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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ 

 

Nuo 2018 liepos 1 d. iki 2020 m. vasario 28 d. VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro (toliau – VšĮ Šakių PASPC) vyriausiojo gydytojo pareigas laikinai vykdė 

šeimos gydytoja Reda Naujokaitienė. 

Nuo 2020 m. kovo 2 d. VšĮ Šakių PASPC vyriausiojo gydytojo pareigas laikinai vykdo 

viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos vyriausioji gydytoja Ligita Armonavičienė.  

Viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos vyriausioji gydytoja Ligita Armonavičienė dirba 

vadovaudamasi  2020 m. vasario 26 d. Šakių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-22 

„Dėl Ligitos Armonavičienės priėmimo į pareigas“. 

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis, Kauno medicinos universitetas, 1994 m. 

Kvalifikacija: 

 Vadovo kvalifikacijos kėlimo mokymai “Lietuvos sveikatos sistemos plėtra“, 2016 m.; 

 Vadovo kvalifikacijos kėlimo kursai „Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės 

vadybos sistema“, 2017 m. 

 Mokymo programa „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų gaisrinės saugos 

mokymai“, 2020 m. 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kursai „Mokymai korupcijos 

prevencijos klausimais“, 2018 m.; 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kursai „Viešų ir privačių 

interesų konfliktų situacijos“, 2018 m.; 

 

2. ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

VšĮ Šakių  pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau - VšĮ Šakių PASPC) 

įsteigta 1997-10-20. Tai pirminio lygio (šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų 

gydytojo, gydytojo akušerio - ginekologo, gydytojo chirurgo) sveikatos priežiūros paslaugas 

teikianti įstaiga.   

VšĮ Šakių PASPC steigėja yra Šakių rajono savivaldybė.  

Įstaigos kokybės politika – saugi, į paciento poreikius orientuota, tinkama, veiksminga, 

efektyvi, laiku suteikiama ir prieinama sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinio medicinos 

mokslo ir praktikos pasiekimus. 

Įstaigos tikslai: 

 

1. Siekti geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai, minimalios rizikos bei 

maksimalios naudos pacientui. 
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2. Orientuoti sveikatos priežiūrą į paciento poreikius ir lūkesčius. 

3. Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą. 

4. Užtikrinti darbuotojų ir pacientų bendravimą, ir bendradarbiavimą lygiaverte partneryste 

ir abipuse pagarba pagrįstais principais. 

Įstaigos uždaviniai: 

 

1. Teikti pacientams pakankamą ir išsamią informaciją apie įstaigoje teikiamas sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

2. Suteikti galimybę pasirinkti šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytoją ar kitą pirminės 

sveikatos priežiūros specialistą. 

3. Šalinti visas kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

4. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas (diagnostikos, 

gydymo, slaugos ir kt.) savo kompetencijos ir galimybių ribose, o esant medicininėms 

indikacijoms ir neaiškiais atvejais, siųsti pacientus konsultuotis, hospitalizuoti, tirti ir 

kitoms sveikatos priežiūroms paslaugoms gauti. 

5. Informuoti pacientą apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo galimybes bei riziką, 

laukiamus rezultatus. 

6. Analizuoti galimybę įdiegti naujausias sveikatos priežiūros technologijas, racionaliai 

naudojant turimus išteklius. 

7. Apibendrinti ir analizuoti pacientų pasiūlymus, prašymus, skundus dėl sveikatos 

priežiūros. 

 

3. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

3.1. VšĮ Šakių PASPC teikiamos paslaugos 

 

VšĮ Šakių PASPC teikiamos šios paslaugos: 

 

1. Šeimos medicinos (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, 

gydytojo akušerio – ginekologo, gydytojo chirurgo); 

2. Odontologijos (gydytojo odontologo); 

3. Slaugos (bendruomenės slaugytojo, bendrosios praktikos slaugytojo ambulatorinės, 

slaugos paslaugos namuose). 

3.2. Prisirašiusiųjų pacientų skaičius 

Prie VšĮ Šakių PASPC 2019 m. pabaigoje buvo prisirašę 6427 pacientai, iš jų: 
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 5559 suaugusiųjų; 

 868 vaikai; 

 2020 m. pabaigoje prie įstaigos buvo prisirašę 5926 pacientai, iš jų: 

 5066 suaugusieji; 

 860 vaikai.  
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Pacientų skaičiaus kitimas 

Metai Iš viso 

Suaugusių 

pacientų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Mirusiųjų 

skaičius 

Nedraustų 

pacientų 

skaičius 

2019 6427 5559 868 59 521 

2020 5926 5066 860 83 441 

Pokytis -501 -493 -8           +24 -80 

Metai 
Pacientų skaičius pagal amžiaus grupes 

<1 1-7 8-17 18-49 50-65 >65 

2019 41 321 506 2539 1733 1287 

2020 32 321 507 2321 1564 1181 

Pokytis -9 0 +1 -218 -169 -106 
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Per 2020 m. pacientų skaičius sumažėjo 7,8%. Atitinkamai sumažėjo ir finansavimas iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. 46,32% prisirašiusiųjų asmenų dalį sudaro 

vidutinio amžiaus pacientai, kas taip pat didina įstaigos išlaidas. 

