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Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija 

(asignavimų valdytojo pavadinimas) 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2022-03-24 

(data) 

Šaukėnai 
(parengimo vieta) 

VADOVO ŽODIS 

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija (toliau Ambulatorija) – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai 

priklausantis pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga, turinti ūkinį, 

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.    

Ambulatorija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų 

įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įstaigos įstatais. 

Ambulatorijos steigėjas – Kelmės rajono savivaldybės taryba. 

VšĮ Šaukėnų ambulatorija – tai pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikianti įstaiga. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir tinkamų įstaigos 

licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.  

Optimaliai naudojant sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, užtikrinant žmogiškąją pagarbą bei orumą 

siekiame geriausio rezultato, kuris patenkintų paciento ir mediko lūkesčius. 

Pagrindiniai įstaigos tikslai: 

1. Sklandus ir produktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 2021 m. šiam tikslui skirta daug 

dėmesio, pasirašytos naujos sutartys, atnaujintos ankstesnės. Stebimi teigiami tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo rezultatai, turintys svarios įtakos kokybiškam paslaugų teikimui bei paslaugų gavėjų 

interesų užtikrinimui. 

2. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, vadovaujantis naujais medicinos mokslo pasiekimais. 

3. Gerinti darbo organizavimą, sistemingai kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą. 

4. Siekti kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę pagal užimamas pareigas 

ir kompetenciją. 

5. Dirbti pagal valstybės nustatytus prioritetus, vadovaujantis privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijais. 

Sustiprintos institucijų viešųjų paslaugų galimybės ir efektyvumas modernizuojant įrangą, 

infrastruktūrą ir organizacinius procesus civilinės saugos gerinimo srityje. Pradėti atnaujinimai darbų duomenų 

saugos srityje: VšĮ Šaukėnų ambulatorijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politikos, asmens duomenų 

saugumo pažeidimo aptikimo, įstaigos privatumo, asmens duomenų saugos ir konfidencialumo politikos.  
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu 

Nr. V-2997 „Dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įstaiga dalyvavo vykdant vakcinavimą Covid-

19 ligos vakcina kartu su VšĮ Kelmės raj. PSPC, vėliau buvo įdiegta informacinė sistema pacientų registracijai 

bei skiepų suvedimui, kuri leido įstaigai savarankiškai skiepyti gyventojus.     

Svarbiausios problemos su kuriomis susidūrė įstaiga, tai prisirašiusių gyventojų skaičiaus mažėjimas, 

tai lemia migracija, darbo paieškos. Mažėjantis prisirašiusių gyventojų skaičius tiesiogiai susijęs su įstaigos 

veiklos finansavimu. Sumažėjus prisirašiusių gyventojų, mažiau suteikiama ir papildomai apmokamų paslaugų 

o naujų skatinamųjų paslaugų neatsiranda. 

 

 Ambulatorijos 2020 ir 2021 metų veiklos vertinimo rodiklių pasiekimas 

PLANAS FAKTAS 

Eil. 

Nr. 

Užduotis Siektini rezultatai 

2020 m. 

Siektini rezultatai 

2021 m. 

Rodiklio įvykdymas 

pagal siektinas 

reikšmes 2020 m. 

Rodiklio įvykdymas 

pagal siektinas 

reikšmes 2021 m. 

1. Siekti įstaigos 

finansinės 

veiklos 

teigiamo 

rezultato 

Būti 

nenuostolingai 

Būti 

nenuostolingai 

Dirba pelningai 

9734 

Dirba pelningai 

8204 

2. 

Įstaigos 

sąnaudų darbo 

užmokesčiui 

dalis 

Valstybės 

institucijoms 

skyrus papildomų 

PSDF biudžeto 

lėšų ASP 

paslaugoms 

apmokėti ir 

rekomendavus jas 

nukreipti sveikatos 

priežiūros 

specialistų darbo 

užmokesčiui 

didinti, ne mažiau 

kaip 80 proc. 

nurodytų lėšų 

panaudojamos 

darbo užmokesčiui 

didinti 

Valstybės 

institucijoms 

skyrus papildomų 

PSDF biudžeto 

lėšų ASP 

paslaugoms 

apmokėti ir 

rekomendavus jas 

nukreipti sveikatos 

priežiūros 

specialistų darbo 

užmokesčiui 

didinti, ne mažiau 

kaip 80 proc. 

nurodytų lėšų 

panaudojamos 

darbo užmokesčiui 

didinti 

 

 

 

81,9 

 

 

 

81 

3. Įstaigos 

sąnaudų 

valdymo 

išlaidoms 

dalis  

Įstaigos sąnaudų 

valdymo išlaidoms 

dalis ne daugiau 

kaip 7,2 proc. 

