas. 

 

 

 

 



III.  INFORMACIJA APIE TIKSL Ų ĮGYVENDINIM Ą 
 

Įstaiga teikia būtinąją medicinos pagalbą bei nespecializuotą kvalifikuotą pirminę asmens 

sveikatos priežiūrą 1115 gyventojams,  prisirašiusiems šioje gydymo įstaigoje.  Iš jų apdrausti 

privalomuoju sveikatos draudimu 1045 gyventojai:                                                                                                                         

� Iki 1 metų yra 5; 

� nuo 1 iki 7 metų – 35;  

� nuo 8 iki 17 metų - 93; 

� nuo 18 iki 49 metų - 365;  

� nuo 50  iki 65 metų- 348;  

� daugiau kaip 65 metų  - 269. 

Prie ambulatorijos yra  prisirašę 1115 gyventojai. Iš jų – 133 vaikai iki 17 metų,  

1098 – kaimo gyventojai. 

 Prisirašiusių gyventojų apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu skaičius lyginant su 2019 

metais sumažėjo 31 pacientu. 

Bendras apsilankymų pas šeimos  gydytojus skaičius – 8955 pacientai. Lankytų namuose 

pacientų skaičius– 77. Profilaktiškai patikrintų pacientų skaičius 2236. Odontologo kabinete 

apsilankė 476 pacientai , iš jų 215 profilaktiniai patikrinimai.  

 
2019 m. įstaigoje prevencinėse programose dalyvavusių asmenų dalis 

 

Eil. 
Nr. Prevencinė programa 

Prisirašiusiųjų prie 
PASPC tikslinės 

populiacijos asmenų 
skaičius 

Asmenų, kurie 
gavo paslaugas 

skaičius 

Pasitikrinusių 
asmenų dalis, % 

1. 

Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 

prevencinių priemonių, 
apmokų iš PSDF lėšų 

programa 
 

Moterys 25-29 m. 
(imtinai)- 248 

19 26,5% 

2. 

Atrankinė mamografinės 
patikros dėl krūties vėžio 
finansavimo programa 

 

Moterys 50-69 m. 
(imtinai)- 195 

13 13,3% 

3. 

Priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programa 
 

Vyrai 50-74 m. 
(imtinai)- 228 

23 14,0% 

4. 

Storosios žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programa 
 

Vyrai ir moterys 50-
74 m. (imtinai)- 452 

30 13,2% 



5. 

Asmenų, priskirtų širdies 
ir kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių 
finansavimo programa 

 

Vyrai 40-54 m. 
(imtinai)-  moterys 
50-64 m. (imtinai)- 

Iš viso: 303 

75 26,1% 

6. 

Vaikų krūminių dantų 
dengimo silantinėmis 

medžiagomis finansavimo 
programa 

 

Vaikai 6-13 (imtinai)-  1 1% 

 

Taip pat buvo teikiamos skatinamosios paslaugos. Per 2020 m. suteikta už 6787 Eur. paslaugų. 

Mažėjantis gyventojų skaičius neigiamai atsiliepia įstaigos finansavimui. Didesnę 

prisirašiusiųjų asmenų dalį sudaro vyresni pacientai, o tai irgi didina įstaigos išlaidas. 93 asmenys 

nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu . 

 
Kokybiniai vertinimo rodikliai 

 
Skundai- nebuvo; 

Procedūrų standartai- 2 ; 

Pacientų aptarnavimo standartai- 1; 

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis- 0%; 

Prevencinių programų vykdymas- 2706 Eur; 

Suteikta skatinamųjų paslaugų- 6787 Eur; 

 
IV.  PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
     Ambulatorija finansuojama iš PSDF biudžeto lėšų. 2020 metais gauta  115579 Eur iš PSDF 

biudžeto ir 10886 Eur iš kitų fizinių ir juridinių asmenų už mokamas paslaugas. Iš kitų šaltinių 

papildomai gauta 6146 Eur.  Iš viso 132 610 Eur. 

Lėšų naudojimas pagal išlaidų rūšis 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 2020 m. (eurais) 

1. Komunalinių paslaugų ir ryšių 4451 

2. Transporto 921 

3. Kvalifikacijos kėlimo 140 

4. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 453 

5 Atsargų  įsigijimo 10461 

6. Kitų paslaugų įsigijimo 4017 



 

Per 2020 metus neįsigyta ilgalaikio turto. 20 metais darbo užmokesčiui panaudota 103846 €. ir 

1802 € įmokos SODRAI. Tai sudaro 78 % nuo bendrų pajamų. 