 

3.3. Apsilankymų analizė 

 

2020 m. buvo užregistruota 31869 apsilankymai pas gydytojus. Apsilankymų skaičius 

lyginant su 2019 m. yra mažėjantis. Vienam pacientui per metus tenka 5,38 apsilankymai pas 

gydytojus. 2020 metais pacientų apsilankymų skaičius pas gydytojus sumažėjo 38,63%, kadangi 

nuo 2020 m. kovo 17 d. iki 2020 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto 

karantino  laikotarpiu buvo draudžiama teikti kontaktines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

 

Pateikiame  apsilankymų pas gydytojus  dinamiką 2018-2020 m.  
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pas šeimos/ vidaus gydytojus 42158 39961 26445 

pas vaikų ligų gydytojus 6111 4588 1992 

pas akušerius-ginekologus 2329 1525 657 

pas chirurgus 1726 1210 451 

pas odontologus 3870 4647 2324 
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2020 m. buvo užregistruota 48 gydytojų iškvietimai į namus dėl ligos. 

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. kovo 17 d. iki 2020 m. gegužės 12 d.  Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbto karantino  laikotarpiu buvo draudžiama teikti kontaktines 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas sumažėjo ir gydytojų iškvietimų į namus skaičius. 

 

 

Prie įstaigos yra prisirašę 73 suaugę asmenys ir 1 vaikas, kuriems nustatytas spec. 

nuolatinės slaugos poreikis.  
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3.4. Skatinamosios ir prevencinės paslaugos 

 

Skatinamosioms paslaugoms priskiriama: vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra, 

imunoprofilaktika vaikams, moksleivių paruošimas mokyklai, slaugytojų procedūros namuose, 

fiziologinio nėštumo priežiūra, ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika, kraujo krešumo 

sistemos būklės įvertinimas, glikolizinto hemoglobino nustatymo paslauga, būtinosios medicinos 

pagalbos suteikimas gyventojams, neįrašytiems į įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, 

gydytojų ir slaugytojų vizitai pas neįgalius asmenis.  

 

Prevencinėms programoms priskiriama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gydytojai kartu su slaugytojomis atliko 7135 skatinamąsias ir 1473 prevencinių 

programų paslaugas. 

 

Skatinamųjų ir prevencinių programų paslaugų dinamika 2018-2020 m. 

 

 

 

 

3.5. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai 

 

2020 m. profilaktiškai patikrinti 668 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai. 

Paslaugos 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Skatinamosios paslaugos 13161 7311 7135 

Prevencinės programos 2394 1818 1473 

Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 

prevencinė programa 
moterims nuo 25 iki 
60 m., kartą per 3 

metus 

Atrankinės 
mamografinės 

patikros dėl 
krūties vėžio 

moterims nuo 50 iki 
70 m., kartą per 2 

metus 

 
 

Storosios žarnos 
ankstyvosios 

diagnostikos 50 iki 75 
m. asmenims, kartą per 

2 metus 

 

Širdies ir 
kraujagyslių ligų 

didelės rizikos 
vyrams 40 iki 55m. 

ir moterims 50 iki 65 
m., kartą per 1 

metus  

 
 

Priešinės liaukos 
vėžio ankstyvosios 
diagnostikos vyrams 

nuo 50 iki 70 m., 

kartą per 2 metus 
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Mokamų profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikta 1270.  

 

3.6. Imunoprofilaktikos paslaugos 

 

           2020 m. privalomi skiepai pagal skiepų kalendorių buvo atlikti 527 vaikams (2019 m. – 

1053). 

Nuo gripo paskiepyta 302 pacientų, priklausančių rizikos grupėms. 

Mokamomis vakcinomis paskiepyti 665 asmenys:  

 nuo pneumokokinės infekcijos 14 pacientų; 

 meningokokine vakcina - 12 pacientų; 

 nuo erkinio encefalito – 619 pacientai; 

 nuo gripo – 20   pacientų. 

 

3.7. 2020 metų veiklos užduočių įgyvendinimas 

 

2020 m. balandžio 24 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-124 ,,Dėl  

viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos užduočių 

nustatymo“, buvo patvirtintos 2020 m. siektinos veiklos užduotys. 

Pateikiame informaciją apie jų įgyvendinimą: 

 

3.7.1.1. Siekti teigiamo finansinio įstaigos veiklos rezultato. 

2020 m. VšĮ Šakių  PASPC finansinis veiklos rezultatas teigiamas – 50887 Eur. 

 

3.7.1.2.  Panaudoti  valstybės institucijų skirtas papildomas PSPDF biudžeto lėšas, 

asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, sveikatos priežiūros specialistų darbo 

užmokesčiui didinti ne mažiau kaip 80 proc. 

2020 m. VšĮ Šakių PASPC sąnaudos darbo užmokesčiui sudarė 79,97% nuo visų įstaigos 

sąnaudų.  

2020 m. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas vidutiniškai 14%. 

