
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS 

 

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE 

NUMATYTUS VEIKLOS TIKSLUS 

 

1.1 BENDRA INFORMACIJA 

 

Pavadinimas: VšĮ Vilkaviškio ligoninė. 

Teisinis statusas: viešoji įstaiga. 

Adresas: Maironio g. 25, Vilkaviškis. 

Ryšio priemonės: telefonas (8 342) 60 150, el. paštas info@vilkaviskioligonine.lt 

Įstaigos vadovas: direktorius  Linas Blažaitis. 

Įstaigos steigėjai ir pavaldumas (atskaitomybė): Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. 

  

1.2. ĮSTAIGOS APIBŪDINIMAS 

 

Vilkaviškio ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vykdomasis subjektas, 

daugiaprofilinė įstaiga, kurioje teikiama aukštos kokybės kvalifikuota ambulatorinė ir stacionarinė 

asmens sveikatos priežiūra Vilkaviškio rajono ir kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams. 

Teikiamų paslaugų užsakovas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valstybinė ir teritorinės 

ligonių kasos. Vilkaviškio ligoninė yra viešoji, ne pelno siekianti, ribotos turtinės atsakomybės 

įstaiga. 

Ligoninės vizija – rajono lygio ligoninė, teikianti kokybiškas stacionarines, ambulatorines 

bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, naudojant pažangiausias diagnostikos, gydymo ir 

darbo organizavimo technologijas. 

Ligoninės misija – visuomenės poreikiams atvira medicinos įstaiga, tenkinanti pacientų 

poreikius pagal savo kompetenciją ir galimybes. 

Ligoninės veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų 

sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ambulatorinę 

ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą Vilkaviškio rajono gyventojams, kitiems Lietuvos 

Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams. 

Įstaigoje teikiamos tik tos sveikatos priežiūros paslaugos, kurias suteikia teisę teikti įstaigos 

sveikatos priežiūros licencija. 

Ligoninė teikia šias antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos 

paslaugas:  

- vidaus ligų,  

- neurologijos,  

- kardiologijos,  

- endokrinologijos,  

- dietologijos, 

- alergologijos ir klinikinės imunologijos,  

- pulmonologijos,  

- dermatovenerologijos,  

- infekcinių ligų,  



- oftalmologijos,  

- otorinolaringologijos,  

- urologijos,  

- ortopedijos ir traumatologijos,  

- fizinės medicinos ir reabilitacijos,  

- anesteziologijos ir reanimatologijos,  

- akušerijos ir ginekologijos,  

- vaikų ligų,  

- vaikų neurologijos,  

- vaikų pulmonologijos,  

- klinikinės fiziologijos,  

- chirurgijos,  

- abdominalinės chirurgijos,   

- echoskopijos,  

- endoskopijos,  

- radiologijos, (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų, kompiuterinės tomografijos) 

- refleksoterapijos, 

- medicinos gydytojo praktikos, 

- akušerio praktikos, 

- slaugos: bendrosios praktikos slaugos, vaikų slaugos, anestezijos ir intensyvios 

terapijos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos. 

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos ambulatorinės paslaugos:   

 

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos ambulatorinės paslaugos:   

Eil.Nr. Paslaugų pavadinimas Skaičius 

2020 m. 2021 m. 

1.  Gydytojų specialistų konsultacijos 50 525 51 918 

2.  Stebėjimo  2 000 1 927 

3.   Dienos stacionaras  1 121 1169 

4.  Priėmimo-skubiosios pagalbos  8 099 10 056 

5.  Ambulatorinė chirurgija 283 302 

6.  Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos 167 130 

7.  Kompiuterinė tomografija 1 401 1 547 

8.  medicininė reabilitacija 1 997 8 099 

9.  Sveikatos programų paslaugos 2 427 3550 

10.  Iš viso: 68 020 78 698 

 

Teikiamos šios antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:  

- vidaus ligų,  

- suaugusiųjų neurologijos II,  

- suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos IIA, IIB, IIC,   

- ginekologijos IIA, IIB, IIC,  

- akušerijos,  

- nėštumo patologijos IIA,  

- neonatologijos IIA,  

- vaikų ligų II,  

- suaugusiųjų chirurgijos,  



- geriatrijos, 

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-I (vaikų ir suaugusiųjų),  

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-II (vaikų ir suaugusiųjų),  

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos II (suaugusiųjų). 