Įstaigos sąnaudų 

valdymo išlaidoms 

dalis ne daugiau 

kaip 7,0 proc. 

 

 

12 

 

 

17 

 

4. Įstaigos 

finansinių 

įsipareigojimų 

dalis nuo 

Įsipareigojimų 

koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

Įsipareigojimų 

koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

 

 

 

0,16 

 

 

 

0,1 
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metinio 

įstaigos 

biudžeto 
5. Organizuoti ir 

atlikti vidaus 

medicininį 

auditą  

Atlikti 2 planinius 

medicininius 

auditus 

Atlikti 2 planinius 

medicininius 

auditus 

Atliktas vienas 

medicininis auditas 

I-ą pusmetį, antras – 

II-ą pusmetį. 

Atliktas vienas 

medicininis auditas 

I-ą pusmetį, antras 

– II-ą pusmetį. 
6. Siekti 

palaikyti ir 

plėtoti 

informacinių 

technologijų 

diegimą 

vykdant 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas VšĮ 

Šaukėnų 

ambulatorijoje 

1) Duomenų 

teikimas į ESPBI 

IS 

2) Pacientų 

atvykimo į įstaigą 

registracijos 

duomenų teikimas 

į ESPBI IS 

3) 

Kompensuojamųjų 

vaistų, naudojant 

e. recepto paslaugą 

išrašymas 

4) Statistinių ir 

klinikinių 

duomenų 

keitimasis per 

ESPBI IS 

5) El. dokumentų 

valdymo sistemos 

palaikymas 

6) Reguliariai 

atnaujinti įstaigos 

internetinę 

svetainę 

7) 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

informacinių 

sistemų 

palaikymas 

1) Duomenų 

teikimas į ESPBI 

IS 

2) Pacientų 

atvykimo į įstaigą 

registracijos 

duomenų teikimas 

į ESPBI IS 

3) 

Kompensuojamųjų 

vaistų, naudojant 

e. recepto paslaugą 

išrašymas 

4) Statistinių ir 

klinikinių 

duomenų 

keitimasis per 

ESPBI IS 

5) El. dokumentų 

valdymo sistemos 

palaikymas 

6) Reguliariai 

atnaujinti įstaigos 

internetinę 

svetainę 

7) 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

informacinių 

sistemų 

palaikymas 

1) Duomenų 

teikimas į ESPBI IS 

– 90 proc. 

2) Pacientų 

atvykimo į įstaigą 

registracijos 

duomenų teikimas į 

ESPBI IS – 100 

proc. 

3) 

Kompensuojamųjų 

vaistų, naudojant e. 

recepto paslaugą 

išrašymas – 90 proc. 

4) Statistinių ir 

klinikinių duomenų 

keitimasis per 

ESPBI IS – 90 proc.  

6) El. dokumentų 

valdymo sistemos 

palaikymas - nuolat 

7) Reguliariai 

atnaujinta 

informacija  įstaigos 

internetinėje 

svetainėje. 

8) Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

informacinių 

sistemų palaikymas 

- pastoviai 

1) Duomenų 

teikimas į ESPBI 

IS – 100 proc. 

2) Pacientų 

atvykimo į įstaigą 

registracijos 

duomenų teikimas į 

ESPBI IS – 100 

proc. 

3) 

Kompensuojamųjų 

vaistų, naudojant e. 

recepto paslaugą 

išrašymas–100 

proc 

4) Statistinių ir 

klinikinių duomenų 

keitimasis per 

ESPBI IS–100 

proc.  

6) El. dokumentų 

valdymo sistemos 

palaikymas - nuolat 

7) Reguliariai 

atnaujinta 

informaciją įstaigos 

internetinėje 

svetainėje. 

8) Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

informacinių 

sistemų palaikymas 

- pastoviai 
7. Siekti, kad 

pacientas 

patektų pas 

šeimos 

gydytoją per 

kuo trumpesnį 

laikotarpį 

 

0-7 k. d.  0-7 k. d.  Vidutinis laikas nuo 

paciento kreipimosi 

į sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančią įstaigą iki 

paslaugos gavimo – 

0-7 k. d.  

