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1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
CENTRO MISIJA, VIZIJA, TIKSLAS 

 
 
          Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC)  
teikia Šiaulių rajono gyventojams I lygio ambulatorinės 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. 

PSPC misija – gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias, 
kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudoti 
materialinius bei žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei 
darbuotojų poreikius ir lūkesčius. 

PSPC vizija – saugus ir patikimas pacientams, racionaliai valdantis išteklius bei 
atitinkantis Europos standartus šiuolaikinis diagnostikos, gydymo ir profilaktikos centras. 
          Pagrindinis veiklos tikslas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, apimant 
ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą, siekti kvalifikuoto, savalaikio, tęstinio bei laiku prieinamo 
paslaugų teikimo, atitinkančio pacientų poreikius ir lūkesčius. 
           

2. PIRMINIO LYGIO AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ TEIKIMO REZULTATAI 

 
2.1. Pirminio lygio paslaugos 
 
         Pirminio lygio paslaugų prioritetas – profilaktika ir pacientų sveikatos stiprinimas, apimant 
ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. 
 
1 lentelė. Pagrindiniai I lygio veiklos rodikliai: 
 

RODIKLIS 2017 m. 
12-31 

2016 m. 
12-31 

Pokytis 2017–2016 
m. 

vnt. proc. 

1 2 3 4 5 

Prie PSPC prisirašiusių socialiai draustų 
gyventojų skaičius 22217 23052 -835 -3,62 

1 2 3 4 5 



Iš viso apsilankymų pas gydytojus (ligos, 
profilaktikos, į namus ir mokami 
apsilankymai) 

130120 124048 6073 4,90 

Apsilankymai pas gydytojus dėl ligos 102257 95777 6480 6,77 

Gimė naujagimių 408 435 -27 -6,20 

Mirė gyventojų 474 569 95 16,69 
 

Prisirašiusiųjų dinamika 
 
          Iš viso PSPC 2016-12-31 prisirašiusių draustų pacientų buvo 23052, 2017-12-31 – 
22217, sumažėjo 835 gyventojais. Neturintys draustumo metų pradžioje buvo 1941 gyventojas, o 
metų pabaigoje – 1559, t. y. 2017-12-31 neturinčių draudžiamojo statuso gyventojų buvo 382 mažiau. 
          Prisirašiusiųjų skaičiaus sumažėjimą lyginant su praėjusiu laikotarpiu įtakojo: 

√ demografiniai veiksniai: 2017 metais mirė 474 pacientai, gimė 408 naujagimiai. 
  

2 lentelė. Prisirašiusiųjų gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. 
 

Amžiaus 
grupė 

2017 m. 2016 m. 

Gyventojų 
skaičius Proc. Gyventojų 

skaičius Proc. 

0-17 m. 3894 17,53 4262 18,49 

18-49 m. 7763 34,94 8166 35,42 

>50 m. 10560 47,53 10624 46,09 

Iš viso: 22217  23052  

Paslaugų teikimo dinamika 
         Nors prisirašiusių asmenų skaičius mažėjo, bendras apsilankymų skaičius didėjo 6073 
apsilankymais, t. y. 4,90 %. 

Prieinamumas pas šeimos gydytojus pagerėjo, faktinės laukimo eilės nuo 4 iki 5 dienų, 
pas gydytojus odontologus nuo 4 iki 14 dienų. 
3 lentelė. Apsilankymų pas gydytojus PSPC dinamika pagal specialistus. 

I lygio gydytojai 
Apsilankymai Pokytis 2017–2016 m. 

2017 m. 2016 m. vnt. proc. 

