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I SKYRIUS  

VADOVO ŽODIS 

                  Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika – tai pirmines stacionarines ir 

ambulatorines bei antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti asmens 

sveikatos priežiūros įstaiga. Mūsų tikslas – medicinos paslaugų kokybė, prieinamumas, tęstinumas, 

apimantis ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą, slaugą ir reabilitaciją. Optimaliai naudojant sveikatos 

priežiūrai skirtus išteklius, užtikrinant žmogiškąją pagarbą bei orumą, siekiame geriausio rezultato, 

tenkinančio ir pacientų, ir medikų lūkesčius. 

              Asmens sveikatos priežiūros paslaugas poliklinika teikia pagal 2012 m. sausio 6 d. 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą 

licenciją. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos dviejose slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninėse, trijose ambulatorijose, penkiuose šeimos gydytojo kabinetuose, septyniolikoje 

medicinos punktų, poliklinikos Šeimos medicinos, Odontologijos, Greitosios medicinos pagalbos 

skyriuose ir Psichikos sveikatos centre. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

teikiamos Specializuotos medicinos, Diagnostikos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Dantų 

protezavimo skyriuose, Klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje ir profilaktiniame (darbo medicinos) 

kabinete. 

                Dėl Covid-19 pandemijos 2020 metai kaip ir visai pasaulio sveikatos sektoriaus 

bendruomenei buvo kupini naujų iššūkių. Malonu pasidžiaugti, kad viešoji įstaiga Panevėžio rajono 

savivaldybės poliklinika sutelktų visų darbuotojų pastangų dėka sėkmingai juos įveikė. Pandemija 

privertė naujai įvertinti kiekvienos pareigybės svarbą, užtikrinant darnią įstaigos veiklą.  Įprastu ritmu 

galėjome dirbti vos 2 mėnesius. Beveik 5 mėnesius trukę 2 karantinai, tarp jų tebesitęsianti epideminė 

situacija buvo sunkus išbandymas tiek pacientams, tiek medikams. Vengiant socialinių kontaktų, buvo 

skatinamos,  išpopuliarėjo ir augo nuotolinės konsultacijos, į antrą planą šeimos medicinoje, 

psichiatrijoje nustumdamos tiesioginio kontakto paslaugas. Ypač aktuali tapo nuotolinė psichologinė 

pagalba. Dėl sunkaus laikmečio negalime džiaugtis didėjančiomis paslaugų apimtimis, asortimentu bei 

gerėjančia kokybe. Nors visos epideminės situacijos ir antrojo karantino metu pacientai buvo aktyviai 

kviečiami dalyvauti prevencinėse programose, po paraginimų  atvykdavo tik jų dalis.  

2020 metais buvo pasiekta svarbi pažanga, diegiant elektronines paslaugas ir vykdant jų 

plėtrą: įsisavintas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas, prisijungta prie išankstinės pacientų 

registracijos informacinės sistemos. Visi medicininiai dokumentai jau pildomi ir pasirašomi e-parašu.  

               Nežiūrint sudėtingos situacijos 2020 metais, atsižvelgę į įstaigos finansinę padėtį bei nuo 

rugsėjo mėnesio padidintą finansavimą galėjome ženkliai padidinti atlyginimus gydytojams, 

bendrosios praktikos slaugytojams ir kitam medicinos personalui bei papildomai paskatinti metų 

pabaigoje.  

               Per 2020 metus už gerus darbo rezultatus gauta 491446 eurų pajamų.  

Panevėžio teritorinė ligonių kasa per 2020 metus sumokėjo įstaigai 536125,97 eurų daugiau, negu 

įstaiga suteikė paslaugų, t.y. buvo  mokama 1/12 praėjusių metų sutartinės sumos. Dėl to ir dėl nuo 

balandžio mėnesio padidinto finansavimo galėjome ženkliai padidinti atlyginimus gydytojams, 

bendrosios praktikos slaugytojams ir kitam medicinos personalui bei papildomai paskatinti metų 

pabaigoje. Vidutinis gydytojo atlyginimas išaugo nuo 2910 eurų metų pradžioje iki 3335 eurų metų 

pabaigoje, slaugytojų nuo 1245 eurų iki 1575 eurų. 

 

II SKYRIUS 

 

 POLIKLINIKOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

                                           Aptarnaujamų gyventojų skaičius 
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Rodiklis 2019 m. 2020 m. 
gyvenantys kaime gyvenantys mieste 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Iš viso: 27908 27720 20633 20212 7275 7508 

Iš jų    - vaikų 4876 4671 x x x x 

           - suaugusių 23032 23049 x x x x 

Psichikos sveikatos 

centre 
30923 30662 x x x x 

            

             Dėl neigiamo gyventojų prieaugio  ir migracijos  gyventojų mažėjimo tendencijos kaip ir 

ankstesniais metais labiau palietė kaimo gyventojus. Ypač mažėja  vaikų bei jaunų gyventojų 

amžiaus grupės. Per paskutinį dešimtmetį aptarnaujamų gyventojų sumažėjo 19 %, kaimo 

gyventojų -38 %, vaikų-28 %. Per paskutinius metus aptarnaujamų gyventojų skaičius sumažėjo tik 

2 %, dėl Panevėžio miesto gyventojų, kasmet vis daugiau pasirenkančių Poliklinikos teikiamas 

paslaugas. 

 

                                                          Apsilankymų skaičius   

 

Gydytojai 

 

Tiesioginio 

kontakto 

Nuotolinės 

konsultacijos 

Profilaktiniai 1000 gyventojų 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

šeimos 

medicinos 

117066 49049 137 50350 11245 14199 4598 4098 

odontologai 19668 11989 - 51 3185 2246 819 515 

psichiatrai 4510 2928 - 2396 57 5 148 192 

specialistai- 

konsultantai 
81648 38617 - 564 6081 3460 3144 1538 

 

             Dėl 10 mėnesių per metus trukusios epideminės Covid-19  situacijos su beveik 5 mėnesius 

karantinų maždaug perpus sumažėjo tiesioginio kontakto konsultacijų skaičius pas gydytojus 

specialistus, 42 % pas šeimos gydytojus ir 35 % pas psichiatrus. Labai išaugo nuotolinių 

konsultacijų skaičius. Šeimos gydytojų nuotolinės konsultacijos viršijo tiesioginio kontakto 

konsultacijas, psichiatrai nuotoliniu būdu konsultavo šiek tiek rečiau nei tiesiogiai. Gydytojų 

specialistų nuotolinės konsultacijos tesudarė 1,5 %, tiesioginių sumažėjo perpus. Profilaktinių 

patikrinimų šeimos gydytojų padidėjo 20 %, odontologų-sumažėjo 30 % gydytojai specialistų- 43 

%, o psichiatrai patikrino  8 % 2019 m. patikrintų pacientų. 

