
 

 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 
 

2016 m. gegužės 13 d. Nr. A-613 
Šiauliai 

 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Šiaulių 
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A–227 ,,Dėl Viešosios įstaigos 
Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“, 83 punktu, įgyvendindamas 
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl pavedimo 
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ 1 punktą bei atsižvelgdamas į viešosios 
įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016-04-04 raštą Nr. (6.8)-1-461 ,,Dėl 
dokumentų pateikimo“, 

t v i r t i n u  viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 
metų veiklos ataskaitą (pridedama). 
              Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 

 
Administracijos direktorius                Gipoldas Karklelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

      
   PATVIRTINTA 

    Šiaulių rajono savivaldybės 
    administracijos direktoriaus 
    2016 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-613  

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

I SKYRIUS 
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKLSLŲ 
ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS 

PLANAI IR PROGNOZĖS 2016 METAMS 
 
 

        Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras teikia Šiaulių rajono 
gyventojams I lygio ambulatorinės pagalbos, greitosios medicinos pagalbos, slaugos ir palaikomojo 
gydymo stacionarinės veiklos paslaugas bei socialinės globos paslaugas. 

        Įstaigos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centro dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė. Dalininko teises ir pareigas 
įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus. 

       VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra ne pelno siekiantis ribotos 
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 
savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.  

       Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. 

        Įstaigos veiklos uždavinys – organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
kurias  teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.             

        Finansinis įstaigos veikos rezultatas: 2015 metais bendros pajamos 2481948 Eur, bendros 
išlaidos 2507833 Eur, finansinis rezultatas -25885 Eur. 

         2015 metais administracijos sąnaudos buvo 272536 Eur, palyginti su įstaigos bendromis 
sąnaudomis, tai sudaro 11 % nuo visų sąnaudų. 

         Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos nuo bendrų gaunamų pajamų 2015 
metais sudarė 77 %. 

        Baigtas vykdyti ES lėšomis finansuojamas projektas ,,Išankstinės pacientų registracijos 
internetu plėtra“.  

        2015 metais nebuvo gauta pacientų nusiskundimų įstaigos teikiamomis paslaugomis. 
        Siekiant geresnio medicininio gyventojų aptarnavimo 2015 metais buvo išleista 6416 eurų 

medicinos darbuotojų kvalifikacijai kelti. Skatinant darbuotojų motyvaciją, kokybiškesnėms 
medicinos paslaugoms teikti, mokami priedai medicinos darbuotojams už atliktas asmens sveikatos 
priežiūros skatinamąsias paslaugas bei sveikatos programas. 

        Gerinant informacijos pateikimą visuomenei sveikatos išsaugojimo ir ligų profilaktikos 
klausimais, nuolat atnaujinama informacija įstaigos skelbimų lentose, stenduose. Į medicinos 
darbuotojų susirinkimus kviečiami atstovai iš Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro. 

       Gerinant pacientų prieinamumą pas gydytojus yra stebimos pacientų eilės ir atsiradus 
būtinumui bus prailgintas ligonių priėmimo laikas. 



 

 

        Siekiant geresnių darbo rezultatų audito grupės pirmininkas vyko į auditorių tobulinimosi 
kursus. Dėl geresnių sveikatos paslaugų teikimo gyventojams atliekami neplaniniai audito 
patikrinimai  įstaigos padaliniuose. 

        Pasikeitus procedūrų atlikimo tvarkai, atnaujinami aprašai ir pateikiami direktoriui 
tvirtinti. 

       Audito grupė išanalizuoja įstaigos patikrinimo aktus ir pateikia atsakymus. 
       Gerinant darbuotojų darbo sąlygas buvo atliekami gydytojų kabinetų remonto darbai. 
       Atliekami vaikų ir kūdikių profilaktiniai skiepijimai. Taip pat skiepijami ir suaugusieji, 

kurie to pageidauja. Vykdomos prevencinės programos bei teikiamos ambulatorinės slaugos 
paslaugos namuose. 

       Siekiant priartinti sveikatos priežiūros paslaugas kaimo gyventojams, gydytojai 
nustatytomis dienomis vyksta į medicinos punktus. 

