
 

 

 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 
 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. A-542 
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 2017-03-31 raštą Nr. (6.8)-1-496 ,,Dėl 
veiklos ataskaitos“, 

t v i r t i n u  viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 
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 
    2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A-542  

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
CENTRO 2016 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 2017 METAMS 
 
 
 Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras teikia Šiaulių 
rajono gyventojams I lygio ambulatorinės pagalbos, greitosios medicinos pagalbos (iki 2016-05-
01), slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarinės veiklos paslaugas bei socialinės globos paslaugas 
(iki 2016-04-11). 
 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: 2016 metais bendros pajamos 2380126 Eur, 
bendros išlaidos 2756287 Eur, finansinis rezultatas -376161 Eur. 
 2016 metais administracijos sąnaudos buvo 310870 Eur, palyginti su įstaigos 
bendromis sąnaudomis, tai sudaro 11 % nuo visų sąnaudų. 

             Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos nuo bendrų gaunamų pajamų 2016 
metais sudarė 80 %. 
 Vykdant LR SAM 2015-05-26 įsakymą Nr. V-657 „Dėl elektroninės paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
nuo 2016-01-01 yra sudaryta galimybė užsiregistruoti išankstinėje pacientų registracijos sistemoje 
(IPR) internetiniame portale www.sergu.lt. Nuo 2016 metų vasario mėnesio įstaiga pasiruošusi 
dirbti informacinėje sistemoje e-svaikata. 

     2016 metais buvo gauti du  pacientų nusiskundimai įstaigos teikiamomis paslaugomis. 
Audito grupės išvadoje – nusiskundimai buvo nepagrįsti. 
 Siekiant geresnio medicininio gyventojų aptarnavimo 2016 metais buvo išleista 4042 
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 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento. 
 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.   
 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. 
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.A-
1623 „Dėl lėšų skyrimo viešąjai įstaigai Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ buvo 
skirta 25000 eurų. Savivaldybei skyrus lėšų buvo įsigyta 18 kompiuterių su spausdintuvais bei 
įrengtas DOTS kabinetas ir suremontuotos patalpos. 
 Atsižvelgiant į Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos 2016-11-04 raštą Nr. 12.5.SI-1435 ,,Dėl licencijos teikti socialinę globą 
panaikinimo” Šiaulių rajono savivaldybė vykdė konkursą socialinės globos padalinio remonto 
paslaugoms pirkti. Remontas buvo baigtas tik 2016 metų lapkričio 18 dieną. 2016 metų lapkričio 24 
dieną gautas leidimas – higienos pasas.  
 VšĮ Šiaulių rajono PSPC prašymu 2016-10-24 Šiaulių rajono savivaldybė skyrė 35000 
eurų socialinės globos padalinio būtiniausiam inventoriui įsigyti. Inventoriaus įsigijimui atliktos 
apklausos ir įvykdytas pirkimas.    

        Prie viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. 
gruodžio 31 d. buvo prisirašę 23052 gyventojai.  
        
 Prisirašiusių prie viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros 
centro gyventojų skaičiaus dinamika 2016 m. 
 

 2016-01-01 2016-12-31 
Prisirašiusių gyventojų 
skaičius 

23695 23052 

 
 VšĮ Šiaulių rajono PSPC struktūra per 2016 metus pasikeitė, nes vykdant 2016 metų 
balandžio 25 dienos sutartį Nr.SŽ-515/SR-9 „Greitosios medicinos pagalbos teikimo Šiaulių 
rajono savivaldybės teritorijoje funkcijos perdavimo Šiaulių miesto savivaldybei“ Kuršėnų GMP 
skyrius buvo perduotas VšĮ Šiaulių GMP stočiai. VšĮ Šiaulių rajono PSPC perdavė Kuršėnų GMP 
skyriui priklausiusį ilgalaikį ir menkavertį turtą už 61120 eurų. Taip pat VšĮ Šiaulių GMP stočiai 
buvo pervesta kompensacija už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 14863 eurai. 
 VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre šiuo metu dirba 36 gydytojai 
(20 šeimos gydytojas, 9 kitų specialybių gydytojai ir 7 gydytojų odontologų), iš jų 9 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) 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 
pastato antras aukštas, kuriame yra įsikūręs slaugos skyrius. Vidaus patalpų būklė yra labai bloga – 



 

 

visiškai susidėvėjusi grindų danga, atsilupę sienų dažai. Artimiausiu metu neatlikus vidaus patalpų 
remonto kontroliuojančios institucijos gali uždrausti teikti paslaugas. 
 Siekiant sumažinti VšĮ Šiaulių rajono PSPC kreditorinį įsiskolinimą, numatomos 
tokios priemonės: 
 1. Didinti skatinamųjų programų: gimdos kaklelio vėžio profilaktikos, priešinės 
liaukos vėžio prevencijos, krūties piktybinių navikų profilaktikos, širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencijos, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis, storosios žarnos vėžio 
prevencijos įgyvendinimo rodiklius. 
 2. Padalinių darbo optimizavimo (Voveriškių medicinos punkto veiklos nutraukimas). 
 3. Diegti ir teikti daugiau e-sveikatos paslaugų, siekiant efektyvinti PASP įstaigų 
veiklą. 
 4. Tobulinti šeimos medicinos paslaugų teikimą. 
 5. Gerinti šeimos gydytojo komandos bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugų tiekėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis. 
 6. Kas ketvirtį analizuosime sąnaudas darbo užmokesčiui, valdymo išlaidoms, 
papildomų finansavimų rezultatus, prioritetinių paslaugų vykdymą. 
 