 

Prevencinių programų vykdymas  

                                                                                                                               

Paslaugos pavadinimas 2019 m. 2020 m. 

2019 m. 

TLK 

vidurkis 

Skirtumas 

lyginant su 

TLK 

vidurkiu 

 
Paslaugų 

skaičius 
% 

Paslaugų 

skaičius 
% % % 

Gimdos kaklelio citologinio 

tepinėlio paėmimas ir rezultatų 

įvertinimas       

1903 85,8 647 29,9 32,9 -3 
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Informavimo dėl krūties 

piktybinių navikų profilaktikos ir 

siuntimo atlikti mamografiją 

1302 58,2 808 35,5 32,2 +3,3 

Informavimo apie didelę širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę, šios 

tikimybės įvertinimo, pirminės 

prevencijos priemonių plano 

sudarymo ar siuntimo išsamiai 

įvertinti širdies ir kraujagyslių 

ligų tikimybę paslauga    

3202 45,3 2438 35,1 31,9 +3,2 

Informavimo apie storosios 

žarnos vėžio ankstyvąją 

diagnostiką ir iFOBT  rezultatų 

įvertinimas   

3039 58,8 2255 43,3 34,4 +8,9 

                                                                   

               Dėl pandemijos prevencinėse programose dalyvavo 35 % mažiau pacientų nei 2019 m.  

Pirmojo karantino metu prevencinių programų vykdymas buvo uždraustas, antrojo - patys pacientai 

vengė nebūtinų socialių kontaktų, nors buvo aktyviai kviečiami. Trijų prevencinių programų 

rezultatai nuo 3,2 % iki 8,9 %  lenkia Panevėžio TLK priklausančių įstaigų vidurkį ir 3 % 

nusileidžia gimdos kaklelio vėžio programos rezultatams. Priešinės liaukos vėžio profilaktikos 

programoje dalyvavusių pacientų skaičius nebegali būti įvertinamas dėl pasikeitusio nuo tyrimų 

rezultatų priklausomo tikrinimo periodiškumo. 
 

 
                                 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS 

 

Paslaugų struktūroje ypatingą vietą užima greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) 

paslaugos. GMP efektyvumas daro tiesioginę įtaką mirštamumui ir neįgalumui nuo traumų, 

nelaimingų atsitikimų, kritinių būklių. Tai priklauso nuo to, kaip skubiai suteikiama pagalba.  

Vykdant galvos smegenų infarkto klasterio reikalavimus, „auksinės valandos“ laiku į klasterio 

centrą buvo pristatyta 66 %  sergančių galvos smegenų insultu ir 100 % širdies infarktu. 

 Su Panevėžio rajono gyventojų skaičiaus mažėjimu atitinkamai mažėja ir iškvietimų 

skaičius. Lyginant su 2019 m. aptarnauta 8,4 % iškvietimų mažiau. 2020 m. GMP per parą 

vidutiniškai buvo kviesta per 18 kartų. Iškvietimų struktūra pateikiama  lentelėje. 

 

GMP skyriaus iškvietimų struktūra 2019 ir 2020 m.   

                                

 

 

Metai 

 

 

Iškvietimų 

skaičius 

iš viso 

Iš jų dėl: 

 

Nelaimingų 

atsitikimų 

Ūmių 

susirgimų 

ir būklių 

Nėštumo ir 

pogimdyvinio 

laikotarpio 

patologijos 

Pervežimai 

 

gimdyvių 

 

ligonių 

2019 7241 890 6148 0 22 181 

2020 6676 816 5703 1 44 112 

skirtumas -565 -74 -445 +1 +22 -69 
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2020 metais medicinos pagalba suteikta 6676 pacientams ( 8 % mažiau nei pernai). 

Iškvietimų struktūra nesikeitė. Kaip ir ankstesniais metais 85 % aptarnautų iškvietimų sudaro ūmūs 

susirgimai ir būklės, 12 %  nelaimingi atsitikimai, mažiau nei 3 % pervežimai. Padaugėjo gimdyvių 

pervežimų.  

 

MEDICINOS PUNKTŲ VEIKLA  

 

2020 metais rajone veikė 16 medicinos punktų. Dėl Covid-19 pandemijos apsilankymų 

juose ir bendruomenės slaugytojų paslaugų pacientų namuose per metus sumažėjo daugiau nei 

perpus.  

2020 m. medicinos punktų teritorijose gyvenančių draustų pacientų buvo 13523, sumažėjo 

3502. Visų medicinos punktų veikla nuostolinga dėl pernelyg didelių patalpų ir įrangos naudojimo 

kaštų. 

Dėl ženkliai nuolat mažėjančios paslaugų apimties   2019 m. spalio 31 d. Panevėžio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės 

poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ buvo panaikinti 7 medicinos 

punktai. Medicininis šių  punktų teritorijų gyventojų aptarnavimas nepablogėjo. Paslaugos jiems 

teikiamos tiesiogiai jų namuose.   

 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS 

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikiamos Ramygalos ir Naujamiesčio  

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse. 2016 m. lapkričio 17 d. Panevėžio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr.T-177 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo“ jose 

patvirtinta 53 lovos: 28 Ramygaloje ir 25 Naujamiestyje.  

 

            Įvykdyti lovadieniai pagal paslaugų rūšis ir finansavimo šaltinius 2019- 2020m. 