 

3.7.1.3. Siekti, kad įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms dalis sudarytų ne daugiau kaip 

7,2  proc. visų įstaigos sąnaudų. 

2020 m. VšĮ Šakių PASPC sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 44474 Eur, t.y. 7,18% 

nuo visų įstaigos išlaidų. 
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3.7.1.4. Siekti, kad įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos 

biudžeto būtų ne didesnis kaip 0,10.  

2020 m. VšĮ Šakių PASPC finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto 

yra 0,09. 

 

3.7.1.5. Siekti pritraukti papildomus finansavimo šaltinius. 

Per 2020 m. iš papildomų finansavimo šaltinių gauta 79438 eur. 

 

3.7.2.1. Siekti aukšto pacientų pasitenkinimo  įstaigos teikiamomis paslaugomis lygio.  

2020 m. VšĮ Šakių PASPC atlikus pacientų apklausą pagal paslaugų grupes, buvo 

nustatytas pacientų pasitenkinimo įstaigos paslaugomis lygis : 

 

Paslaugų grupė 
Pacientų pasitenkinimo 

įstaigos paslaugomis lygis 

Vaikų sveikatos priežiūra 1 

Suaugusiųjų sveikatos priežiūra 0,85 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinių priemonių programa 

1,0 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa 

0,9 

Širdies ir kraujagyslių ligų atrankinės 

patikros ir prevencijos priemonių 

programa.  

1 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa 

0,9 

Krūties vėžio atrankinės patikros 

programa 

0,8 

Vaikų krūminių dantų ėduonies 

prevencijos priemonių programa 

0,8 

Vaikų profilaktiniai tikrinimai 1 

 

3.7.2.2. Siekti pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis (pagrįstų 

skundų tendencijos). 

2020 m. įstaiga negavo raštiškų skundų iš pacientų.  

3.7.2.3. Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų ASPP 

skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes. 

2020 m. įstaiga negavo pagrįstų skundų iš pacientų negavo. 

 



 

10 

3.7.2.4. Siekti, kad būtų suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. 

2020 m. kovo 6 d. VšĮ Šakių PASPC vadovo  įsakymu Nr. V-15 „Dėl viešosios įstaigos 

Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 2020-2025 metais patvirtinimo“ buvo patvirtinta 2020-2025 m. 

korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Programos tikslas 

sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti korupcijos 

pasireiškimo prielaidas VšĮ Šakių PASPC. 

Įstaiga įtraukta į sąrašą dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo 

suteikimo. 

 

3.7.2.5. Vystyti informacinių technologijų diegimą ir plėtrą: 

 

3.7.2.5.1. teikti pacientų duomenis į Elektroninės sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), teikti pacientų 

atvykimo į įstaigą registracijos duomenis į ESPBI IS, siekti, kad kompensuojamųjų vaistų, 

naudojant e.recepto paslaugą, išrašymas sudarytų ne mažiau kaip 100 proc., per ESPBI IS 

keistis statistinių ir klinikinių duomenų rinkiniais; 

2020 m. įstaigos darbuotojai teikė e. sveikatos paslaugas Elektroninės sveikatos paslaugų 

ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) priemonėmis: 

- užpildyta 17871 elektroninių atvykimo į įstaigą gauti ambulatorinių paslaugų formų 

(56,08%); 

- išrašyta 356 elektroninių vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymų (100%) ; 

- išrašyta 23 elektroninių mirties liudijimo pažymėjimų (100 %); 

- išrašyti 22186  elektroniniai receptai (100 %). 

- Gydytojai turėjo galimybę gauti ESPBI IS priemonėmis informaciją apie pacientams 

suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas kitose gydymo įstaigose, jeigu e. dokumentai 

buvo pasirašyti e. parašu.  

 

3.7.2.5.2.įdiegti  pacientų elektroninės registracijos sistemą; 

Išankstinės pacientų registracijos sistema (IPR IS), leidžianti pacientams iš anksto 

planuoti vizitus pas gydytojus bei sutrumpinant pacientų laukimo eiles įdiegta nuo 2019 

m. rugpjūčio 12 d.  
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            3.7.2.5.3. Įstaigos interneto svetainės išsamumas; 

Vadovaujantis valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų internetinių svetainių 

atitikimo bendriesiems reikalavimams 2020 m. tyrimo rezultatais, VšĮ Šakių PASPC 

internetinė svetainė atitinka 45%. 

 

            3.7.2.5.3. Darbuotojų darbo krūvio apskaita; 

Darbuotojų darbo krūvio apskaita vedama buhalterinėje apskaitos programoje. 

 

3.7.2.6 Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus 

pagal paslaugų grupes: 

 

3.7.2.6.1.  Gimdos kaklelio vėžio prevencijos priemonių programa. 

 2020 m. 92,6% moterų buvo suteikta informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių 

navikų paslauga (420 vnt.), 29,5% moterų buvo atlikta onkocitologinio tepinėlio ir 

rezultatų įvertinimo paslauga (134 vnt.).  