 

Stacionaro skyrių paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Skyriaus pavadinimas Patvirtintas 

stacionaro 

lovų 

skaičius 

2021-12-31 

Išrašytų ligonių 

skaičius 

 

Lovadienių 

skaičius 

 

2021m. 2020m. 2021m. 2020m. 

1. Vidaus ligų skyrius  40 1081 1 057 8929 9 100 

2. Chirurgijos, ortopedijos 

traumatologijos  

16 562 625 2672 2 748 

3. Akušerijos ginekologijos ir 

neonatologijos skyrius  

8 376 376 997 1 088 

4. Neurologijos skyrius 13 239 295 2007 2 627 

5. Vaikų ligų skyrius  6 197 383 609 1 585 

6. Reanimacijos ir intensyvios 

terapijos skyrius  

4 356 379 412 567 

7. Slaugos ir palaikomojo gydymo 

skyrius  

64 265 319 15537 18 443 

8. Covid-19 liga sergančių 

pacientų gydymo skyrius 

0 15 0 333 4 

9. Iš viso :  151 3091 3 434 31496 36162 

 

Vidutinė aktyvaus gydymo gulėjimo trukmė 2021 m. yra 5,6 dienos (2020 m. – 5,7).  

2021 m. atliktos  668   operacijos (2020m.-688). 

2021 m. ligoninėje gimė 152 naujagimiai ( 2020 m. –143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ligoninės klinikinėje diagnostikos laboratorijoje 2021 m. atlikta 117 257 tyrimai. 

 

 

 
 

 
 

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės dalininkė – Vilkaviškio rajono savivaldybė, dalininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. 

Dalininkų kapitalo 2021-01-01 – 300,00 Eur, 2021-12-31 – 300,00 Eur.  

                           

3. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI  

 

Pagrindines veiklos pajamas sudarė lėšos už suteiktas ambulatorines ir stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

(toliau – PSDF) lėšų pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis 7 130 377,50 Eur. Iš 

PSDF gautos lėšos naudojamos VšĮ Vilkaviškio ligoninės įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 

Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių 

asmenų. Lėšos už mokamas paslaugos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų 2021 metais sudarė          

194 020,01  Eur, tai sudaro 2,72  proc. lėšų, gautų iš PSDF. 

 

3.1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 

Iš PSDF biudžeto apmokėtos paslaugos:  

Eil. 

Nr. 

Paslaugų pavadinimas 2018 m. 

(Eur) 

2019m. 

(Eur) 

2020 m. 

(Eur) 

2021 m. 

(Eur) 

1. Gimdymo paslaugos 146 227 128 142 127 997 114 355 

2. Kitos aktyviojo gydymo paslaugos 2 725 171 2 865 885 3 205 560 3 319 054 



3. Dienos chirurgijos paslaugos 248 422 233 758 310 366 223 342 

4. Gydytojų specialistų konsultacijos 1 223 078 1 284 848 1 415 802 1 281 851 

5. Priėmimo -skubiosios pagalbos 

paslaugos 

168 236 245 668 259 036 321 818 

6. Stebėjimo paslaugos 235 494 307 836 327 495 300 961 

7. Dienos stacionaro paslaugos 68 337 83 692 88 720 74 346 

8. Ambulatorinė chirurgija 14 351 18 372 19 730 22 668 

9. Sveikatos programų paslaugos 2 779 43 939 31 118 48 383 

10. Kompiuterinės tomografijos paslaugos 99 161 102 279 115 761 116 438 

11. Ambulatorinė reabilitacija 48 529 45 542 50 891 379 218 

12. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos 

paslaugos 

3 740 4 316 1 747 1 462 

13. Slaugos ir palaikomojo gydymo   

paslaugos  

644 491 685 268 868 222 838 648 

14. Stacionarinės paliatyviosios pagalbos 

paslaugos 

154 527 162 129 123 192 87 833 

15. Iš viso  5 782 543 6 211 674 6 945 637 7 130 377 

 