 

 

Paslaugų rūšis 

 

Metai 

Lovadienių 

skaičius 

Ramygalos 

PGSL 

Lovadienių 

skaičius 

Naujamiesčio 

PGSL 

Lovadienių 

skaičius, 

iš viso: 

1.PSDFfinansuojamas 

palaikomasis gydymas ir slauga 

2019 7324 7402 14726 

2020 6560 6260 12820 

1. pokytis   -11 % -15 % -13 % 

2.Mokamas palaikomasis 

gydymas ir slauga  

2019 2207 1167 3374 

2020 534 322 856 

2.  pokytis   -76 % -72 % -74 % 

3.Paliatyvi slauga 2019 376 344 720 

2020 740 115 855 

3.  pokytis   +197 %         -67 % +130 % 

4.Iš viso: 2019 9907 8913 18820 

2020 7834 6697 14531 

4. pokytis  -21 % -25 % -23 % 
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          2020 m.  keitėsi paslaugų struktūra pagal gydymo rūšis: paliatyvios slaugos paslaugų 

Ramygalos PGSL suteikta beveik 2 kartus daugiau nei 2019 m., o Naujamiesčio PGSL 3 kartus 

mažiau. Labai sumažėjo mokamų paslaugų teikimas, nes Covid-19 karantino metu, lovadieniai 

nebuvo įskaičiuojami į 120 iš PSDF apmokamų slaugos paslaugų lovadienių per metus limitą. 

Pacientai galėjo ilgiau būti slaugomi valstybės finansuojamomis lėšomis. Bendras lovadienių 

skaičius sumažėjo dėl sveikatos politikos. Karantino metu, siekiant išvengti Covid-19 ligos 

protrūkių uždaruose kolektyvuose, buvo reikalaujama išrašyti  stabilios sveikatos būklės pacientus, 

ribotas naujų pacientų guldymas. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos suteiktos 163 

pacientams ( sumažėjo 40 %), 6 iš jų teiktos   paliatyviosios slaugos, 17 mokamos paslaugos (45 % 

mažiau). Įvykdyta 764  lovadieniais mažiau nei praėjusiais metais. Vidutinė gulėjimo trukmė -78,7 

dienų (pailgėjo 8,7 dienos). 

 

                      Gautos pajamos pagal paslaugų rūšis ir finansavimo šaltinius 2019-2020 metais 

 

Paslaugų rūšis Metai Ramygalos PGSL Naujamiesčio 

PGSL 

Iš viso, 

Eur 

PSDF finansuojamas 

palaikomasis gydymas ir 

slauga 

 

2019 242658,40 254421,88 497080,28 

2020 315287,00 328431,67 643718,67 

Mokamas palaikomasis 

gydymas ir slauga  

 

2019 55175,00 29175,00 84350,00 

2020 16020,00 9660,00 25680,00 

Paliatyvi slauga 

 

2019 20265,45 18384,32 38649,77 

2020 34717,49 4588,83 39306,32 

Iš viso:  

 

2019 318098,85 301981,20 620080,05 

2020 366024,49 342680,50 708704,99 

Pokytis %  1,15 1,13 1,14 

     

  

 
ANTRINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

  

Poliklinikoje teikiamos šios antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 
- klinikinės laboratorinės diagnostikos; 

- radiologijos ir kitos diagnostikos; 

- fizinės medicinos ir reabilitacijos; 

- dantų protezavimo; 

- gydytojų specialistų. 

2020 metais poliklinikoje dirbo 54 gydytojai specialistai, teikiantys antrines 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Per 2020 metus suteikta ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų už 1325892,19  Eur. 

 

Apsilankymų ir konsultacijų skaičius pas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

specialistus 2019-2020 m. (paslaugų skaičius, vnt.)    

  

Rodiklio pavadinimas 2019 m. 2020 m. 

Apsilankymų skaičius                                      81632 50789 

Konsultacijų skaičius                                     63856 39181 
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Mokamos konsultacijos                   628 473 

Nuotolinės konsultacijos - 609 
 

2020 metai buvo išskirtiniai, kadangi prasidėjo ir tęsiasi Covid-19 pandemija, buvo du  

karantinai, kurie ženkliai sumažino apsilankymų skaičių pas gydytojus specialistus. Apsilankymų 

skaičius sumažėjo 38 %, konsultacijų skaičius 39 %, mokamų konsultacijų skaičius sumažėjo 25 %. 

Dirbant karantino sąlygomis atsirado nauja paslauga –nuotolinės gydytojų specialistų konsultacijos.  

Klinikinės diagnostikos laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius 2020 metais taip pat 

sumažėjo.  

Klinikinės diagnostikos laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius 2019-2020 m. 

(paslaugų skaičius, vnt.) 

Pavadinimas 2019 m. 2020 m. 

Laboratoriniai tyrimai 19064 10159 

Hematologiniai tyrimai 5924 2776 

Biocheminiai tyrimai 5081 2221 

Kraujo krešėjimo tyrimai 38 0 

Bendrieji citologiniai tyrimai  6172 5162 

Iš viso: 36279 20318 

 

Laboratorinių, hematologinių ir biocheminių tyrimų 2020 m. atlikta perpus mažiau, 

lyginant su 2019 m. Kraujo krešėjimo tyrimų 2020 m. nebuvo atlikta. Lyginant 2019 ir 2020 metus 

bendrosios citologijos tyrimų skaičius skiriasi nežymiai.  

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje atliktų procedūrų skaičius 2020 metais 

sumažėjo 27 %. 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje suteiktos paslaugos 

2019-2020 m. (paslaugų skaičius, vnt.) 
 

Pavadinimas 2019 m. 2020 m. 

Fizioterapijos procedūros 10630 7363 

Masažo procedūros 9175 7991 

Kineziterapijos procedūros 6311 4696 

Ergoterapijos procedūros 1816 491 

Iš viso: 27932 20541 

 

 Dėl karantino trečdaliu sumažėjo radiologiniai ir endoskopijos tyrimai. Ultragaso 

tyrimų sumažėjo beveik perpus. Nežymiai sumažėjo tik funkcinės diagnostikos tyrimų–24 %. 

 

Kitos suteiktos diagnostinės  paslaugos 2019-2020 m. (paslaugų skaičius, vnt.) 
 

Pavadinimas 2019 m. 2020 m. 

Radiologiniai tyrimai 15323 996 

Ultragarso tyrimai 7447 3620 

Funkcinės diagnostikos tyrimai 393 300 

Endoskopijos tyrimai 949 584 

Iš viso: 24112 5500 

 

DANTŲ PROTEZAVIMO SKYRIAUS PASLAUGOS 
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2020 metais dantų protezavimo skyriuje dėl pandemijos ir karantino suteikta žymiai 

mažiau paslaugų lyginant su 2019 metais. Per 2020 metus suteiktos konsultacijos 47 pacientams, 

dantų protezavimo paslaugos suteiktos 800 pacientų.   