 

 

3.7.2.6.2. Krūties vėžio atrankinės patikros programa. 

2020 m. buvo patikrinta 32,4% moterų, kurioms pagal amžių turėtų būti suteikta krūtų 

vėžio prevencinės programos paslauga (165 vnt.). 
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3.7.2.6.3. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

2020 m. informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 

imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga 

buvo suteikta 32,4 %pacientų (365 vnt.). 

 

3.7.2.6.4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa  

2020 m. buvo patikrinta 11,37% pacientų, kuriems pagal amžių turėtų būti suteikta 

paslauga (108 vnt.). 

0

100

200

300

400

500

600

Siektinas Įvykdytas

509 

165 

Krūties vėžio atrankinės patikros programa 

Krūties vėžio atrankinės
patikros programa

0

200

400

600

800

1000

1200

Siektinas Įvykdytas

1127 

365 

Storosios žarnos vėžio diagnostikos programa 

Storosios žarnos vėžio
diagnostikos programa



 

13 

 

3.7.2.6.5. Širdies ir kraujagyslių ligų atrankinės patikros ir prevencijos priemonių 

programa.  

2020 m. dėl širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos buvo patikrinta 25,8% pacientų, 

kuriems pagal amžių turėtų būti suteikta paslauga (386 vnt.). 

 

 

3.7.2.6.6. Vaikų krūminių dantų ėduonies prevencijos priemonių programa. 

2020 m. vaikų krūminių dantų ėduonies prevencijos buvo suteikta 4 paslaugos. 
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3.7.2.6.7. Vaikų profilaktiniai patikrinimai. 

2020 m. profilaktiškai patikrinta buvo 668 vaikai. 

 

3.7.2.7. Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes. 

2020 m. VšĮ Šakių PASPC paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes: 

 

Paslaugos grupė Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis 

 

Šeimos gydytojo 

 

0-7 

Vidaus ligų gydytojo 0-7 

Vaikų ligų gydytojo 0-7 

Akušerio-ginekologo 
4 pacientės patenka tą pačią dieną, o kitos pagal 

išankstinę registraciją per 8-14 k.d. 

Chirurgo 0-7 

Odontologo 
Pas 2 gydytojus pacientai patenka per 0-7 k.d. 

Pas 1 gydytoją 2 pacientai patenka tą pačią dieną, o kiti 

pagal gydymo planą. 

 

3.7.2.8.1.  Įstaigoje dirbančiųjų darbuotojų ir etatų skaičius. 

VšĮ Šakių PASPC 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 38 darbuotojai, iš jų 12 

gydytojų (įskaitant ir gydytojus odontologus), 16 slaugytojų (įskaitant ir gydytojų odontologų 

padėjėjas). Užimtų etatų skaičius – 30,7.  

 

Eil.

Nr. 

Pareigybių 

/specialybių 

pavadinimas 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

2018 m. 

Užimtų 

etatų 

skaičius 

2018 m. 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

2019 m. 

Užimtų 

etatų 

skaičius 

2019 m. 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

2020 m. 

Užimtų 

etatų 

skaičius 

2020 m. 

1. 
Gydytojai iš viso, 

iš jų: 
15 12,25 14 7,65 12 6,92 

1.1. Vaikų ligų gydytojas 2 1,25 2 0,75 2 1,0 

1.2. Šeimos gydytojas 5 4,5 4 3,75 4 3,8 
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1.3. 
Vidaus ligų 

gydytojas 
3 3 1 0,2 1 0,2 

1.4. Odontologas 3 2,25 3 2,0 2 1,5 

1.5. 
Akušeris-

ginekologas 
1 0,5 1 0,5 1 0,25 

1.6. Chirurgas 1 0,5 2 0,2 2 0,17 

1.7. Medicinos gydytoja - - 1 0,25 0 0 

2. 
Slaugytojai iš viso, 

iš jų: 
28 25,75 20 18,75 16 14,78 

2.1. 
Bendruomenės 

slaugytojas 
15 14,5 9 8,5 7 6,5 

2.2. 
Bendrosios praktikos 

slaugytojas 
8 7 7 6,75 6 5,53 

2.3. 
Odontologo 

padėjėjas 
5 4,25 4 3,5 3 2,75 

3. Administracija 6 5,25 6 4,65 7 6 

4. Ūkio dalis 4 3,75 3 3 3 3 

 

Iš viso : 

 

53 46,75 43 34,05 38 30,7 

 

 

 

22,54% 

48,14% 

19,54% 

9,77% 

Darbuotojų etatų struktūra 2020 m. 

Gydytojai

Slaugytojos/ gydytojo

odontologo padėjėjos

Administracija

Ūkio dalis
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Darbuotojų ir užimtų etatų skaičiaus dinamika 2018-2020 m.  

 

  

2020 m. darbuotojų kaitos rodiklis 9,84% (2019 m. – 18.87%, 2018 m. -14,52% kaitos 

rodiklis). 

 

3.7.2.8.2. Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius. 

2020 m. VšĮ Šakių PASPC buvo suteikta 49767 paslaugų. 

3.7.3.1. Siekti, kad absoliutaus likvidumo rodiklis būtų nuo 0,5 iki 1. 

2020 m. absoliutus likvidumo rodiklis 1,48. 