 

3.2. KITOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS IR JŲ PANAUDOJIMAS  

 

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš ES ir tarptautinių organizacijų 

struktūrinių fondų, pagal įstaigoje vykdomą projektą, valstybės,  savivaldybės biudžeto viso –     

528 072 Eur.  Finansavimo sumos naudojamos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, atsargų 

įsigijimui bei kt. išlaidoms. Iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos -  ligoninėje dirbančių  gydytojų 

kelionės išlaidų daliniam kompensavimui bei einamojo remonto išlaidoms. 

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 251 409 Eur (panaudotos medikamentams bei 

medicinos priemonėms įsigyti, darbo užmokesčiui darbuotojams, dirbusiems su COVID sergančiais 

pacientais). 

 

3.3. VYKDYTI PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės/projekto pavadinimas Projekto/ 

priemonės 

vertė, Eur 

Panaudota 

2020 m., 

 Eur 

Panaudota 

2021 m., 

         Eur 

 

1 Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybės teise 

valdomo ligoninės pastato, unikalus Nr. 3998-3000-

7013, pažymėto plane 1D5/p, esančio Maironio g. 25, 

Vilkaviškyje, laiptinės  paprastojo remonto darbai. 

 

 

83 700,00 

 

83 700,00 

 

         0,00 

2 „50 kW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas 

Vilkaviškio ligoninėje“ 

42 670,00 42 670,00 0,00 

3 Vilkaviškio ligoninės fotovoltinės elektrinės galios 

didinimas  

56 453,00 3 500,00 43 233,30 



4 Projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės 

gerinimas Vilkaviškio rajone“ (priemonė Nr. 08.1.3-

CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės 

gerinimas“) remonto darbų techninio projekto 

parengimas 

232 110,00 5 000,00 137 836,50 

Viso: 414 933,00 134 870,00 181 069,80 

 

 

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  

 

Įsigyta ilgalaikio turto – 468 017 Eur: 

- iš PSDF lėšų – 91 880 Eur. 

- iš lėšų, surinktų už mokamas paslaugas – 107 896 Eur. 

- iš kt. finansavimo šaltinių – 268 241 Eur. 

Nurašyta – 422 405 Eur. 

                   

 5. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS 

DARBO UŽMOKESČIUI 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sąnaudos 2021 m. Eur Procentas nuo 

bendrų sąnaudų 

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 7 975 618,89  

1.1. darbo užmokesčio ir SODRA 6 109 123,63 76,6 

1.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos 413 837,83 5,2 

1.3. komunalinių paslaugų ir ryšių 114 919,33 1,4 

1.4. transporto 19 179,19 0,2 

1.5. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 1 688,11 0,0 

1.6. einamojo remonto 193 483,03 2,5 

1.7. nuvertėjimo ir nurašytų sumų   

1.8. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 681 256,51 8,5 

1.9. socialinių išmokų 2 533,00 0,0 

1.10. kitų paslaugų 302 523,22 3,8 

1.11. kitos 137 075,04 1,7 

2. Kitos veiklos sąnaudos   

3. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 6 616,22 0,1 

4. Viso sąnaudos 7 982 235,11  

 

5.1 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS  

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai 2018 m. 

(Eur) 

2019m. 

(Eur) 

2020m. 

(Eur) 

2021m. 