 Iš PSDF lėšų atlikta darbų už 131861,29 Eur 258 pacientams, gyventojų lėšoms už 

78653,29 Eur 542 pacientams. Bendras apsilankymų skaičius 2020 metais buvo 5950.  

Pagaminta protezų pagal rūšis: nuimami protezai 639, vainikėliai 268, tiltiniai protezai 

38.  

Iš Panevėžio rajono savivaldybės lėšų protezavimo paslaugoms nebuvo skirta. 

 

VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖS VEIKLA 

 

Pagrindinis vidaus medicininio audito (toliau – VMA) grupės tikslas – pacientų teisių 

užtikrinimas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo bei Poliklinikos veiklos 

vertinimas ir gerinimas. Pasiekti rezultatai sudarė prielaidas Poliklinikos vadovybei priimti 

veiksmingus valdymo sprendimus Poliklinikos darbo organizavimo ir paslaugų kokybės vadybos 

tobulinimui.  

VMA grupė atliko vienuolika planinių ir neplaninių vidaus auditų. Organizavo ir dalyvavo 

komisijų, tiriančių pacientų prašymus bei nusiskundimus, veikloje, parengė atsakymus 

suinteresuotoms institucijoms ir pacientams, siūlymus vadovybei paslaugų prieinamumui ir kokybei 

gerinti. Pateiktoje lentelėje atsispindi vidaus medicininių auditų pobūdis ir tendencijos. 

Vidaus medicininių auditų pobūdis ir tendencijos 2018 – 2020 m. 

Auditų pobūdis Planiniai auditai Neplaniniai auditai 

(ne dėl skundų) 

Neplaniniai auditai 

dėl pacientų skundų 

 

Metai 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Auditų skaičius 12 13 2 4 2 5 2 4 4 

 

Dėl susidariusios Covid-19 pandemijos VMA grupė neorganizavo pacientų apklausos 

pacientų pasitenkinimui ambulatorinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugoms įvertinti.  

Audito grupė rengė bei dalyvavo rengiant aktualius vidaus teisės aktus, konsultavo 

Poliklinikos darbuotojus pacientų teisių užtikrinimo, teisės aktų įgyvendinimo klausimais, vykdė 

nepageidaujamų įvykių ir Poliklinikos veiklos neatitikčių vidaus ir išorės aktams stebėseną. 

 

DARBAI, ATLIKTI TVARKANT POLIKLINIKOS ŪKĮ 

 

              2020 metais atliktas nemažas darbas tvarkant ir atnaujinant poliklinikos bei jos padalinių 

materialinę-techninę bazę, eksploatuojant turimą ūkį. Vien praėjusiais metais pastatų ir patalpų 

remontui išleista 157221,19 Eur, iš jų: 55380,64 Eur poliklinikos lėšų, 101840,55 Eur Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Gerinant Greitosios medicinos pagalbos 

skyriaus darbuotojų darbo sąlygas metų pabaigoje, pakeitus patalpų paskirtį, baigtos šiuolaikiškai 

įrengti persirengimo patalpos, atremontuoti skyriaus kabinetai, patalpų vėdinimui dalyje kabinetų 

sumontuoti oro kondicionieriai. Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės virtuvėje ir 

pagalbinėse patalpose pertvarkyta elektros instaliacija, poliklinikos darbuotojų jėgomis išdažytos 
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sienos, sutvarkytos grindys, ligoninėje pakeista dalis langų stiklo paketų. Kituose poliklinikos 

objektuose, kaip  Tiltagalių šeimos gydytojo kabineto patalpose pertvarkyta šildymo sistema, 

išdažyta dalis patalpų, psichologų kabinete pakeistos durys, nepraleidžiančios garso, įvairūs patalpų 

remonto darbai poliklinikos darbuotojų jėgomis atlikti poliklinikoje, Ramygalos palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninėje bei ambulatorijoje, Geležių, Trakiškio ir Upytės medicinos punktuose. 

Prie poliklinikos stovėjimo aikštelėje įrengtos automobilių parkavimo vietos. 

              Praėjusių metų balandžio mėnesį užbaigta įrengti saulės fotovoltinė elektrinė ant 

Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės bei ambulatorijos stogų. Šis projektas 

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas VšĮ Panevėžio r. savivaldybės poliklinikos padalinyje 

Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje“ didžiąja dalimi – 32157,53 Eur arba 74,8 

proc. buvo finansuotas iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, likusi dalis – 10861,38 Eur 

arba 25,2 % iš poliklinikos lėšų. Saulės fotovoltinėje elektrinėje per 2020 metus pagaminta 36,686     

MWh elektros energijos. Pagal pasirašytą sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpis. 

              Toliau buvo įgyvendinamas projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų – Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0017 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“. Kadangi 2020 m. po 

pravesto paprastojo remonto darbų pirkimo konkurso liko nemažai nepanaudotų lėšų, parengus kitą 

dalies patalpų techninį projektą, organizuotas antrojo etapo darbų pirkimo viešasis konkursas. Šiuo 

pirkimu papildomai yra numatyta suremontuoti 2 gydytojų ginekologų kabinetus ir laukiamąjį bei 

vieną šeimos gydytojo kabinetą, didžiąją dalį poliklinikos antrojo aukšto koridoriaus. Metų 

pabaigoje pradėti antrojo etapo remonto darbai.  Pirmuoju remonto etapu įrengtas Tiesiogiai 

stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetas už 3669,86 Eur, suremontuoti du gydytojų odontologų ir 

šeši šeimos gydytojų kabinetai, įrengtas procedūrų kabinetas, eilių valdymo sistema. Projektas pagal 

pasirašytą sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra yra numatytas visiškai 

įgyvendinti iki 2021 m. balandžio 30 d.  