 

3.7.3.2. Siekti, kad konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius būtų ne mažiau kaip 1. 

2020 m. VšĮ Šakių  PASPC konsoliduotų viešųjų pirkimų nevykdė. 

 

3.7.3.3. Siekti, kad vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos 

(toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis sudarytų ne mažiau kaip 80 proc. nuo 

bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės. 

2020 m. VšĮ Šakių  PASPC  per VšĮ Centrinę perkančiąją organizaciją nevykdė. 
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4. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

4.1. Įstaigos pajamos ir jų šaltiniai 

 

Pagrindines veiklos pajamas sudaro: 

1. pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su teritorine 

ligonių kasa (88,14% visų įstaigos pajamų); 

2. fizinių ir juridinių asmenų mokėjimai už suteiktas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas (7,5% visų įstaigos pajamų); 

3. finansavimo pajamos (4,36% visų įstaigos pajamų). 

Pagrindinės veiklos pajamos 2020 m. sudarė 670159 Eur. (2019 m. pajamos sudarė 

721686 Eur.). Lyginant su 2019 m. pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 7,14 %. Tai lėmė 

sumažėjęs prisirašiusiųjų prie įstaigos pacientų skaičius ir 2020 m. paskelbto Lietuvos 

Respublikoje karantino metu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apribojimai. 

 

4.2. Įstaigos sąnaudos 

 

Didžiąją dalį įstaigos sąnaudų sudaro išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio 

draudimo įmokoms. 2020 m. tam buvo skirta  79,97% visų įstaigos sąnaudų, 2019 m. 529774 

Eur. (79,16% visų įstaigos sąnaudų). 

 

Lėšų naudojimas pagal išlaidų rūšis 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 

2019 m. 

(eurais) 

2020 m. 

(eurais) 

1. Komunalinių paslaugų ir ryšių 16629 16267 

2. Transporto 1820 1162 

3. Kvalifikacijos kėlimo 341 754 

4. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 4413 12215 

5. Atsargų įsigijimo 64616 60092 

6. Kitų paslaugų įsigijimo 38253 25474 

7. Sumokėtos palūkanos 306 263 

8. Kitos išlaidos 9319 2834 
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Lyginant su 2019 m. išlaidos sumažėjo, išskyrus daugiau lėšų buvo skirta darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui bei paprastajam remontui ir eksploatavimo išlaidoms. 2020 m. buvo 

suremontuota ir atnaujinta įstaigos registratūra.  

 

4.3.  Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

 

2020 m. įstaigos darbuotojai tobulino profesinę kvalifikaciją. Tam tikslui buvo skirta 754 

Eur. įstaigos lėšų (2019 m. darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi išlaidos sudarė 341 

Eur.). 

 

4.3. Kiekybiniai vertinimo rodikliai 

 

Pagrindinis įstaigos veiklos rezultatas teigiamas - 51150 Eur; 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis- 79,97 % nuo visų įstaigos sąnaudų; 

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudarė  7,18 %; 

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas sudarė 11,86 % nuo bendrų įstaigos pajamų. 

 

4.4. Informacija apie įstaigos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 

  

Vidutinis vieno mėnesio atlyginimas (už etatą) 2020 m. gydytojų – 2537 Eur, 

bendruomenės slaugytojų (už etatą) – 882  Eur.  

Lyginant su 2019 m. vidutinis darbo užmokestis gydytojams kilo 21,85%, slaugytojams – 

9,43%. 

 

Įstaigos sąnaudos 2020 m. 

Komunalinės paslaugos ir ryšiai

13,66%

Transportas 0,98%

Kvalifikacijos kėlimas 0,63%

Paprastasis remontas ir eksplotavimas

10,26%

Atsargų įsigijimas 50,47%

Kitų paslaugų įsigijimas 21,4%

Sumokėtos palūkanos 0,22%

Kitos išlaidos 2,38%
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5. 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. 

 

Nuolatos atnaujinama informacinių technologijų sistema įstaigoje. 

Modernizuoti ir optimizuoti paslaugų teikimą namuose, plečiant ir sukuriant mobilias 

sveikatos priežiūros personalo darbo vietas, pagerinant sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų 

prieinamumą socialinės rizikos grupės žmonėms. 

             Siekiant kokybiško PASPC paslaugų teikimo numatoma ir toliau nuolat kelti darbuotojų 

kvalifikaciją seminaruose, kursuose. 
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6. KITA PRIVALOMA INFORMACIJA NURODYTA ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

REGLAMENTUOJANČIUOSE TEISĖS AKTUOSE IR 

ĮSTAIGOS ĮSTATUOSE 

 

VšĮ Šakių PASPC  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Lietuvos 

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

savivaldybės sprendimais, mero potvarkiais, VšĮ Šakių PASPC vidaus tvarkos taisyklėmis. 

            VšĮ Šakių PASPC  sudaryti kolegialūs patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo - 

slaugos taryba, medicinos etikos komisija. 2017-12-21 išrinka VšĮ Šakių PASPC darbo taryba.                

VšĮ Šakių Šakių PASPC yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu už pacientams 

padarytą žalą. Pacientų pareikštų pretenzijų, skundų ir išmokėtų žalos atlyginimo sumų nebuvo.  