Vidutinis laikas 

nuo paciento 

kreipimosi į 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

teikiančią įstaigą 

iki paslaugos 

gavimo – 0-7 k. d.  
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8. Įstaigoje 

taikomos 

kovos su 

korupcija 

priemonės, 

numatytos 

sveikatos 

apsaugos 

ministro 

tvirtinamojoje 

Sveikatos 

priežiūros 

srities 

korupcijos 

prevencijos 

programoje 

Siekti skaidrios 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos 

vardo 

Siekti išlaikyti 

skaidrios asmens 

sveikatos 

priežiūros įstaigos 

vardą 

Suteiktas skaidrios 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos 

vardas 

ASPĮ įtraukta į  

Skaidrių asmens 

sveikatos 

priežiūros įstaigų 

sąrašą 

9. Konsoliduotų 

viešųjų 

pirkimų 

skaičius 

Ne mažiau kaip 1 

pirkimas 

Ne mažiau kaip 1 

pirkimas 

Atlikti 3 pirkimai Atlikti 2 pirkimai 

10. Kritinis 

likvidumo 

rodiklis 

Nemažiau kaip 0,8 Nemažiau kaip 0,8 Rodiklis 1,6 Rodiklis 2,9 

 

ĮSTAIGOS VYKDOMA VEIKLA 

Duomenys apie prisirašiusius gyventojus. 
 

Rodikliai 2020 2021 Pokytis (+/-) 

Abs. 

sk. 

Proc. Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc. 

Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje (-

se) vykdoma veikla 
2095 X 2031 X -64 -3,1 

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius 

Iš jų: 
1835 X 1692 X -143 -7,8 

 miesto gyventojai 19 1,0 36 2,1 +17 +89,5 

kaimo gyventojai 1816 99,0 1656 97,9 -160 -8,8 

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal 

amžiaus grupes: 
X X X X X X 

 vaikai iki 1 m. 7 0,4 4 0,2 -3 -42,8 

1 – 7 m. 76 4,1 63 3,7 -13 -17,1 

8 –17 m. 185 10,1 167 9,9 -18 -9,7 

18 – 34 m. 321 17,5 277 16,4 -44 -13,7 

35 – 49 m. 313 17,1 299 17,7 -14 -4,5 

50 – 65 m. 489 26,6 453 26,8 -36 -7,4 

virš 65 m. 444 24,2 429 25,3 -15 -3,4 

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų 

skaičius 
116 6,3 108 6,4 -8 -6,9 

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius 7 X 3 X -4 -57 

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų 

skaičius 
34 X 37 X +3 +8,8 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius 7169 X 7996 X +827 +11,5 
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Iš jų: 

 pas šeimos gydytojus 6869 95,8 7629 95,4 +760 +11,1 

pas vidaus ligų gydytojus - - - - - - 

pas vaikų ligų gydytojus - - - - - - 

pas gydytojus akušerius - ginekologus - - - - - - 

pas gydytojus chirurgus - - - - - - 

pas gydytojus psichiatrus - - - - - - 

pas odontologus 300 4,2 367 4,6 +67 +22,3 

Apsilankymų namuose skaičius 

Iš jų: 
3997 X 3722 X -275 -6,9 

 šeimos gydytojų komandos 3997 100 3722 100 -275 -6,9 

vidaus ligų gydytojų - - - - - - 

vaikų ligų gydytojų - - - - - - 

kitų gydytojų - - - - - - 

Profilaktinių patikrinimų skaičius 3594 X 3618 X +24 +0,7 

Mokamų apsilankymų skaičius 362 X 363 X +1 +0,3 

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus. 

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 143 asmenimis (2020 m. 

sumažėjo 113 asmenimis). Gyventojų skaičiaus sumažėjimą įtakojo: bendras gyventojų skaičiaus sumažėjimas 

seniūnijoje dėl emigracijos į užsienį ir gyvenamosios vietos pakeitimo (dėl studijų ir darbo paieškų). 

Nedraustų pacientų skaičius prisirašiusių įstaigoje sumažėjo 8 asmenimis (2020 m. 33 asmenimis). 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius padidėjo 827 apsilankymais, daugiau suteikta kontaktinių 

konsultacijų, todėl mažėjo apsilankymų namuose. Paslaugos teikiamos ir nuotoliniu būdu, nes buvo 

reguliuojami pacientų srautai dėl Covid-19 infekcijos.  