              Be minėto Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto, nemažai darbų planuojama 

atlikti 2021 metais: pastatyti priestatą ir įrengti liftą ligoniams Ramygalos palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninėje, suremontuoti Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ūkinio 

pastato fasadą  ir įrengti nuogrindą, perdengti Berčiūnų šeimos gydytojo kabineto pastato stogą, 

atlikti Ramygalos ambulatorijos procedūrinio kabineto grindų ir Tiltagalių šeimos gydytojo 

kabineto išorės pagrindinių ir atsarginių įėjimo laiptų remontus, poliklinikos Klinikinėje 

diagnostinėje laboratorijoje nuo drėgmės izoliuoti pamatus ir vidines sienas, poliklinikos pastate, 

esančiame kieme, įrengti priešgaisrinę signalizaciją, esant finansinėms galimybėms poliklinikos I 

aukšte įrengti patalpas kasai ir kabinetus, perdažyti metalinę tvorą, nutinkuoti ištrupėjusį betoninės 

tvoros tinką ir ją perdažyti,  suremontuoti Paįstrio šeimos gydytojo kabineto patalpų grindis bei 

Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės kieme sutvarkyti paviršinio vandens 

nuvedimą, izoliuoti pamatus, įrengti nuogrindą. Poliklinikos darbuotojų jėgomis atnaujinti kai kurių 

šeimos gydytojų kabinetų, medicinos punktų ir poliklinikos patalpas. Siekiant pagerinti Vadoklių 

šeimos gydytojo kabineto gydytojų darbą numatoma šiais metais perkelti kabinetą į kitas patalpas.           

 

III SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 
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Poliklinikos steigėjas ir vienintelis poliklinikos dalininkas yra Panevėžio rajono 

savivaldybė. Dalininko kapitalas metų eigoje nesikeitė – metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 

128266,83 Eur. 2020 metais savivaldybė poliklinikai kapitalo didinimui lėšų neskyrė.    

 

IV SKYRIUS 

 GAUTOS LĖŠOS, JŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

Didžiausią poliklinikos pajamų dalį (86,85 %) sudaro pajamos, gaunamos iš privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto. Per 2020 metus iš PSDF gauta 6409109,06 

Eur. Iš jų:  

– pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – 2940877,07 Eur; 

– ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms –1325892,19  Eur; 

– slaugos paslaugoms –  683024,99 Eur; 

– greitosios medicinos pagalbos paslaugoms – 729226,74  Eur; 

–  sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 106780,90  Eur; 

– dantų protezavimo paslaugoms – 1131861,29 Eur; 

– Pajamos už gerus darbo rezultatus 491445,88 Eur.  

 

Poliklinika 2020 m. kovo 19 d. su Panevėžio teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) pasirašė 

sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo Nr.10-461. 

2020 metais taip pat buvo pasirašytos sutartys su Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos 

TLK dėl palaikomojo gydymo ir slaugos bei antrinio lygio paslaugų teikimo. 

Daugiausiai pajamų poliklinika gavo iš  Panevėžio TLK – 6403718,76 Eur, iš kitų TLK 

gauta 5390,30 Eur pajamų. 

Per 2020 metus iš viso gauta pajamų  7379380 Eur, lyginant su 2019 metais  940299 Eur 

daugiau. 

 

Pajamų struktūra pagal šaltinius 2018-2020 metais 

 

Eil. 

Nr. 

Pajamų rūšis 2018 m.  

Eur 

2019 m.  

Eur 

2020 m. 

Eur 

I. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS: 5604621 6435205 7385152 

1. 

Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš 

PSDF 

 

5004132 

 

5770753 

 

6409109 

2. 

Už suteiktas mokamas paslaugas kitiems 

juridiniams ir fiziniams asmenims 

 

456014 

 

452051 

 

336313 

3. Finansavimo pajamos, iš jų: 144475 212401 639730 

  Iš valstybės biudžeto  2549 14443 192132 

  Iš savivaldybių biudžetų  30201 40591 26287 

  

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 

11137 17668 113458 

  Iš kitų finansavimo šaltinių 100588 139699 307853 

II. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1327 3661 336 

III. 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS  

VEIKLOS PAJAMOS 

 

301 

 

215 

 

362 

  PAJAMOS IŠ VISO: 5606249 6439081 7385850 
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Pažymėtina, kad Panevėžio teritorinė ligonių kasa per 2020 metus sumokėjo įstaigai 

536125,97 eurų daugiau, negu įstaiga suteikė paslaugų. Dėl paskelbto karantino buvo mokama 1/12 

praėjusių metų sutartinės sumos.  

Poliklinika 2020 metais iš paramos tiekėjų gavo paramos už 16327,41 Eur, iš jų 426,45 

Eur pinigais, likusi suma materialinėmis vertybėmis. 

2020 metais 500 Eur paramos lėšų buvo panaudota apmokant gydytojo odontologo 

tobulinimosi kursus. Kita gauta parama 13414,19 Eur panaudota teikiant sveikatos priežiūros 

paslaugas. Iš viso panaudota paramos už 13914,19 Eur.   

Poliklinika iš Panevėžio rajono savivaldybės gavo 16168,26 Eur lėšų programoms ir 

priemonėms vykdyti, iš jų 15700 Eur projektui „Dalinis kelionės į darbą išlaidų kompensavimas 

sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams“ 

bei 468,26 Eur pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioritetą „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“: priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. 

Grąžinta Panevėžio rajono savivaldybei nepanaudotų lėšų kelionės į darbą išlaidų 

kompensavimui 1126 Eur. 

Iš Panevėžio užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos gauta 141871,76 Eur, iš jų  įdarbinimo subsidijuojant finansavimui 15374,48 Eur bei 

126497,28 Eur darbo užmokesčio subsidijos už prastovas karantino metu. 

 

     V SKYRIUS 

 

INFORMACIJA APIE POLIKLINIKOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ PER FINANSINIUS METUS 

 

               Poliklinikoje per metus  įsigyta ilgalaikio turto už  222344,11 Eur. 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikis turtas Eur 

I. Ilgalaikis materialusis turtas, iš jų: 222344,11 

1. Infrastruktūros ir kiti statiniai 41588,91 

 2. Mašinos ir įrenginiai 69096,66 

3. Transporto priemonės 25740,00 

4. Baldai ir biuro įranga 78538,68 

 5. Kitas ilgalaikis turtas 7379,86 

 

Per 2020 metus perleista turto nebuvo.  

Patikėjimo teise gauta ilgalaikio turto už 1776041,36 Eur, iš jų iš Panevėžio rajono 

savivaldybės už 1747865,12 Eur, iš Raguvos kultūros centro už 14449,49 Eur, iš Ramygalos 

gimnazijos už 13726,75 Eur. 

2020 m. įvykdyta viešųjų pirkimų už 1360000 eurų, įskaitant prekes, paslaugas ir darbus . 