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros 

įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji 

asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga. 

Steigėjas – Šakių rajono savivaldybė. Įregistruota 1997 m. spalio 20 dieną Šakių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 167. 

VšĮ Šakių PASPC yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. 

Įstaigos identifikavimo numeris 174411273.  

Licencija: 1999-11-11  Nr. 842 „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

medicinos- šeimos paslaugos“. 

Įstaigos adresas: V. Kudirkos g. 19, LT-71124 Šakiai.  

Interneto svetainė www.sakiupoliklinika.lt. 

 

 

   Laikinai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas             Ligita Armonavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.sakiupoliklinika.lt/
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Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

2020 metų aiškinamasis raštas 
 

2021 m. kovo 08 d. Nr. SA-10   Šakiai 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Šakių PASPC yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šakių rajono 

savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, 

teikianti  sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais 

užsakovais. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų 

įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VšĮ Šakių 

PASPC įstatai patvirtinti 2009 m. rugsėjo  24 d.  Įstaiga  įregistruota Valstybės įmonės Registrų 

centre  1997 m. spalio  20 dieną, jos kodas 174411273. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su 

kalendoriniais metais. 

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos 

buveinė yra V. Kudirkos g.19, Šakiuose.  Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo 

prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų 

sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekdama įvykdyti veiklos 

tikslus, įstaiga teikia pirminio lygio nespecializuotą kvalifikuotą sveikatos priežiūrą asmenims, 

prirašytiems įstaigoje. Sveikatos priežiūra teikiama įstaigoje ir pagal pacientų iškvietimus jų 

namuose. 

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su 

Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis už prirašytus pacientus, be to, dalis pajamų 

gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.  

 Banko rekvizitai: A. s LT097300010041807379 Swedbank. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 38  darbuotojai, iš jų -12 

gydytojų,  slaugytojų - 16 , administracija -7,  kitas personalas- 3. 

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga laikinai einanti vyr. gydytojos 

pareigas  Ligita Armonavičienė. 

VšĮ Šakių PASPC neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių 

struktūrinių vienetų.  
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Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį 

laikotarpį nuo 2020 01 01 d. iki 2020 

 12 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 su vėlesniais pakeitimais.  

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

2020 metais VšĮ tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų 

rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus: 

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 

2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. 

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). 

4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu. 

5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu. 

6.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis.                   

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 

atlikimo taisyklėmis. 

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais 

privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 

piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.  

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir vyr. gydytojos 2010-01-04 įsakymu Nr.V-

1/2 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.  

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, 

nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas 

įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 

suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant 

visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą.  

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos 

skaičiavimo metodą. Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2014 m. 

gruodžio 22 d. vyr. gydytojos įsakymu Nr.V-23. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
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Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  

Programinė įranga ir jos licencijos 4 metai; 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ . Ilgalaikiam materialiajam 

turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra 

ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo 

savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 

suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos 

atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo 

sumą. 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo 

skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo 

laiką.   

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2014 m. gruodžio 22 d. 

vyr. gydytojos įsakymu Nr.V-23. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  

Mašinos ir įrengimai (medicinos įranga) 9 metai; 

Transporto priemonės (lengvieji automobiliai) 9 metai; 

Baldai ir biuro įranga: 

-baldai 11 metų; 

-kompiuteriai ir jų įranga 6 metai; 

-kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 metai; 

-kita biuro įranga 9 metai. 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (ūkinis inventorius ir kiti reikmenys) 6  metai; 

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse 

sąskaitose.   

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 

VSAFAS „Atsargos“. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų 

mažesnė.  

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą,  VšĮ Šakių 

PASPC taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. 
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 Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų 

balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią 

tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar 

perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos 

atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal 

nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena 

su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorius. 

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus 

kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“  

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi. 

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 

- trumpalaikės investicijos; 

- išankstiniai apmokėjimai; 

- per vienus metus gautinos sumos; 

- pinigai ir jų ekvivalentai; 

- kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o 

finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, 

likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. 

Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių. 

 Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai 

atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. 

 Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir 

užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems 

tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo 

sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už 

simbolinį atlyginimą. 
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 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. 

 Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus 

subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos 

(perduotos).  

 Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. 

 Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą 

įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą 

ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per 

ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai 

įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės 

ataskaitos sudarymo datos. 

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. 

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS 

„Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, 

kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.  

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų 

metų paskutinę dieną – t. y. gruodžio 31 d. 

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka: 

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių darbo 

atostogų dienų (į darbo dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai suteikiamos kasmetinės 

atostogų dienos, (pvz., už darbo stažą ir pan.). 

- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių 

iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo 

užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį 

skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas).  

- nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama 

kauptina įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma. 
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Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, 

skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.  

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, 

negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis 

įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus. 

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, 

negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis 

buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos 

principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo 

sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos. 

 Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui 

įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją); 

- registruojant turto nuvertėjimą;  

- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams; 

- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas. 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;  

- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;  

- pardavus atsargas;  

- atsargoms nuvertėjus;  

- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.  