1. Vidutinis   darbo užmokestis įstaigos 

darbuotojo (vieno etato)  

989 1445 1716 1773 

2. Vidutinis darbo užmokestis gydytojų 

(vieno etato) 

2 046 2834 3239 3436 

3. Vidutinis darbo užmokestis slaugytojų 

(vieno etato) 

815 1187 1489 1468 



 

6.  ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 

 

VšĮ Vilkaviškio ligoninėje 2021 m. sausio 1 d. dirbo 303 darbuotojų, 2021 m. gruodžio 31 

d. dirbo 292 darbuotojai.  

Šiuo laikotarpiu ligoninėje dirbo 71 gydytojai ir gydytojų asistentai. 

Ligoninėje dirbo 107 slaugos specialistai,  

 

 
 

 

 

 

 

7. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS  

 

Įstaigos valdymo išlaidų sąnaudos – 2,2proc. ( nuo pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudų): 

Įstaigos valdymo išlaidų sąnaudos –176 801Eur: 

- valdymo darbuotojų darbo užmokestis su  priskaitymais Sodrai –162 373 Eur; 

- atostogų kaupiniai su priskaitymais Sodrai –10 281 Eur; 

- kitos išlaidos –4 147Eur. 

 



  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS, TEIKIANČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS 

REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2021 METŲ SIEKTINOS  IR FAKTIŠKOS REIKŠMĖS  

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų vertinimo 

rodikliai (toliau – rodiklis) 

Rajonų ir regionų lygmens Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – 

LNSS) viešosios įstaigos* 

Rajonų ir regionų lygmens Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – 

LNSS) viešosios įstaigos* 

  

Siektina reikšmė Faktiška  reikšmė   

1 2 3 4 5 6 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigos praėjusių metų veiklos 

rezultatų ataskaitoje nurodytas 

pajamų ir sąnaudų skirtumas 

(grynasis perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai Pelnas yra 34 243Eur.   

 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama 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 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – 

PSDF) biudžeto lėšų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugoms apmokėti ir 

rekomendavus jas nukreipti darbuotojų darbo 

užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 85 proc. 

nurodytų lėšų panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti 

VšĮ Vilkaviškio ligoninėje darbuotojų 

darbo užmokesčiui didinti, 100proc. 

nurodytų lėšų panaudotos darbo 

užmokesčiui didinti. 

  

     

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:  

 

Rodiklis parodo, kokią dalį procentais 2021 m. vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo augimas (palyginus laikotarpį iki darbo užmokesčio 

didinimo ir laikotarpį po jo, neįskaitant duomenų apie darbo užmokestį Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, t. y. nuo 

mėnesio, kurį buvo paskelbtas karantinas, pirmosios dienos iki mėnesio, kurį buvo atšauktas karantinas, paskutinės dienos) sudarė nuo papildomai 

skirtų PSDF lėšų, kurias buvo rekomenduojama skirti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 DUF11-DUF22 
X 100 

  

 Papildomos lėšos3   

 
1 DUF1 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo dydis 2021 m. mėnesiais, kai buvo skirtos papildomos PSDF lėšos. Į šį laikotarpį 

neįskaičiuojami Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio duomenys (nuo mėnesio, kurį paskelbtas karantinas, pirmosios 

dienos iki mėnesio, kurį atšauktas karantinas, paskutinės dienos). Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas sudedant šio 

laikotarpio (neįskaitant karantino laikotarpio) kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio fondo sumas ir padalijant jas iš mėnesių (neįskaitant karantino 

laikotarpio) skaičiaus. 
2 DUF2 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo dydis 2021 m. mėnesiais, kai nebuvo skirtos papildomos PSDF lėšos. Į šį laikotarpį 

neįskaičiuojami Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio duomenys (nuo mėnesio, kurį paskelbtas karantinas, pirmosios 

dienos  

iki mėnesio, kurį atšauktas karantinas, paskutinės dienos). Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas sudedant šio 

laikotarpio (neįskaitant karantino laikotarpio) kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio fondo sumas ir padalijant jas iš mėnesių (neįskaitant karantino 

laikotarpio) skaičiaus. 