       Siekiant geresnių darbo rezultatų tęsiamas gydytojų darbo vietų kompiuterizavimas. 
       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. 

liepos 17 d. raštu Nr.(19.6-33)SD-5253 „Dėl socialinės globos licenzijavimo“ ir 2014 m. gruodžio 
30 d. gautomis licencijomis Nr. L000000604, Nr. L000000605 „Socialinei globai gauti“ nuo 
2015 m. kovo 1 d. buvo įsteigtas socialinės globos padalinys, į kurį iš Meškuičių palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės perkeltos 24 lovos. 

        Prie viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. 
gruodžio 31 d. buvo prisirašę 23695 gyventojai.  
        

      Prisirašiusių prie viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 
gyventojų skaičiaus dinamika 2015 m. 
 
 2015-01-01 2015-12-31 
Prisirašiusių gyventojų 
skaičius 

24106 23695 

 
2016 metais planuojamas įstaigos restruktūrizavimas. Siekiant sumažinti nuostolį 

greitosios medicinos pagalbos skyrius perduodamas Šiaulių greitosios medicininės pagalbos 
stočiai.                        

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre šiuo metu dirba 37 gydytojai (21 
šeimos gydytojas, 6 kitų specialybių gydytojai ir 10 gydytojų odontologų), iš jų 12 yra pensinio 
amžiaus. Gydytojų senėjimo ir jų trūkumo problema yra aktuali ne tik provincijai, bet ir visai 
Lietuvai. Dėl ribotų finansinių galimybių sveikatos priežiūros įstaigos negali be savivaldybių 
pagalbos prisikviesti trūkstamų specialistų. Šiaulių rajone (Kuršėnų mieste ir Bubių 
ambulatorijoje) šiuo metu nepakanka gydytojų odontologų. Kai kurios savivaldybės tą problemą 
sprendžia suteikdamos gyvenamąjį plotą, skirdamos įsikūrimo pašalpą, apmokėdamos kelionės į 
darbą išlaidas ir panašiai. Šiai problemai spręsti būtinas Savivaldybės tarybos sprendimas. 

 Kita labai svarbi problema – Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 
pastatas, kuriame be ligoninės yra įsikūręs ir socialinės globos padalinys. Vidaus patalpų būklė yra 
labai bloga – visiškai susidėvėjusi grindų danga, atsilupę sienų dažai, palatose nėra vandens čiaupų. 
Artimiausiu metu neatlikus vidaus patalpų remonto kontroliuojančios institucijos gali uždrausti 
teikti paslaugas. 
 
 

II SKYRIUS 
ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

 Dalininko vertė finansinių metų pabaigoje – 95108,68 euro. Dalininko kapitalas per 
2015 metus nesikeitė. 



 

 

III SKYRIUS 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS 

IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS 
STRAIPSNIUS 

 
 
2015 m. gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansiniu metus 

 
Eil. Nr. Lėšų šaltinis Suma, Eur 

1. Iš valstybės biudžeto 36462 
2. Iš savivaldybių biudžeto 31665 
3. Iš ES ,užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 48162 
4. Iš kitų finansavimo šaltinių 45861 
5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2319798 
   

 
2015 m. sąnaudos pagal sąnaudų straipsnius 

 
Kodas Sąnaudos Suma, Eur 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokesčio pinigais 1458406 
2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 449097 

2.2.1.1.1.01 Mityba 27168 
2.2.1.1.1.02 Medikamentai 72622 
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 13077 
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 84514 
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 148323 
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 80 
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 6416 
2.2.1.1.1.19 Veiklos nuoma 7 
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 60707 
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 175172 
3.1.1.0.0.0.0 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 12244 
 
2015 m. gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansiniu metus 
 
Eil. Nr. Lėšų šaltinis Suma, Eur 

1. Iš PSDF biudžeto pagal sutartis su TLK 2154585 
2. Iš valstybės biudžeto 37779 
3. Iš savivaldybės biudžeto 32047 
4. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 48162 
5. Iš kitų finansavimo šaltinių 45861 
6. Lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis 

už suteiktas paslaugas 
164535 

 
Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos 2015 m. 
finansiniai rodikliai pagal padalinius 
 
 
 
 

 



 

 

Padalinio pavadinimas Aptarnaujamų 
gyventojų, 

lovų skaičius 

Pajamos 
(Eur) 

Išlaidos 
(Eur) 

Finansinis 
rezultatas 

(Eur) 
1. 2. 3. 4. 5.         