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, 

kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.  

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 

išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.  

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį 

suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 
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Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę 

naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas.  

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 

ekonominė nauda.  

 Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 

VSAFAS „Sąnaudos“.  

 Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma 

tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo 

padarytos. 

 Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.  

 Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami 

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės 

tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų 

straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio 

laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.  

 

1.Nematerialusis turtas (toliau NT) 

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta P3 priede.  

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 

– 1636.99 Eur.  

 

Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto. 

2.Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) 
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Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį  pateikta P4 priede.  

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina -

127813,92 Eur. 

Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto ilgalaikio materialiojo turto. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nurašė  IMT už 40109,94 Eur., kuris pripažintas 

nereikalingu įstaigos funkcijoms atlikti. 

Įstaigoje perduoto IMT Turto bankui nebuvo. 

 3. Atsargos 

Informacija  apie  balansinę  atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma  P 8 priede. 

4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai 

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų  įsigijimo savikainą, 

nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama P10 priedą. 

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas: 

1. Kauno TLK 47926,71 Eur. 

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys 547,37 Eur. 

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal  P11 priedą. 

5. Įsipareigojimai 

Informacija apie mokėtinas sumas per ataskaitinį laikotarpį rodoma naudojant P17 priedą. 

Tiekėjams mokėtinos didžiausios sumos detalizuotos lentelėje: 

Pavadinimas Suma Eur. Įsipareigojimo atsiradimo data 

UAB „Šakių šilumos tinklai“ 1368,75 2020 m. gruodžio mėn. 

UAB “Diagnostikos laboratorija“ 1324,73 2020 m. gruodžio mėn. 

AB Telia Lietuva 527,35 2020 m. gruodžio mėn. 

UAB „Virsmas“ 508,2 2020 m. gruodžio mėn. 

VšĮ Šakių ligoninė 165,04 2020 m. gruodžio mėn. 

 

Sukauptos mokėtinos sumos: 

Sukauptos mokėtinos sumos Suma Eur. 
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Sukauptos atostoginių sąnaudos 51498,48 

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 911,52 

Sukauptos žalos sąnaudos 640,98 

 

6. Finansavimo sumos 

Informacija  apie finansavimo sumas pagal šaltinius pateikta  P12 priede. 

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda 

Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 

sudarė pagal davėjus:  iš LSMU Kauno klinikų-8563.22 Eur. 

 7.Grynasis turtas 

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS 

nustatytus reikalavimus. 

 8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos  

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos 

pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.  

Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo sumą sudarė:  

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias  apmoka Kauno Teritorine ligonių kasa-

590721,27 Eur; 

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai 

asmenys -50256,86 Eur; 

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma  P21 

pateiktame priede. 

9.Sąnaudos 

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, 

įvertintos tikrąja verte. 

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas : 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams 

sudaro        

495236,66 Eur. 

10. Su darbo santykiais susijusios išmokos 

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS 

nustatytus reikalavimus. 
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Vidutinis darbuotojų  per ataskaitinį laikotarpį skaičius -  38 darbuotojai. 

11.Tarpusavio užskaitos 

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktų jokių tarpusavio užskaitų. 

 

 

L. e. vyr. gydytojos pareigas                                                            Ligita Armonavičienė 

 

 

 

 



NUSTATYTA 

     Šakių rajono savivaldybės tarybos 

     2021 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-128  

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai 

Veiklos užduotys Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai 

 

1. Veiklos finansinių rezultatų kiekybiniai  vertinimo rodikliai 

 

1. Įstaigos praėjusių 

metų veiklos rezultatų 

ataskaitoje nurodytas 

pajamų ir sąnaudų 

skirtumas (grynasis 

perviršis ir deficitas) 

 

Būti nenuostolingai 

 

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę; 

Pajamos – sąnaudos 

 

Duomenų teikėjas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 

– VLK). 

 

2. 

Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

Valstybės institucijoms 

skyrus papildomų PSDF 

biudžeto lėšų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti ir 

rekomendavus jas 

nukreipti sveikatos 

priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui 

didinti, ne mažiau kaip 80 

proc. nurodytų lėšų 

panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti 

Rodiklis parodo, kokią procentinę dalį vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio 

fondo augimas (palyginus du laikotarpius: iki darbo užmokesčio didinimo ir po jo) 

sudarė nuo papildomai skirtų PSDF biudžeto lėšų, kurias rekomenduota nukreipti 

sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti.  

Rodiklis apskaičiuojamas imant dviejų laikotarpių vieno mėnesio vidutinio darbo 

užmokesčio fondo duomenis (iki darbo užmokesčio didinimo ir po jo), išskaičiuojamas 

jo augimas ir lyginama su vienam mėnesiui skirtomis papildomomis PSDF biudžeto 

lėšomis, kurias rekomenduota nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo 

užmokesčiui didinti. 