3 Papildomos lėšos – vidutiniškai vienam mėnesiui tenkančios papildomos PSDF lėšos (neįskaitant draudėjų mokamų socialinio draudimo įmokų, 

kurioms apskaičiuoti naudojamas 2,49 proc. įmokų dydis), kurias rekomenduota nukreipti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Šios lėšos 

apskaičiuojamos iš papildomai skirtų PSDF lėšų atėmus draudėjų mokamas socialinio draudimo įmokų sumas ir jas padalijus iš mėnesių, kuriems 



skirtos šios lėšos, skaičiaus. 

 

Pastaba: Šis rodiklis neskaičiuojamas, jei 2021 m. nebuvo skirta papildomų PSDF lėšų, kurias rekomenduota nukreipti darbuotojų darbo 

užmokesčiui didinti. 

 

Duomenų teikėjas: VLK.  

     

3. 

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis 

  

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis  ne 

daugiau kaip 2,4 proc. 

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis  

2,2proc. 
  

 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 Valdymo darbuotojų1 per metus patirtų išlaidų suma2 x 100 

%  Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus 

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

 

4. 

Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 

0,12 
Įsipareigojimų koeficientas - 0,08.   

 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 
   

    

     

  Įsipareigojimai   

  Sąnaudos   

     

Duomenų teikėjas: ASPĮ ir VLK.    



     

5. 

Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 

ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent 

vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš kurio 

gauna papildomą finansavimą 

ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi 

2sutartis dėl dalyvavimo projekte, iš kurio 

gauna papildomą finansavimą. 

  

 

Pastaba: ASPĮ per pastaruosius 3 m. pasirašytos sutartys dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gaunamas papildomas finansavimas, turi galioti 2021 m. 

Projektas, iš kurio ASPĮ gauna papildomą finansavimą, privalo būti skirtas įstaigos infrastruktūros modernizavimui, veiklos ar procesų 

skaitmenizavimui ar personalo mokymams. 

 

Duomenų teikėjai: ASPĮ. 

 

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis, tai 

yra pacientų teigiamai įvertintų 

įstaigoje suteiktų paslaugų 

skaičiaus dalis nuo visų per 

metus įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičiaus pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis 

asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis 

ne mažiau kaip 0,8 balo 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis 

asmens sveikatos priežiūros paslaugomis 

lygis 0,8 balo. 

  

 

Rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodika: 

 

 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis apskaičiuojamas pagal formulę:  

 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis  
=  

Pacientų, kurie teigiamai įvertino ASPĮ 

suteiktas paslaugas, skaičius 

Visų apklaustų pacientų skaičius 

 

ASPĮ užtikrina, kad būtų apklausta bent 10 proc. pacientų arba būtų apklausta reprezentatyvi pacientų skaičiaus imtis (rekomenduojama 

reprezentatyvios imties dydį nustatyti atsižvelgiant į 5 proc. paklaidą ir naudoti Paniotto formulę:  n=1/(Δ2 +1/N). 



 

Žymėjimų reikšmės: 

n – atvejų skaičius atrankinėje grupėje; 

N – generalinė aibė, kurią sudaro unikalių pacientų skaičius. Pacientas skaičiuojamas kaip vienas unikalus vienetas, net jei šiam pacientui 

konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo suteiktos kelios skirtingos sveikatos priežiūros paslaugos arba kelis kartus ta 

pati sveikatos priežiūros paslauga.  

Δ – paklaidos dydis (0,05).  

 

 
Duomenų teikėjai: ASPĮ, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT). 

 

2. 

Įstaigoje gautų pacientų skundų 

dėl įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius per metus ir pagrįstų 

skundų dalis 

Nenustatoma Nenustatoma   

3. 

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų 

dalis nuo visų įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičiaus per metus 

pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų 

grupes  

Nenustatoma Nenustatoma   

4. 