Profilaktinių patikrinimų skaičius, mokamų apsilankymų skaičius kito nežymiai. 

Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas. 
 

Programos pavadinimas Asmenų, 

dalyvaujanč

ių 

programoje, 

skaičius  

2020 m. 

Asmenų, 

dalyvaujanč

ių 

programoje, 

skaičius  

2021 m. 

Informuotų, dalyvavusių 

pacientų skaičius 

Citologinio tepinėlio 

paėmimo paslauga 

2020 2021 2020 2021 

Asm. sk. 

(proc.*) 

Asm. sk. 

(proc. *) 

Asm. sk. 

(proc. *) 

Asm. sk. 

(proc. *) 

Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų 

prevencinė programa 

129 113 56 (43,4) 78 (69) 37 (28,7) 52 (46) 

Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programa 

315 285 46 (14,6) 67 (23,5) X X 

Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio 

prevencijos programa 

152 144 55 (36,2) 131 (91) X X 

Asmenų, priskirtinų 

širdies ir kraujagyslių ligų 

didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos 

priemonių programa 

445 394 220 (49,4) 268 (68) X X 

Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programa 

361 337 196 (54,3) 170 (50,4) X X 

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus 
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Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų, kuri 

atliekama kas trys metai.  

Krūties piktybinių navikų prevencijos programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų, atliekama kas du 

metai. 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų bei 

vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Pagal šią programą kartą per dvejus metus 

atliekamas kraujo tyrimas.  

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 

50 iki 65 metų. Iš PSDF biudžeto apmokamos programos paslaugos taikomos vieną kartą per metus. 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50–74 metų amžiaus asmenims. 

Programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti storosios žarnos vėžį. Atliekama kas du metai.  

Prevencinių programų vykdymo procentas didėjo, nes 2020 m. buvo suteikta mažiau prevencinių 

paslaugų dėl paskelbto karantino.  

Įstaigos veiklos pajamos. 
 

Eil. 

Nr. 

Gautų lėšų šaltiniai Suma, Eur Pokytis (+/-) 

2020 2021 Eurais Procentais 

Iš viso gauta lėšų: 281712 285525 +3813 +1,4 

1. Iš PSDF biudžeto 

Iš jų už: 

265131 261217 -3914 -1,5 

1.1. Pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

203545 196615 -6930 -3,4 

1.2. Skatinamąsias paslaugas 21477 18616 -2861 -13,3 

1.3. Prevencinių programų vykdymą 8802 10823 +2021 +22,9 

1.4. Gerus darbo rezultatus 31307 35163 +3856 +12,3 

1.5.      

2. Iš kitų juridinių ir fizinių 

asmenų 

Iš jų už: 

4717 9029 +4312 +91,4 

2.1. Profilaktinius sveikatos 

patikrinimus 

2753 2791 +38 +1,4 

2.2. Odontologines paslaugas 518 685 +167 +32,2 

2.3. Kitas medicinines paslaugas 1446 5553 +4107  

3. Kitos gautos lėšos 

Iš jų už: 

6098 6505 +407 +6,7 

3.1. Parama (skirta gyventojų pajamų 

mokesčio dalis) 

345 820 +475 +137,7 

3.2. Nemokamai gautos atsargos 5753 5685 -68 -1,2 

4. Savivaldybės biudžeto lėšos  1800 552 -1248 -69,3 

5. Valstybės biudžeto lėšos 2075 4390 +2315 +111,6 

6. Kitos finansavimo pajamos 1891 3832 +1941 +102,6 

Finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2021 m. sumažėjo 3914,00 Eur. 

Kitų medicininių paslaugų suteikta daugiau dėl Covid-19 ligos atliktų SARS-CoV-2 testų bei dėl 

pacientų, kurie pageidavo atlikti tyrimus dažniau negu numato šeimos gydytojo norma arba kai šie tyrimai 

nepriklauso pagal ligos indikacijas.  

Nemokamai gautos atsargos: gripo vakcina, privalomų skiepų vakcinos vaikams, kitos atsargos. 2021 

m. valstybės biudžeto lėšomis buvo apmokama už darbą vakcinuojant pacientus dėl Covid-19 ligos.  