 

Duomenų teikėjas: VLK. 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai 

Veiklos užduotys Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai 

 

 

3. Įstaigos sąnaudų 

valdymo išlaidoms 

dalis 

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis – ne 

daugiau kaip 7,2 proc. 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

 
Valdymo darbuotojų1 per metus patirtų išlaidų suma2 

Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus
  x 100 

proc. 
1 

Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, 

vyriausieji finansininkai (buhalteriai). 
2
 Prie valdymo darbuotojų išlaidų priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų 

naudojimo išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių patalpų išlaikymo (įskaitant ir 

remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos. 

 

Duomenų teikėjai: asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) ir VLK. 

 

4. Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis 

nuo metinio įstaigos 

biudžeto 

Įsipareigojimų 

koeficientas ne didesnis 

kaip 0,10 

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
Įsipareigojimai 

Sąnaudos
  

 

Duomenų teikėjas: ASPĮ ir VLK. 

 

5. Papildomų 

finansavimo šaltinių 

pritraukimas 

 

Nenustatoma, tik stebima Nurodoma pasiekta reikšmė per metus (Eur) 

 

2. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

 

1.  Pacientų Nenustatoma, tik stebima  
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Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai 

Veiklos užduotys Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai 

pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis ASPP 

lygis, tai yra pacientų 

teigiamai įvertintų 

įstaigoje suteiktų 

paslaugų skaičiaus 

dalis nuo visų per 

metus suteiktų ASPP 

skaičiaus pagal SAM 

ministro nustatytas 

paslaugų grupes 

 

2. Įstaigoje gautų 

pacientų skundų dėl 

įstaigoje suteiktų 

ASPP skaičius per 

metus ir pagrįstų 

skundų dalis 

 

Nenustatoma, tik stebima  

3. Įstaigoje gautų 

pagrįstų skundų dalis 

nuo visų įstaigoje 

suteiktų ASPP 

skaičiaus per metus 

pagal sveikatos 

apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų 

grupes 

 

Nenustatoma, tik stebima  

4. Įstaigoje taikomų 

kovos su korupcija 

ASPĮ įtraukta į Skaidrių 

asmens sveikatos 

ASPĮ, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), įrašomos į Lietuvos Respublikos 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai 

Veiklos užduotys Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai 

priemonės, numatytos 

SAM ministro 

tvirtinamoje Sveikatos 

priežiūros srities 

korupcijos prevencijos 

programoje 

priežiūros įstaigų sąrašą sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

sąrašą, Kandidačių gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą sąrašą ir 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcijos rizikos veiksnių, 

sąrašą vadovaujantis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 

tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. 

sausio 26  d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, o ASPĮ, kurių savininkė (dalininkė) yra 

savivaldybė, – ASPĮ dalininko (savininko) nustatyta tvarka. 

  

Duomenų teikėjai: savivaldybių administracijos, ASPĮ ir Ministerija.“ 

 

5.. Informacinių 

technologijų diegimo 

ir plėtros lygis 

(pacientų elektroninės 

registracijos sistema, 

įstaigos interneto 

svetainės išsamumas, 

darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, 

įstaigos dalyvavimo 

elektroninėje sveikatos 

sistemoje mastas) 

 

1. ASPĮ, išrašant e. 

receptus, vaistų 

sąveikų tikrinimo 

funkcionalumą 

naudoja pilna 

apimtimi; 

 

2. ASPĮ yra IPR IS 

dalyvis. 

 

1. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumą naudoja pilna 

apimtimi“:  nuo 2020 m. liepos 1 d. visi ASPĮ elektroniniu būdu skirti vaistai buvo 

patikrinti dėl galimų vaistų sąveikų. 

 

2. ASPĮ yra Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) 

dalyvis“: 

 

ASPĮ, siekdamos naudotis IPR IS ir būti IPR IS dalyviu, iki 2020 m. pabaigos 

turi pasirašyti sutartis su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ Registrų centru dėl IPR 

IS naudojimo ir deklaruoti apsilankymo laikus į IPR IS. 

 

 

 

6. Įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

skaičius per ketvirtį ir 

per metus pagal 

sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas 

Nenustatoma, tik stebima  
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Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai 

Veiklos užduotys Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai 

paslaugų grupes 

 

7. Vidutinis laikas nuo 

paciento kreipimosi į 

įstaigą dėl asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugos suteikimo 

momento iki paskirto 

paslaugos gavimo 

laiko pagal sveikatos 

apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų 

grupes 

 

Nenustatoma, tik stebima  

 

8. 

 

Įstaigoje dirbančių 

darbuotojų ir etatų 

skaičius ir įstaigoje 

suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius per 

metus 

 

 

Nenustatoma, tik stebima 

 

 

3. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

 

1. Absoliutaus 

likvidumo rodiklis 

Nuo 0,5 iki 1 Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų 

vertė (Eur) 

Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais) 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai 

Veiklos užduotys Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai 

Duomenų teikėjas: VLK. 

 

 

2. 
Konsoliduotų viešųjų 

pirkimų skaičius 

Ne mažiau kaip 1 Konsoliduotas viešasis pirkimas – jungtinis dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų 

atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju 

(tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar 

prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui. 

 

Duomenų teikėjas: ASPĮ. 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

 














