Įsigyta ši medicininės įranga: funkcinės lovos už 63821 Eur, odontologinė įranga – 32532 

Eur, transportinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 10745 Eur, hematologinis analizatorius 

3993 Eur, medicininės širmos – 1531 Eur, medicininės kušetės – 1596 Eur ir kita smulkesnė 

medicininė įranga. 

Taip pat 2020 m. įvykdyti šie didesnės apimties pirkimai:  
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- Odontologinių ir dantų protezavimo medžiagų ir priemonių pirkimas  - 110351  Eur; 

- Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų pirkimas – 164913 Eur; 

- Automobilinio kuro degalinėse pirkimas – 193600 Eur; 

- Automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugų su atsarginėmis dalimis pirkimas – 

84700 Eur; 

- Gydymo paskirties pastato II a. patalpų atnaujinimo ir tiesiogiai stebimo trumpo gydymo 

kurso (DOTS) kabineto įrengimo pusrūsio patalpoje parastojo remonto darbų pirkimas – 98435 Eur; 

- Gydymo paskirties pastato II a. patalpų atnaujinimo ir tiesiogiai stebimo trumpo gydymo 

kurso (DOTS) kabineto įrengimo pusrūsio patalpoje parastojo remonto II etapo darbų pirkimas – 

60245Eur; 

- Šilumos energijos pirkimas – 38115 Eur ir kt. 

 

Sudarytos sutartys dėl gaminamų vaistų pirkimo (8641 Eur),  spausdintuvo kasečių 

pildymo paslaugos (6457 Eur), elektros prekių pirkimo (6697 Eur), statybinių medžiagų pirkimo 

(6967Eur), rentgeno aparato DRX-ASCEND techninio aptarnavimo ir remonto bei kokybės 

kontrolės bandymų atlikimo paslaugų pirkimo (12584 Eur), vidaus kontrolės paslaugų teikimo 

(9612 Eur), informacinės sistemos diegimo ir priežiūros paslaugų pirkimo (11827 Eur), darbuotojų 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos paslaugų pirkimo (8364 Eur), atliekų išvežimo 

ir tvarkymo paslaugų pirkimo (9825 Eur), transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimo (22346 

Eur), ligoninės laboratorinės informacinės sistemos (LLIS) programinės įrangos ir duomenų bazės 

aplinkos administravimo paslaugų pirkimo (16988 Eur ) bei kt. 

Per Centrinę perkančiąją organizaciją 2020 metais buvo perkama kompiuteriai ir jų priedai 

– 14752 Eur, medikamentai – 10828 Eur, vakcinos – 137765 Eur, skalbimo paslaugos – 6019 Eur, 

tualetinis popierius – 2439 Eur, kanceliarinės prekės – 1875 Eur, kopijavimo popierius – 2747 Eur, 

elektros lempos – 731 Eur, šiukšlių maišai – 2329 Eur, elektros energija – 48400 Eur, valymo 

priemonės – 1584 Eur, slaugos priemonės – 3918 Eur, popieriniai rankšluosčiai – 4937 Eur, 

vienkartinės medicininės apsaugos priemonės - 19921 ir kitos prekės. 

Iš CPO katalogo 2020 metais įvykdyta pirkimų už 258070 Eur. 

 

VI SKYRIUS 

POLIKLINIKOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS 

 

Poliklinikos sąnaudos per 2020 metus buvo 7380502 Eur. Detali informacija pateikiama 

lentelėje. 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų rūšis 2018 m. 

Eur 

 2019 m. 

Eur 

 2020 m. 

Eur 

I. 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 

 

5573340 

  

6261202 

  

7380502 

1.1 

Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo 

4632163  5161053  6195229 

1.2 Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 129820  146300  165081 

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių 139567  133601  111585 

1.4 Komandiruočių 622  70  135 

1.5 Transporto 24919  53437  65894 

1.6 Kvalifikacijos kėlimo   7711  5030  2393 

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 83943  123792  205216 
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1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 477  1858  1032 

1.9 Sunaudotų atsargų savikaina 411499  454096  467554 

1.10 Socialinių išmokų     1560 

1.11 Nuomos 1526  1177  849 

1.12 Finansavimo       

1.13 Kitų paslaugų   122550  147072  110109 

1.14 Kitos 18543  33716  53865 

II. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0  0  0 

III. 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS 

VEIKLOS 

 SĄNAUDOS 

 

0 

  

1 

  

0 

IV. 

APSKAITOS POLIKTIKOS 

KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA 

 

0 

  

173151 

  

0 

V. PELNO MOKESTIS 0  361  0 

  SĄNAUDŲ IŠ VISO: 5573340  6434715  7380152 

 

Sąnaudos darbo užmokesčiui su įmokomis Sodrai sudarė 6195229 Eur, t. y. 83,9 % visų 

sąnaudų, 83,9  % nuo visų pajamų. 

Poliklinikos veiklos rezultatas per 2020 metus – perviršis 5348 Eur. 

 

VII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS IR DUOMENYS APIE 

ĮSTAIGOS VADOVĄ 

 

 Poliklinikoje 2020 metų pradžioje darbuotojų skaičius buvo 345, pabaigoje – 327. 

Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms priskiriamos tiesiogiai ir per 2020 metus sudarė 

163253,02 Eur arba 2,21 % nuo sąnaudų, iš jų darbo užmokesčiui su priskaitymais Sodrai (kartu su 

atostoginių kaupiniais bei atidėjiniais į pensiją išėjusiems darbuotojams)  – 155945,47 Eur,  

Eil. Nr. Sąnaudų straipsnis  Suma, Eur 

1. Darbo užmokesčio sąnaudos 152835,78  

2. Socialinio draudimo sąnaudos 3109,69  

3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 3093,54  

4. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 1056,85  

5. Transporto sąnaudos 358,29  

6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 534,00  

7. Sunaudotų medžiagų ir inventoriaus savikaina 2016,86  

8. Kitų paslaugų sąnaudos 194,99  

9. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 53,02  

10. Iš viso: 163253,02  

 

Poliklinikos vadovu nuo 2017 m. liepos 4 d. dirba vyriausioji gydytoja Neringa 

Šinkūnienė, vyriausiąja finansininke nuo 2000 m. balandžio 21 d. Vilma Januškienė. 