Įstaigoje taikomos kovos su 

korupcija priemonės, 

numatytos sveikatos apsaugos 

ministro tvirtinamoje Sveikatos 

priežiūros srities korupcijos 

prevencijos programoje 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga įtraukta į 

Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

sąrašą 

Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė įtraukta 

į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų sąrašą. 

  

 

Pastaba: ASPĮ, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), 

įrašomos į Lietuvos Respublikos 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. Ne mažiau kaip 98 proc. visų stacionaro 

epikrizių (e. dokumentas Nr. E003 

„Stacionaro epikrizė“) (toliau – E003) 

išrašoma el. būdu. 

 

2. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų 

tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa 

apimtimi. 
 

3. ASPĮ yra Išankstinės pacientų registracijos 

informacinės sistemos (toliau – IPR IS) 

dalyvis. 
 

4. Ne mažiau kaip 50 proc. visų atsakymų į 

siuntimus (e. dokumentas Nr. E027-a 

„Atsakymas į siuntimą konsultacijai, 

tyrimams, gydymui“) (toliau – E027-a) 

išrašoma el. būdu. 
 

 

 

 

5. Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės 

sistemos infrastruktūros saugumo 

dokumentacija. 

1. Daugiau kaip 98 proc. visų stacionaro 

epikrizių (e. dokumentas Nr. E003 

„Stacionaro epikrizė“) (toliau – E003) 

išrašoma el. būdu. 

 

2. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų 

sąveikų tikrinimo funkcionalumas 

naudojamas visa apimtimi. 

 

 

3. ASPĮ yra Išankstinės pacientų 

registracijos informacinės sistemos 

(IPR IS ) dalyvis. 

 

4. E.dokumentas Nr. E025 pasirašomas el. 

parašu identiškai atitinka e. dokumentą 

Nr. E027-a, todėl daugiau kaip 51  proc. 

visų atsakymų išrašoma el. būdu. 
 

4. 100proc. visų vakcinacijos įrašų (e. 

dokumentas Nr. E063 „Vakcinacijos 

įrašas“) (toliau – E063) išrašoma el. 

būdu. 

 

5. Patvirtinta ASPĮ naudojamos 

informacinės sistemos infrastruktūros 

saugumo dokumentacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rodiklio reikšmės apskaičiuojamos pagal formules: 



 

1.  „Ne mažiau kaip 98 proc. visų stacionaro epikrizių (e. dokumentas Nr. E003 „Stacionaro epikrizė“) (toliau – E003) išrašoma el. būdu: 

     

 Į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – 

ESPBI IS) 2021 m. pateiktų ir pasirašytų E003 skaičius x 100 

%  Visų  stacionaro epikrizių (E003 ir formų Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“), ASPĮ išrašytų 

2021 m., skaičius  

     

2. „ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa apimtimi“:  2021 m. visi ASPĮ vaistai, išrašyti e. 

recepte, buvo patikrinti dėl galimų vaistų sąveikų. 

 

3. „ASPĮ yra Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) dalyvis“: 2021 m. ASPĮ atliktų registracijų per IPR IS 

ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skaičius yra didesnis už PSDF biudžeto lėšomis apmokėtų ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičių.  

 

 

 

4. „Ne mažiau kaip 98 proc. visų vakcinacijos įrašų (e. dokumentas Nr. E063 „Vakcinacijos įrašas“) (toliau – E063) išrašoma el. būdu“: 

 2021 m. į ESPBI IS pateiktų ir pasirašytų E063 skaičius 
x 100 proc. 