Įstaigos veiklos sąnaudos. 
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Eil. 

Nr. 

Patirtų išlaidų pavadinimas 2020 2021 Pokytis (+/-) 

Abs. 

sk. 

Proc. Abs. sk. Proc. Abs. 

sk. 

Proc. 

Iš viso išlaidų: 271978 X 277322 X +5344 +1,9 

1. Darbuotojų darbo užmokesčiui 230812 84,9 232989 84 +2177 +0,9 

2. Socialinio draudimo įmokoms 4138 1,5 4196 1,5 +58 +1,4 

3. Komunalinėms ir ryšių paslaugoms 6973 2,6 6507 2,3 -466 -6,7 

4. Transportui 2819 1,0 3485 1,3 +666 +23,6 

5. Komandiruotėms 0 0 0 0 0 0 

6. Kvalifikacijos kėlimui 120 0 29 0 -91,00 -75,8 

7. Medikamentams 8267 3,0 5285 1,9 -2982 -36,1 

8. Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei 4050 1,5 3836 1,4 -214 -5,3 

9. Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose 

įstaigose 
4263 1,6 8451 3,1 +4188 +98,2 

10. Įv. kitos išlaidos 10536 3,9 12544 4,5 +2008 +19,1 

Veiklos rezultatas 9734 X 8204 X -1530 -15,7 

 

Įstaigos išlaidų padidėjimas sudaro 1,9 proc, pajamos didėjo 1,4 proc, pokytis nežymus.    

Medikamentų grupės išlaidos patvirtintų steigėjo normatyvų neviršija. Medikamentai naudojami 

būtinajai pagalbai teikti. 

Įvairias kitas išlaidas sudaro paslaugos, kurias ambulatorijai teikia kitos įstaigos pagal pasirašytas 

sutartis: VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras, VšĮ Tauragės ligoninė ( med. atliekų tvarkymas), UAB 

„Limeta“ (med. technikos priežiūra), med. technikos patikra, kalibravimas, blankų, kanc. prekių, ūkinių, švaros 

atsargų panaudojimas, infrastruktūros gerinimas. 

Įstaigos įsipareigojimai. 
 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Suma, Eur 

2020 m 2021 m 

1. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 44607 30756 

1.1. Tiekėjams už elektrą, ryšius degalus, kt. paslaugas 776 453 

1.2. Tiekėjams už laborat. tyrimus, kt. med. paslaugas 230 922 

1.3. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) 43601 29381 

2. Gautinos sumos: 25142 21095 

2.1. Šiaulių teritorinė ligonių kasa 25142 21095 

2.2. Kita 0 0 

  X X 

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta ilgalaikių įsipareigojimų, susijusių su kompensacijomis 

darbuotojams (pensijų fondas). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos 

tiekėjams, sukauptas atostogų rezervas, kuris sumažėjo darbuotojams panaudojus sukauptas atostogų dienas.    

Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola priskaityta už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį. 

Ilgalaikių įsiskolinimų nėra. 

Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą. 
 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas* 2020** 2021 
Suma, Eur Vnt. Vertė, Eur Suma, Eur 

1. Biuro įranga  789,00  0 0 

2. Statinys- vartai ir dalis tvoros  X  1 4800,00 

3.  X    

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto: 789,00   4800,00 
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*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-

autoklavas ir pan.). 

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta ilgalaikio turto iš įstaigos lėšų vertė 4800,00 Eur (įrengti vartai ir dalis 

tvoros įvažiavime į kiemą). 

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl turto 

perdavimo Kelmės rajono viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms“ nuspręsta perduoti Ambulatorijai pagal 

patikėjimo sutartį valdyti, naudoti ir juo disponuoti Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

ilgalaikį materialųjį turtą įsigijimo verte 175919,30 Eur.  

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. A-103 

„Dėl projekto „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės 

rajone“ metu įgyto turto perdavimo“ patikėjimo teise gautas turtas bendra įsigijimo verte 3010,91 Eur. 

 

Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą. 
 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas* 2020 m.** 2021 m. 

Suma, Eur Vnt. Vertė, Eur Suma, Eur 

1.  X   0 

2.  X   0 

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto: 0,00  X 0,00 

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė 

įranga-autoklavas ir pan.). 

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą. 

Informacija apie įstaigos darbuotojus.   