Informacija apie kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per 2020 

metus pateikiama 1 priede. 
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VIII SKYRIUS  

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  

 

  Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis pateikta 2 priede. 

 

IX SKYRIUS 
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Poliklinikos 2020 metų kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymo ataskaita pateikiama 3 

priede. 

 

X SKYRIUS 

APIBENDRINIMAS 

 

2020 m. poliklinika, vykdydama savo veiklą, vadovavosi pagrindiniais įstaigos 

veiklos principais – rūpintis Lietuvos gyventojų sveikata, dirbant profilaktinį darbą sumažinti 

gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikti medicinos paslaugas Covid-19 pandemijos metu. 

              Dėl Covid-19 pandemijos 2020 metai buvo nelengvi. Poliklinika sutelktų visų darbuotojų 

pastangų dėka sėkmingai juos įveikė. Pandemija privertė naujai įvertinti kiekvienos pareigybės 

svarbą, užtikrinant darnią įstaigos veiklą.  Įprastu ritmu galėjome dirbti vos 2 mėnesius. Vengiant 

socialinių kontaktų, buvo skatinamos,  išpopuliarėjo ir augo nuotolinės konsultacijos. Ypač aktuali 

tapo nuotolinė psichologinė pagalba. Dėl sunkaus laikmečio negalime džiaugtis didėjančiomis 

paslaugų apimtimis, asortimentu bei gerėjančia kokybe. Nors visos epideminės situacijos ir antrojo 

karantino metu pacientai buvo aktyviai kviečiami dalyvauti prevencinėse programose, po 

paraginimų  atvykdavo tik jų dalis.  

Vidaus medicininio audito grupė 2020 metais vykdė asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės, prieinamumo, saugumo, pacientų teisių užtikrinimo kontrolę bei vertino atitiktį 

nustatytiems reikalavimams. Nepageidaujamų įvykių 2020 metais neužregistruota, pagrįstų skundų 

negauta. Dėl susidariusios Covid-19 pandemijos Vidaus medicininio audito grupė neorganizavo 

pacientų apklausos pacientų pasitenkinimui ambulatorinėmis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms įvertinti.  

Poliklinikos pajamos 2020 metais buvo 7385850,08 Eur. Didžiausią poliklinikos 

pajamų dalį (86,8 %) sudaro pajamos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau 

– PSDF) biudžeto 6409109,06 Eur. Poliklinikos sąnaudos 2020 m. buvo 7380502,29 Eur. 

Poliklinikos veiklos rezultatas per 2020 metus – perviršis 5347,79 Eur. 

Poliklinikos valdymo išlaidos per 2020 metus sudarė 163253,02 Eur arba 2,21 % nuo 

visų sąnaudų, iš jų darbo užmokestis su priskaitymais Sodrai  – 155945,47 Eur. 

2021 m. toliau planuojama didelį dėmesį skirti kovai su Covid-19 pandemija, vykdyti 

pradėtą medicinos darbuotojų, pacientų ir kitų grupių žmonių skiepijimą, tobulinti registravimo 

tvarką bei nuotolinių paslaugų teikimą, siekti prevencinių programų aprėpties plėtros, tęsti projekto 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Panevėžio rajono 

savivaldybės poliklinikoje“ vykdymą. 

      2020 m. gegužės 28 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-113 

„Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie 

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos“ buvo VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos 

priežiūros centras prijungtas prie VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos. 

 

 

 

 

Vyriausioji gydytoja                                                                  Neringa Šinkūnienė 
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1 PRIEDAS 

 
Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 

ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų 

grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo 

tvarkos aprašo 2 priedas 
 

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus forma) 

 

 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER ATASKAITINIUS 

METUS* 

Eur, ct 

Eil. 

Nr. Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

(pastovioji 

dalis) 

Priemokos 

(kintamoji 

dalis) 

Priedai** Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Vyriausias 

gydytojas 

39763,85 6576,24 13293,12 1825,37 7552,76 69011,34 

2. Vyriausiojo 

gydytojo 

pavaduotoja 

asmens 

sveikatos 

priežiūrai 

pareigas 

33959 5655,46  1460,30 4608,68 45683,44 

3. Vyriausias 

finansininkas 

25601,17 4055,64 2588,37 1460,30 4997,34 38702,82 

 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Priedai už darbą Covid-19, darbą su projektais, papildomą darbą. 

***Buvo išmokėti atostoginiai, nedarbingumas.  
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     2 PRIEDAS 

 
Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 

ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 

metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 
4 priedas 

  

(Informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis forma) 

  

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

  
Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio 

objektas 

Suma, 

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

pobūdis***** 

1

1. 

VšĮ Velžio 

komunalinis 

ūkis 

168967899 Juridinių 

asmenų 

registras 

Nevėžio g. 

54, Velžio k. 

Velžio sen. 

LT-38129, 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybė 

Tas pats 

dalininkas 

Sumokėta už 

komunalines 

paslaugas 

28512,74 

2

2. 

VšĮ Velžio 

komunalinis 

ūkis 

168967899 Juridinių 

asmenų 

registras 

Nevėžio g. 

54, Velžio k. 

Velžio sen. 

LT-38129, 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybė 

Tas pats 

dalininkas 

Gautos lėšos už 

suteiktas 

mokamas 

paslaugas                                                                                                                                                                                   

238,74 

3

3. 

VšĮ Velžio 

komunalinis 

ūkis 

168967899 Juridinių 

asmenų 

registras 

Nevėžio g. 

54, Velžio k. 

Velžio sen. 

LT-38129, 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybė 

Tas pats 

dalininkas 

Gautos lėšos 

komunalinių 

sąnaudų 

kompensavimui  

659,47 

.

4. 

VšĮ 

Krekenavos 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

 302876116  Juridinių 

asmenų 

registras 

Maironio g. 

8, Krekenava, 

LT-38308 

Panevėžio 

raj.  

Tas pats 

dalininkas 

Gautos lėšos už 

suteiktas 

mokamas 

paslaugas                                                                                                                                                                                   

602,63 

            Iš viso  30013,58 

  
* 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. 