 

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 
2016 metus nesikeitė. 

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

IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS 
STRAIPSNIUS 

 
 
2016 m. gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansiniu metus 

 
Eil. Nr. Lėšų šaltinis Suma, Eur 

1. Iš valstybės biudžeto 9015 
2. Iš savivaldybių biudžeto 67622 
3. Iš ES ,užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 26915 
4. Iš kitų finansavimo šaltinių 58281 
5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2216040 
   

 
2016 m. sąnaudos pagal sąnaudų straipsnius 

 
Kodas Sąnaudos Suma, Eur 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokesčio pinigais 1463552 
2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 451277 

2.2.1.1.1.01 Mityba 23658 
2.2.1.1.1.02 Medikamentai 90169 
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 14021 
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 52172 
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 205773 
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 2485 



 

 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 4042 
2.2.1.1.1.19 Veiklos nuoma 4 
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 79172 
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 339868 

3.1.1.0.0.0.0 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 30094 

 
 
 
Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos 2016 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 

 107918 166781 -58863 

Kuršėnų poliklinika 
 

10457 1270441 1260253 10187 

Meškuičių palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė 

40 lovų 365865 453958 -88093 

Socialinės globos padalinys 24 lovos 34283 65148 -30865 
Bazilionų ambulatorija 347 8771 24179 -15408 
Bubių ambulatorija 530 69192 86919 -17727 
Kužių ambulatorija 782 56988 88701 -31713 
Meškuičių ambulatorija 1057 91188 133454 -42266 
Šakynos ambulatorija 734 81399 103441 -22042 
Aukštelkės medicinos punktas 180 3635 10766 -7131 
Bridų medicinos punktas 162 7300 9008 -1707 
Drąsučių šeimos gydytojo 
kabinetas 

1215 18973 37499 -18526 

Dirvonėnų medicinos punktas 508 7646 11310 -3664 
Gilvyčių medicinos punktas 352 4768 6427 -1659 
Ginkūnų šeimos gydytojo 
kabinetas 

975 99529 113027 -13498 

Kairių šeimos gydytojo 
kabinetas 

1216 97959 93183 4776 

Kurtuvėnų medicinos punktas 265 4179 7692 -3513 
Micaičių medicinos punktas 782 10493 13163 -2670 
Naisių medicinos punktas 372 5718 9802 -4084 
Pakapės medicinos punktas 210 2658 7732 -5074 
Raudėnų šeimos gydytojo 
kabinetas 

654 9172 11680 -2508 

Ringuvėnų medicinos punktas 382 4930 4764 166 
Varputėnų medicinos punktas 335 4405 6218 -1813 
Voveriškių medicinos punktas 72 3373 -10493 -7120 



 

 

Žarėnų medicinos punktas 486 9385 20685 -11300 
 
 

IV SKYRIUS 
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 

FINANSINIUS METUS 
   
 2016 metais buvo pirkta ilgalaikio turto už 30094 eurus. Nurašyta ilgalaikio turto už 
7355 eurų. Perleista turto už 61120 eurus VšĮ Šiaulių GMP stočiai. 
 

V SKYRIUS 
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO 

UŽMOKESČIUI 
 

Eil.Nr. Sąnaudos Suma, Eur 
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2097626 
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 34178 
3. Apšildymas 32137 
4. Elektros energija 30677 
5. Vandentiekis ir kanalizacija 8435 
6. Ryšių paslaugos 14021 
7. Skalbimas 7925 
8. Komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimas 6527 
9. Transporto 52172 
10. Med. prekių ir medikamentų 90169 
11. Paprastojo remonto ir eksploatacijos 145943 
12. Sunaudotų ir parduotų atsargų 83876 
13. Nuomos 4 
14. Tyrimai 96009 
15. Kitų paslaugų 35895 
16. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 20693 

  
             Darbuotojų darbo apmokėjimui 2016 m. išleista 1914829 Eur. Iš to skaičiaus pagal 
kategorijas: 
                      - gydytojams – 600186 Eur; 

 - bendruomenės slaugytojoms –787676 Eur. 
 Sąnaudos darbo apmokėjimui sudarė 80 % nuo visų gautų pajamų.                                
  

 
VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

 2016-01-01 2016-12-31 
Etatų skaičius 202,25 172,75 
Fizinių asmenų skaičius 229 192 

 
VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
 

 2016-01-01 2016-12-31 
Etatų skaičius 20,25 20,25 



 

 

Išlaikymo išlaidos (tūkst. Eur) 272,5 276,7 
 

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 – 22079 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 

  
 2016 metais su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims išlaidų išmokėta 
nebuvo. 

 