 2021 m. ASPĮ PSDF biudžeto lėšomis apmokėtų skiepų skaičius  

 

5. „Ne mažiau kaip 50 proc. visų atsakymų į siuntimus (e. dokumentas Nr. E027-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, 

gydymui“) (toliau – E027-a) išrašoma el. būdu“: 

     

 

 2021 m. į ESPBI IS pateiktų ir pasirašytų E027-a skaičius 
x 100 

proc. 
 2021 m. pacientų, ASPĮ apsilankiusių su elektroniniais siuntimais (e. dokumentas Nr. E027 „Siuntimas 

konsultacijai, tyrimams, gydymui“), skaičius  

     

 

6. „Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija“: Parengti ir patvirtinti ar 2021 m. atnaujinti 

sveikatos priežiūros įstaigos tvarkomos informacinės sistemos Duomenų saugos nuostatai, Veiklos tęstinumo valdymo planas, Saugaus elektroninės 

informacijos tvarkymo taisyklės ir Naudotojų administravimo taisyklės. 

 

Duomenų teikėjai: Ministerija, ASPĮ, valstybės įmonė Registrų centras, VLK, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. 

 



6. 

Įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius per ketvirtį ir per 

metus pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

Nenustatoma Nenustatoma   

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 Nenustatoma   

8. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų 

ir etatų skaičius ir įstaigoje 

suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius 

per metus 

Nenustatoma Nenustatoma   

 9. 

Vidutinė hospitalizuotų 

pacientų gydymo trukmė 

įstaigoje pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes (taikoma tik 

antrinio ir tretinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančioms įstaigoms) 

Vidutinė  chirurgijos paslaugų grupės gydymo 

trukmė – ne ilgiau kaip 6,8 dienos 

Vidutinė  chirurgijos paslaugų grupės 

gydymo trukmė – ne ilgiau kaip 5,1 dienos 

- - 

Vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo 

trukmė – ne ilgiau kaip 6,4 dienos 

Vidutinė terapijos paslaugų grupės 

gydymo trukmė – ne ilgiau kaip 5,6 dienos 

Vidutinė psichiatrijos paslaugų grupės gydymo 

trukmė – ne ilgiau kaip 18,8 dienos 
Neteikia paslaugų. 

     

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal tris paslaugų grupes – chirurgijos, terapijos ir psichiatrijos: 

 

1. Rodikliui apskaičiuoti naudojami duomenys, kurie nurodyti formoje Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, patvirtintoje  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų 

tvirtinimo“ (toliau – Kortelė). Duomenų šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA (toliau – IS SVEIDRA). 

2. Skaičiuojami Kortelėse nurodyti aktyviojo gydymo etapai (toliau – etapai), kurių pabaigos datos įeina į ataskaitinį laikotarpį (2021 m.), išskyrus 

etapus, kuriuose nurodytas dienos chirurgijos požymis (jei Kortelė buvo patikslinta, skaičiuojami patikslintos Kortelės duomenys). 



3. Rodiklio reikšmė skaičiuojama etapų lovadienių skaičių dalijant iš kiekvienos paslaugų grupės etapų skaičiaus: 

3.1. chirurgijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami etapai, priskiriami chirurginio  

pobūdžio giminingų diagnozių grupėms (toliau – DRG), išskyrus psichiatrijos paslaugų grupės etapus; 

3.2. terapijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami etapai, priskiriami terapinio ar kito pobūdžio 

DRG, išskyrus chirurgijos ir psichiatrijos paslaugų grupės etapus; 

3.3. psichiatrijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami etapai, jei nurodyta, kad pacientas buvo 

gydytas skyriuje, kuris IS SVEIDRA priskirtas „Psichiatrijos“ standartiniam padaliniui. 

 

Duomenų teikėjas: VLK. 

 

    

10. 

Lovos užimtumo rodiklis 

įstaigoje pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes (taikoma tik 

antrinio ir tretinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančioms įstaigoms) 

ASPĮ aktyvaus gydymo lovų užimtumas – ne 

mažiau kaip 70 % 

ASPĮ aktyvaus gydymo lovų užimtumas – 

ne mažiau kaip 50,3 %. 
- - 

     

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

     

 Metinis lovadienių skaičius x 

100 / 

365 

 

 Vidutinis metinis stacionaro lovų skaičius  

 

Aktyvaus gydymo lovos – tai stacionaro lovos, išskyrus lovas, kurios naudojamos tik slaugos, medicininės reabilitacijos, tuberkuliozės ir 

psichiatrijos paslaugoms teikti. 