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus 
subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 

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

PVM mokėtoja, – su PVM. 
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   3 PRIEDAS 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS 2020 

M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos 

rezultatų 

vertinimo 

rodikliai 

 

Siektinos veiklos 

užduotys 

 

Užduočių įvykdymo vertinimo 

kriterijai 

Duomenys apie 

veiklos užduočių 

įvykdymą 

1 2 3 4 5 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. Poliklinikos 

praėjusių 

metų veiklos 

rezultatų 

ataskaitoje 

nurodytas 

pajamų ir 

sąnaudų 

skirtumas 

(grynasis 

perviršis ir 

deficitas) 

Būti 

nenuostolingai 

Rodiklio reikšmė 

apskaičiuojama pagal formulę:  

pajamos – sąnaudos  

 

 

Perviršis 5347,79 

 

 

2. Poliklinikos 

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 85 

proc. nurodytų 

lėšų 

panaudojamos 

darbo 

užmokesčiui 

didinti 

Rodiklio reikšmė 

apskaičiuojama pagal formulę: 

DUF1¹-DUF2²     × 100        

Papildomos lėšos³  

¹DUF1 – vidutinis vieno 

mėnesio darbo užmokesčio 

fondo dydis 2020 m. balandžio-

gruodžio mėnesiais. 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. 
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²DUF2 – vidutinis vieno 

mėnesio darbo užmokesčio 

fondo dydis 2019 m. rugsėjo-

2020 m. kovo mėnesiais. 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), kurias rekomenduota 

nukreipti sveikatos priežiūros 

specialistų darbo užmokesčiui 

didinti. Šios lėšos 

apskaičiuojamos iš papildomai 

skirtų PSDF lėšų atėmus 

draudėjų mokamas socialinių 

draudimo įmokų sumas ir jas 

padalijus iš mėnesių, kuriems 

skirtos šios lėšos, skaičiaus.  

3. Poliklinikos 

sąnaudų 

valdymo 

išlaidoms 

dalis 

Poliklinikos 

sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis 

ne daugiau kaip 

2,24 proc. 

Rodiklio reikšmė 

apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Valdymo 

darbuotojų¹ per 

metus patirtų išlaidų 

suma² 

 

 

× 100 

% 

Pagrindinės 

poliklinikos veiklos 

sąnaudos per metus 

+ kitos poliklinikos 

veiklos sąnaudos per 

metus 

 ¹Prie valdymo darbuotojų 

priskiriami: poliklinikos vyr. 

gydytojas ir jo pavaduotojas, 

 

  

 

2,21 % 
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patarėjas, vyriausiasis 

finansininkas. 

²Prie 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.  

 

4. Poliklinikos 

finansinių 

įsipareigojimų 

dalis nuo 

metinio 

poliklinikos 

biudžeto 

Įsipareigojimų 

koeficientas ne 

didesnis kaip 

0,10 

Rodiklio reikšmė 

apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Įsipareigojimai 

Sąnaudos 

 

 

 

 

0,18 

 

 

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

  1. Poliklinikoje 

taikomos 

kovos su 

korupcija 

priemonės, 

numatytos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministro 

tvirtinamoje 

Sveikatos 

priežiūros 

srities 

korupcijos 

prevencijos 

programoje 

Suteiktas 

Skaidrios asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos vardas 

Rodiklis, nustatant Skaidrios 

asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos vardą, nustatomas 

Panevėžio rajono savivaldybės 

tarybos nustatyta tvarka 

 

 

 

2. Informacinių 

technologijų 

diegimo ir 

plėtros lygis 

(pacientų 

elektroninės 

registracijos 

sistema, 

poliklinikos 

interneto 

svetainės 

išsamumas, 

darbuotojų 

darbo krūvio 

1. Poliklinika, 

išrašant e. 

receptus, vaistų 

sąveikų tikrinimo 

funkcionalumą 

naudoja pilna 

apimtimi; 

 

2. Daugiau nei 

55 proc. 

poliklinikos 

gydytojų 

deklaruoja 

apsilankymo 

Rodiklio reikšmės 

apskaičiuojamos: 

1. „Poliklinika, išrašant e. 

receptus, vaistų sąveikų 

tikrinimo funkcionalumą 

naudoja pilna apimtimi“: nuo 

2020 m. liepos 1 d. visi 

poliklinikos elektroniniu būdu 

skirti vaistai buvo patikrinti dėl 

galimų vaistų sąveikų. 

 

2. „Daugiau nei 55 proc. 

poliklinikos gydytojų deklaruoja 

apsilankymo laikus per IPR IS“: 

 

1.  Išrašant e. receptus 

vaistų sąveikos 

tikrinimas buvo 

vykdomas 

automatiškai 100 

procentų 

 

2. Poliklinikoje 

naudojama 

informacinė sistema 

kol kas neturi 

integracijos su IPR IS. 

Šiuo metu vykdomi 
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apskaita, 

poliklinikos 

dalyvavimo 

elektroninėje 

sveikatos 

sistemoje 

mastas) 

laikus per IPR 

IS. 

Per 2020 m. IV ketvirtį 

poliklinikos 

gydytojų*, IPR IS deklaravusių 

apsilankymų laikus, skaičius 

×100 proc. 

2020 m. IV ketvirtį poliklinikoje 

dirbančių gydytojų* skaičius 

 

*Skaičiuojami tik konsultacijas 

teikiantys gydytojai 

diegimo darbai  

 

 

 

 

 

 

 

3. Poliklinikoje 

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 

16 kompiuterinės 

tomografijos 

tyrimų per vieną 

darbo dieną 

vienu 

kompiuterinės 

tomografijos 

aparatu 

 

Magnetinio 

rezonanso 

tomografijos 

aparatų apkrova 

– ne mažiau kaip 

16 magnetinio 

rezonanso 

tomografijos 

tyrimų per vieną 

darbo dieną 

vienu magnetinio 

rezonanso 

tomografijos 

aparatu 

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 

 

¹Darbo dienos yra nuo 

pirmadienio iki penktadienio 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 

1. Absoliutus 

likvidumo 

rodiklis 

Nuo 0,5 iki 1 Rodiklio reikšmė 

apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Poliklinikos trumpalaikių 

investicijų vertė (eurais) + 

poliklinikos pinigų ir pinigų 

ekvivalentų vertė 

(eurais)___________________ 

 

1,42 
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___________________ 

 

Poliklinikos trumpalaikių 

įsipareigojimų vertė (eurais) 
_________________________ 

2. Konsoliduotų 

viešųjų 

pirkimų 

skaičius 

Ne mažiau kaip 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 

 

 

2 