Greitosios medicinos pagalbos 
skyrius 

 321942 343481 -21539 

Kuršėnų poliklinika  
11690 

1168350 1070822 97528 

Meškuičių palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė 

40 lovų 261645 329413 -67768 

Socialinės globos padalinys 24 lovos 129442 105258 24184 
Bazilionų ambulatorija 413 25988 22869 3119 
Bubių ambulatorija 498 55563 73204 -17641 
Kužių ambulatorija 956 65232 71356 -6124 
Meškuičių ambulatorija 1097 87025 108898 -21873 
Šakynos ambulatorija 730 78483 81414 -2931 
Aukštelkės medicinos punktas 274 5677 9674 -3997 
Bridų medicinos punktas 167 5419 6813 -1393 
Drąsučių šeimos gydytojo 
kabinetas 

1250 21449 24392 -2943 

Dirvonėnų medicinos punktas 515 8618 8131 487 
Gilvyčių medicinos punktas 352 5851 6514 -663 
Ginkūnų šeimos gydytojo 
kabinetas 

813 87282 93972 -6690 

Kairių šeimos gydytojo 
kabinetas 

1244 89828 81567 8261 

Kurtuvėnų medicinos punktas 270 5025 5618 -593 
Micaičių medicinos punktas 800 12558 9200 3358 
Naisių medicinos punktas 410  

7167 
8893 -1726 

Pakapės medicinos punktas 203 3662 5762 -2100 
Raudėnų šeimos gydytojo 
kabinetas 

665 10882 9799 1083 

Ringuvėnų medicinos punktas 390 5957 5255 702 
Varputėnų medicinos punktas 338 5305 5251 54 
Voveriškių medicinos punktas 122 2867 6923 -4056 
Žarėnų medicinos punktas 498 10363 12934 -2571 

 
 

IV SKYRIUS 
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 

FINANSINIUS METUS 
   
              2015 metais buvo pirkta ilgalaikio turto už 12244 eurus. Nurašyta ilgalaikio turto už 420 
eurų. Perleista turto už 5989 eurus Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. 
 

 
V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO 
UŽMOKESČIUI 

 



 

 

Eil.Nr. Sąnaudos Suma, Eur 
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1910894 
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 38826 
3. Apšildymas 18418 
4. Elektros energija 25537 
5. Vandentiekis ir kanalizacija 8847 
6. Ryšių paslaugos 13077 
7. Skalbimas 7905 
8. Komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimas 6496 
9. Transporto 84514 
10. Med. prekių ir medikamentų 72622 
11. Paprastojo remonto ir eksploatacijos 160567 
12. Sunaudotų ir parduotų atsargų 27168 
13. Nuomos 7 
14. Tyrimai 49877 
15. Kitų paslaugų 19434 
16. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 53878 

  
             Darbuotojų darbo apmokėjimui 2015 m. išleista 1910894 Eur. Iš to skaičiaus pagal 
kategorijas: 
             - gydytojams – 544266 Eur; 

- bendruomenės slaugytojoms –801981 Eur. 
        Sąnaudos darbo apmokėjimui sudarė 77 % nuo visų gautų pajamų.                                  

 
VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

 2015-01-01 2015-12-31 
Etatų skaičius 201 202,25 
Fizinių asmenų skaičius 222 229 

 
VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
 

 2015-01-01 2015-12-31 
Etatų skaičius 20,25 20,25 
Išlaikymo išlaidos (tūkst. Eur) 252,9 272,5 

 
VIII SKYRIUS 

 DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI 
IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

 
Įstaigos vadovas vykdo VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose, 

pareiginėje instrukcijoje numatytus uždavinius, organizuoja įstaigos veiklą. 
Įstaigos vadovo darbo užmokestis ir socialinis draudimas per metus – 23937 Eur., kitoms 

išmokoms (kvalifikacijos kėlimui ir komandiruotėms) per finansinius metus neišleista. 
 
 
 
 
 



 

 

IX SKYRIUS 
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS 
 

            Darbo užmokestis kolegialiems organams nemokamas, nes dirba visuomeniniais pagrindais. 
 

X SKYRIUS 
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS 

ASMENIMS 
  
             2015 metais su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims išlaidų išmokėta 
nebuvo. 

___________________________________ 