1 2 3 4 5 

Šeimos gydytojai 91351 91867 -516 -0,56 

Vidaus ligų gydytojai 4975 934 4041 432,66 

Vaikų ligų gydytojai 4308 3090 1218 39,42 

1 2 3 4 5 



Akušeriai-ginekologai 2965 2946 19 0,64 

Gydytojai chirurgai 5443 4601 842 18,30 

Gydytojai psichiatrai 6224 7281 -1057 14,52 

Gydytojai odontologai 14240 13092 1148 8,77 

Medicinos psichologai 614 237 377 159,07 

Iš viso 130120 124048 6073 4,90 
           

Didėjantis apsilankymų skaičius pas pirminio lygio gydytojus, atspindi jų turimos 
kompetencijos panaudojimą, funkcijų plėtrą, profilaktinių veiksnių skatinimą PSPC. Remiantis šia 
statistika taip pat galime teigti, kad tikslas - padidinti medikų svarbą rūpinantis prisirašiusių gyventojų 
sveikata ir ligų profilaktika yra įgyvndinamas. 
           

Skatinamosios paslaugos 
 
 Ataskaitiniais metais PSPC sumažėjo skatinamųjų paslaugų teikimas aptarnaujamiems 
gyventojams. Šių paslaugų teikimo apimtys lyginant su 2016 m. sumažėjo 3,56 proc. (1713  
paslaugomis), nuo 48104 (2016 m.) iki 46391 (2017 m.). Paslaugų mažėjimą įtakojo prisirašiusių 
gyventojų skaičiaus mažėjimas. 

Už skatinamųjų paslaugų atlikimą2017 metais gauta 290 580 Eur, t. y. 8,75 proc. 
daugiau nei 2016 metais – 254 372 Eur.. Ankstyvojoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuota 26 
atvejai, 8 atvejais daugiau nei 2016 metais (18 atvejų). 
 

Imunoprofilaktika 
 
         Pagal skiepų kalendorių 2017 m. vaikams iki 18 m. buvo įskiepytos 5092 vakcinų dozės. Iš viso 
skiepų kabinete įskiepytos 6420 vakcinų dozės (iš jų 328 dozės mokamomis vakcinomis, gripo rizikos 
grupių skiepijimui 1000 dozės ir kt.). 
 
4 lentelė. Skiepijimų apimtys. 

SKIEPO VAKCINA 
Paskiepyti asmenys, proc. 

2017 m. 2016 m. 

1 2 3 

tuberkuliozės skiepo vakcina 99,4 99 

hepatito B skiepo vakcina (1metų) 97,1 95,3 

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo 
Haemophilus influenzae infekcijos skiepo vakcina 
(1 metai) 

97,7 100 

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, 
B tipo Haemophilus influenzae infekcijos skiepo 
vakcina (2 metai) 

98,2 95,9 

1 2 3 



difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito skiepo 
vakcina (7 metai) 99,1 98,4 

difterijos ir stabligės apimtys procentais (16 metai) 98,5 99,7 

tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo 
vakcinos rodikliai (2 metai) 99,1 99,5 

tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo 
vakcinos rodikliai (7 metai) 99,1 98,4 

Bendras metų vidurkis 99,4 99,2 

 
Slaugos paslaugos namuose 
 

          2017 metais PSPC teikiamų slaugos paslaugų namuose skaičius išaugo. Pacientams, 
kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nustatytas specialusis nuolatinės 
priežiūros poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais, buvo teikiama kraujo paėmimo, opų, pragulų 
ir žaizdų priežiūros, lašelinės infuzijos paslaugos. 
5 lentelė. Slaugos paslaugų namuose teikimas. 

RODIKLIS Paslaugos Pokytis 2017-2016 m. 

2017 m. 2016 m. vnt. proc. 

Slaugos paslaugos namuose 4752 4248 504 11,86 

Asmenų, turinčių nuolatinės 
slaugos poreikius, 
skaičius (ataskaitinio laik. 
paskutinei dienai) 

624 607 17 2,80 

 
VšĮ Šiaulių rajono PSPC Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje yra 40 

slaugos lovų. 2017 metais gydėsi 385 ligoniai. 2017 metais atlikti 11147 lovadieniai. 
Socialinės globos padalinyje funkcionuoja 24 lovos. 2017 metais padalinyje gyveno 36 

žmonės. 
Burnos higiena 

         PSPC burnos higiena atliekama rankiniu būdu, naudojant odontologines medžiagas ir 
vienkartines priemones, ir profesionali burnos higiena - su ultragarsiniu skaleriu, atliekamos 
procedūros su sodapūte. 
6 lentelė. Suteiktos burnos higienos paslaugos. 