Įstaigoje patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius 14,25. Užimta 9,87 etato. Ataskaitiniu 

laikotarpiu įdarbinta bendrosios praktikos slaugytoja, atleistų darbuotojų nebuvo.  
 

 

 

Darbuotojai 

Ataskaitinių 

metų  

sausio 1 d. 

Ataskaitinių 

metų  

gruodžio 31 d. 

Vidutinis metinis 

darbuotojų skaičius 

2020 metais 

Vidutinis metinis 

darbuotojų skaičius  

2021 metais 

Fizini

ų asm. 

skaiči

us 

Etatų 

skaiči

us 

Fizini

ų asm. 

skaiči

us 

Etatų 

skaiči

us 

Fizinių 

asm. 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Fizinių 

asm. 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Administracija 2 1,75 2 1,75 2 1,75 2 1,75 

Gydytojai 

Iš jų: 
2 1,18 2 1,18 2 1,18 2 1,18 

Šeimos gydytojai  0,5  0,5  0,5  0,5 

Gydytojai odontologai 1 0,43 1 0,43 1 0,43 1 0,43 

Akušeris ginekologas 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Slaugos personalas 

Iš jų: 
6 4,26 7 4,94 6 4,26 7 4,94 

Bendrosios praktikos 

slaugytojai 
4 3,1 5 3,86 4 3,1 5 3,86 

Bendruomenės slaugytojai         

Klinikos laborantas 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Gydytojo odontologo padėjėjas - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

Akušeris 1 0,16 1 0,08 1 0,16 1 0,08 

Kitas personalas 3 2,0 3 2,0 3 2,0 3 2,0 

Iš viso: 13 9,19 14 9,87 13 9,19 14 9,87 
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Informacija apie įstaigos vykdomus projektus. 
 

Projekto pavadinimas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas 

ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ 

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu 

įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, 

atmestas) 

Ataskaitiniu laikotarpiu baigtas įgyvendinti. 

Projekto pareiškėjas Kelmės rajono savivaldybės administracija 

Projekto trukmė 2019 – 2021 m. 

Projekto partneriai VšĮ Šaukėnų ambulatorija ir kitos rajono pirminės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos 

Finansavimo/paramos šaltiniai ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų 

lėšos  

Projekto vertė 269897,55 Eur 

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis  7,5 proc. nuo projekto vertės 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, 

laukiami rezultatai) 

Projekto tikslas: gerinti pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę, efektyvumą, prieinamumą Kelmės rajono 

gyventojams. Laukiami rezultatai: atnaujinus kompiuterinę 

įrangą pagerės duomenų perdavimas tarp įstaigų, sutrumpės 

eilės pas šeimos gydytojus. Įsigytas automobilis pagerins 

pacientų aptarnavimą, įgalins teikti daugiau paslaugų 

namuose.  

Pagal patikėjimo sutartis ambulatorijai buvo perduotas valdyti, naudoti ir juo disponuoti Kelmės 

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis ir trumpalaikis turtas: 3 stacionarūs 

kompiuteriai, 1 nešiojamas kompiuteris, 2 spausdintuvai, automobilis Suzuki Vitara.  

Informacija apie įstaigoje atliktus patikrinimus. 

VšĮ Šaukėnų ambulatorijoje buvo atlikti Šiaulių teritorinės ligonių kasos planiniai du patikrinimai. 

Buvo tikrinama išankstinė pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarka. 

Vykdant rekomendacijas prisijungta prie Išankstinės pacientų registracijos IS. Tikrinta prevencinių  

programų vykdymo, finansavimo bei atrankos reikalavimų laikymosi.  

Skiepijimo apimtys 2021 m. daugelyje pozicijų išliko aukštos ir siekia 100 proc. Daugiausiai, net 14 

proc., skiepijimo apimtys padidėjo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito ir Haemophilus influenzae 

vakcina 2 m. amžiaus grupėse, pasiekė 100 proc. Buvo atliekami tuberkulino mėginiai keturiems iš penkių 7 

m. amžiaus ir visiems rizikos grupėms priklausiusiems vaikams. 

Įstaigos dalininkai ir įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

Ambulatorijos dalininkas yra Kelmės rajono savivaldybės administracija, turtinis įnašas ataskaitinių 

metų pradžioje ir pabaigoje 3666,52 Eur.    

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Dalė Leliukienė 
(Pareigos)                                           (Vardas, pavardė) 