 

Pastaba: rodiklio 2021 m. siektinos reikšmės įvykdymas nebus vertinamas. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-1964.) 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuo 2021-01-0d.1iki 2021-06-30d. (karantinas) buvo 

sustabdytas. 

 

 Duomenų teikėjas: Higienos institutas. 

      



11. 

Įstaigoje iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšų apmokėtų 

brangiųjų tyrimų ir procedūrų, 

kurių stebėsena atliekama, 

skaičius, medicinos priemonių, 

kuriomis atlikti brangieji 

tyrimai ir procedūros, 

panaudojimo efektyvumas 

(taikoma tik antrinio ir tretinio 

lygio asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančioms įstaigoms) 

Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova – 

ne mažiau kaip 12 kompiuterinės tomografijos 

tyrimų per vieną darbo dieną vienu 

kompiuterinės tomografijos aparatu 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės planinių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuo 

2021-01-01iki 2021-06-30d(karantinas) 

buvo sustabdytas, todėl neįskaičius šio 

laikotarpio, kompiuterinės tomografijos 

aparatų apkrova –11 kompiuterinės 

tomografijos tyrimai per vieną darbo dieną 

vienu kompiuterinės tomografijos aparatu. 

 - 

Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų 

apkrova – ne mažiau kaip 10 magnetinio 

rezonanso tomografijos tyrimų per vieną darbo 

dieną vienu magnetinio rezonanso tomografijos 

aparatu 

Neteikia paslaugų.  - 

 

Rodiklio reikšmės apskaičiuojamos pagal formules: 

1. Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova:   

   

Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova = iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtų kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičius per metus / darbo dienų1 

skaičius per metus / naudojamų kompiuterinės tomografijos aparatų skaičius 

     

2. Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova:   

     

Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova = iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų skaičius per 

metus / darbo dienų1 skaičius per metus / naudojamų magnetinio rezonanso tomografijos aparatų skaičius 

 
1 Darbo dienos yra nuo pirmadienio iki penktadienio.   

 

 

Duomenų teikėjas: VASPVT. 

 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Kritinis likvidumo rodiklis Ne mažiau kaip 0,8 Kritinis likvidumo rodiklis 3,25.   

     

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:    

     



LTT 

TĮ 

 

Žymėjimų reikšmės: 

LTT – ASPĮ likvidaus trumpalaikio turto (išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai ir pinigų 

ekvivalentai) vertė (eurais); 

TĮ – ASPĮ trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais).   

 

Duomenų teikėjas: VLK. 

 

    

2. 

Konsoliduotų viešųjų pirkimų 

skaičius 
Ne mažiau kaip 1 Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius 2.   

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. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS 
Eur, ct 

Eil. 

Nr. Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 

(pastovi darbo 

užmokesčio dalis)  

Priemokos 

(kintama 

d.u. dalis) 

Priedai Premijos Kitos 

išmokos 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6 

1. Direktoriaus 58 260,00 10 571,20 - 4 855,00 9 533,63 83 219,83 

2. Direktoriaus 

pavaduotojo 

medicinai 

19 807,42 3 961,49 100,00  4 736,98 28 605,89 

3. Vyr.buhalterės 22 649,47  200,00  1 632,87 24 482,34 

... Viso; 100 716,89 14 532,69 300,00 4 855,00 15 903,48 136 308,06 

 

VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS  

 

REIKŠMINGI SANDORIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. Kauno TLK 188783839 VĮ Registrų 

centras 

Aukštaičių 

g.10, Kaunas 

Už suteiktas 

ASPP 

7 130 378 

2.       

3.       

...       

     Iš viso 7 130 398   

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir 

pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas 

korespondencijai. 

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo 

be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 
 
 
 

 

Direktorius     Linas Blažaitis 