RODIKLIS Paslaugos Pokytis 2017-2016 m. 

2017 m. 2016 m. vnt. proc. 
1 2 3 4 5 

Priimtų pacientų skaičius 3814 2834 980 34,58 

1 2 3 4 5 



Atlikta profesionali burnos higiena (pacientų 
skaičius) 2800 2250 550 24,44 

Atliktas dantų silantavimas (vaikų skaičius) 894 486 408 83,95 

Atliktas dantų silantavimas (dantų skaičius) 1089 567 522 92,06 

Dantys padengti fluoro laku (pacientų 
skaičius) 120 98 22 22,45 

Dantys padengti fluoro laku (dantų skaičius) 312 215 97 45,12 

Burnos higienos instruktažų skaičius 3700 3500 200 5,71 
          

2.2. Prevencinių programų vykdymas 
         

Prevencinės programos vykdomos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais 
prevencinių programų įgyvendinimo reikalavimus. 
7 lentelė. Prevencinių programų vykdymo analizė. 

Prevencinės programos 
2017 m. 2016 m. Pokytis 2017-2016 m. 

Vnt. Proc. 

Gimdos kaklelio piktybinių 
navikų prevencinė programa 

1604 1967 -363 -18,45 

Priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 
prevencinė programa 

573 940 -367 -39,04 

Atrankinės mamografinės 
patikros dėl krūties vėžio 
prevencinė programa 

653 649 4 0,61 

Asmenų, priskirtinų širdies ir 
kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei prevencinė 
programa 

2206 2262 -56 -2,48 

Storosios žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 
prevencinė programa 

1481 1542 -61 -3,95 

          
Per 2017 metus prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų skaičius mažėjo. 

Sumažėjo gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos, priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos prevencinės programos rodikliai. Padidėjo mamografinės patikros dėl 
krūties vėžio prevencinės programos rodiklis – 0,61 %. 

Šių programų atlikimo mažėjimą įtakojo: 
1. prisirašiusių gyventojų mažėjimas; 
2. gyventojų dalyvavimas projekte ,,Saugokime vyrus“. 
3. padidėjęs vyresnio amžiaus gyventojų skaičius. 

2.3. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis 



2017 metais buvo gauti trys pacientų nusiskundimai įstaigos teikiamomis paslaugomis. 
Audito grupės išvadoje –  du skundai nepasitvirtino, vieno skundo išvadoje pasiūlyta gydytojai  skirti 
drausminę nuobaudą. Visi pacientų nusiskundimai aptariami gydytojų ir slaugytojų pasitarimuose. 

Siekiant teikti kokybiškas medicinines paslaugas, gerinamas paslaugų prieinamumas, 
gydytojai akušeriai-ginekologai vyksta į ambulatorijas ir šeimos gydytojo kabinetus, Naisių 
medicinos punkte I-mo aukšto patalpos pritaikytos procedūriniam darbui, atnaujintas gydytojo 
odontologo darbas Kuršėnų poliklinikos Daugėlių filiale. 2017 metais sudarytos GKK (gydytojų 
konsultacinės komisijos) Ginkūnų šeimos gydytojo kabinete, Kairių šeimos gydytojo kabinete, 
Meškuičių ambulatorijoje. Tai leidžia priartinti paslaugas prie gyventojų, o įstaiga turi galimybę 
surinkti papildomų lėšų už mokamas paslaugas. 

Gerinant pacientų prieinamumą pas gydytojus yra vykdoma pacientų eilių stebėsena, 
2017 metais  prailgintas ligonių priėmimo laikas. To pasėkoje eilės pas gydytojus sutrumpėjo, 2016 
metais  eilės pas šeimos gydytojus buvo iki 14 kalendorinių dienų, 2017 metais – iki 4-5 kalendorinių 
dienų. 