 
Kiekybiniai vertinimo rodikliai 

 
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas- teigiamas 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis- 78 %  su  SODRA 

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis- 17,8 % nuo visų pajamų. 

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas- 8,2 % (nuo bendrų įstaigos pajamų). 

 
Informacija apie įstaigos darbuotojus ir darbo užmokestį 

 
Ambulatorijoje 2020 m. darbuotojų skaičius sumažėjo vienu darbuotoju. 2020.01.01 d. dirbo 8 

darbuotojai(5,55 etato)  ir 2020.12.31d. dirbo 7 darbuotojai, kurie užima 5,15 etato.  

   Ambulatorijos darbuotojai kvalifikaciją kėlė organizuojamų kursų ir konferencijų metu. 

Ambulatorijoje dirbo : du šeimos gydytojai, gydytoja odontologė, trys bendrosios praktikos 

slaugytojos, valytoja ir kiti darbuotojai. 

Atlyginimai darbuotojams mokami laiku, be vėlavimų. 

  Per 2020 metus išlaidos vyr. gydytojo atlyginimui sudarė 17813 € su įmokomis SODRAI, t.y. 13,4%  

nuo bendrų pajamų. 

 

2020 metais darbuotojų atlyginimai pakelti 12%. 

 

V. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 
 

              Pagrindinis dėmesys skiriamas klinikiniams kokybės rodikliams: užtikrinti būtinąją 

medicinos pagalbą, teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje 

licencijoje, naudoti naujausias sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka 

aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje, užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas 

sveikatos priežiūros paslaugas.  

Užtikrinti, kad būtų vykdomos prevencinės programos, ankstyvoji piktybinių navikų 

diagnostika, skatinančios paslaugos, kokybiška ir išplėsta pacientų imunizacija nuo įvairių infekcinių 

susirgimų ir nuolat teikiamos slaugos paslaugos namuose. 

Gerinti pacientų patekimo pas gydytojus laiką- tą pačią dieną, o planine registracija- 3-5 dienų 

laikotarpiu. 



Nuolatos atnaujinama informacinių technologijų sistema įstaigoje, siekiant įgyvendinti e. 

sveikatos sistemą. Darbe plačiau naudotis ESPBI IS , teikti duomenis į ESPBI IS, rašyti daugiau e-

receptų, pildyti pažymas naudojantis ESPBI IS. 

Aktyviai naudotis išankstine elektronine pacientų registracija  2021 m. 

Siekiant kokybiško ambulatorijoje paslaugų teikimo numatoma ir toliau nuolat kelti darbuotojų 

kvalifikaciją seminaruose, kursuose. 

         Stengėmės racionaliau panaudoti gaunamas iš PSDF biudžeto lėšas, kad įstaigos finansinės 

veiklos rezultatas 2020 m. būtų teigiamas. 

 

VI.  KITA PRIVALOMA INFORMACIJA NURODYTA ĮSTAIGOS VEIKL Ą 
REGLAMENTUOJAN ČIUOSE TEISĖS AKTUOSE IR ĮSTAIGOS ĮSTATUOSE 

 

VšĮ Lukšių ambulatorija  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais,  

Šakių rajono savivaldybės sprendimais, mero potvarkiais, VšĮ Lukšių ambulatorijos vidaus 

tvarkos taisyklėmis. 

       VšĮ Lukšių ambulatorijoje sudaryti kolegialūs patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo ir 

slaugos taryba, medicinos etikos komisija. 

      Pacientų pareikštų pretenzijų ir skundų nebuvo.  

Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą 

nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne 

pelno siekianti įstaiga. 

VšĮ Lukšių ambulatorija yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. 

Įstaigos identifikavimo numeris 190809522. 

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licencija: 2002.01.28, Nr. 2206, perregistruota 2007.10.02. 

Ji suteikia teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti pirminės asmens  sveikatos 

priežiūros paslaugas.. 

Įstaigos adresas: Ežero g. 3A., Lukšių mstl., Šakių r. sav., LT-71179. Interneto svetainė 

www.luksiuamb.lt. 

 

Vyriausiasis gydytojas     Arimantas Pačenga. 

 