Laikotarpiu nuo 2017-09-28 iki 2017-12-20 buvo vykdoma pacientų apklausa, atsakant 
į anketos klausimus dėl Kuršėnų poliklinikos darbo laiko, dėl teikiamų paslaugų kokybės. 
Susisteminus anketų duomenis, nustatyta, kad dauguma respondentų patenkinti teikiamomis 
paslaugomis, 85 pacientai pageidautų, kad būtų ilginamas Kuršėnų poliklinikos darbo laikas. Į visus 
pasiūlymus, pastebėjimus atkreiptas dėmesys, siekiant, kad VšĮ Šiaulių rajono PSPC teikiamos 
paslaugos kokybiškos. 

Gerinant informacijos pateikimą visuomenei sveikatos išsaugojimo ir ligų profilaktikos 
klausimais, nuolat atnaujinama informacija įstaigos skelbimų lentose, stenduose, įstaigos 
internetiniame puslapyje. Į medicinos darbuotojų susirinkimus kviečiami atstovai iš Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus. 
  

3. PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
 
         Per 2017 metus į VšĮ Šiaulių rajono PSPC buvo priimti 28 darbuotojai, iš jų 8 gydytojai, 
6 slaugos personalo, 14 kito personalo, kuris neteikia sveikatos priežiūros paslaugų. Darbo sutartis 
nutraukė – 37. Iš jų: 5 gydytojai, 15 slaugos personalo, 17 kito personalo. Darbuotojų kaitos įstaigoje 
rodiklis, lyginant su 2016 metais, sumažėjo 4,7 proc. 

Įstaigoje 2017 m. gruodžio 31 d. dirbo 183 darbuotojai. Iš jų 
Gydytojų 35: šeimos – 19 (1 iš jų vaiko priežiūros atostogose),  vidaus ligų – 1, vaikų 

ligų - 1, chirurgų –2, gydytojų psichiatrų – 2; akušerių ginekologų – 2, gydytojų odontologų – 8. 
Kitas personalas 5, iš jų psichologų – 3 (1 iš jų vaiko priežiūros atostogose), vyriausioji 

slaugos administratorė – 1, užimtumo specialistas – 1. 
Slaugos specialistų 77, iš jų: slaugytojų – 60 (2 iš jų vaiko priežiūros atostogose),  

akušerių – 2, klinikos laborančių – 2; psichikos sveikatos slaugytojų – 3, radiologijos laborantė – 1, 
socialinių darbuotojų – 3 (1 iš jų  vaiko priežiūros atostogose), gydytojų odontologų padėjėjų – 7, 
burnos higienisčių – 2. 

Administracijos ir ūkio personalo – 66 darbuotojai. 
     
8 lentelė. Įstaigos valdymo sąnaudos 
 

 2017-01-01 2017-12-31 
Etatų skaičius 4 4 
Išlaikymo išlaidos (tūkst. Eur)  73,3 70,4 

 
 

 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 – 19587 Eur., 



kitoms išmokoms (kvalifikacijos kėlimui) per finansinius metus neišleista. 
PSPC darbuotojų 2017 m. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 2125 Eur., 

komandiruočių sąnaudos sudarė 229 Eur. 
  Tobulindami medicinos personalą ir pasidalindami profesine patirtimi, žiniomis bei 
įgūdžiais kiekvieną mėnesį įstaigoje organizavome gydytojų susirinkimus. 

Siekiant geresnių darbo rezultatų audito grupės pirmininkas 2017-01-09 vyko į 
auditorių tobulinimosi kursus ,,Vidaus kokybės sistemos ir audito dokumentų rengimas asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose“. Dėl geresnių sveikatos paslaugų teikimo gyventojams atliekami 
neplaniniai audito patikrinimai  įstaigos padaliniuose.   
 

4. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 

4.1. Informacinių technologijų  ir medicininės įrangos atnaujinimas 
 

         Siekiant geresnių darbo rezultatų 2017 metais kompiuterizuotos visos gydytojų darbo 
vietos. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A-
1464 „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ buvo 
skirta 20 000 eurų. Savivaldybei skyrus lėšų buvo įsigyta 14 kompiuterių. Kompiuterizuotos darbo 
vietos Kuršėnų poliklinikos Daugėlių filiale, Šakynos ir Meškuičių ambulatorijose, Kuršėnų 
poliklinikos psichologų, gydytojų chirurgų kabinetai ir t.t..  
   2017 metais elektroniniu būdu rašomi mirties liudijimai elektroninės sveikatos 
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) aplinkoje. 
Toliau siekiame gerinti e-recepto bei kitų e-sistemos dokumentų išrašymo galimybes ir apimtis. 
Nuolat atnaujinama internetinė svetainė. 2017 metais išrašyti 13889 elektroniniai receptai, 5441 
ambulatorinio apsilankymo aprašymas, 3 vaiko sveikatos pažymėjimai, 3 siuntimai konsultacijoms ir 
147 mirties liudijimai. 

Visiems PSPC gydytojams sukurti el. paštai, supažindinimui su įsakymais ir kitais 
dokumentais. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir darbo grafikai pradėti pildyti 
elektroniniu būtu. 

Gyventojams yra sudaryta galimybė pas gydytojus registruotis elektroniniu būdu per 
informacinę sistemą www.sergu.lt.   
       Informacinių technologijų platėjantis spektras prisideda prie geresnės kokybės 
sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimo. Informacinių sistemų sprendimai suteikė galimybes tobulinti 
sudėtingų struktūrų valdymą, administravimą visais lygiais, taupyti pacientų ir personalo darbo laiką, 
supaprastinti ir optimizuoti statistinę bei buhalterinę apskaitą. 
 
          4.2. Infrastruktūros ir medicininės įrangos atnaujinimas 
 

Infrastruktūros atnaujinimas 
 
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. A-1676 „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros 
centrui“ buvo skirta 7 300,00 eurų einamajam patalpų remontui. Šios lėšos buvo panaudotos Kuršėnų 
poliklinikos šeimos gydytojų kabinetų patalpų remontui reikalingoms medžiagoms įsigyti. 
         Kuršėnų poliklinikos odontologijos skyriui nupirkta ilgalaikio turto už 6 286 eurus: 3 
turbininiai antgaliai, diodinis švitintuvas, lokatorius, ir endomotoras.   

 
5. ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
5.1. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

 



9 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius. 

Straipsniai 
2017 m. 2016 m. 

Suma % Suma % 

1 2 3 4 5 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 
PAJAMOS 2376301 100 2373646 100 

Finansavimo pajamos:     

Iš valstybės biudžeto 31261 1,31 9015 0,32 

Iš savivaldybių biudžetų 41188 1,73 67622 2,84 

Iš ES, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų lėšų 26182 1,1 26915 1,12 

Iš kitų finansavimo šaltinių 33184 1,4 58281 2,40 

Pajamos už suteiktas paslaugas 2244486 94,46 2216040 93,36 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 
SĄNAUDOS 2325532 100 2825365 100 

Darbo užmokesčio 1415228 60,83 1463552 51,8 

Socialinio draudimo 439064 18,9 451277 15,97 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 33782 1,4 34178 1,21 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 77137 3,3 85269 3,03 

Komandiruočių 229 0,1 2485 0,09 

Transporto 18492 0,8 52172 1,85 

Kvalifikacijos kėlimo 2125 0,1 4042 0,14 

Patalpų remonto ir eksploatavimo 9776 0,4 214587 7,59 

Sunaudotų atsargų 148150 6,37 174091 6,16 

Kitų paslaugų 181549 7,8 343712 12,17 

VEIKLOS REZULTATAS 50769  -451719  

      
Pastaba. Sudarant 2017 metų finansines ataskaitas, paaiškėjo paliktos senesnių metų 

gautos finansavimo sumos, kurios liko neįtrauktos į finansavimo pajamas, nors turtas jau sunaudotas 
įstaigos veikloje. Atstatant  sumas, įstaigos pelnas padidėjo 30817 Eur. Galutinis įstaigos veiklos 
rezultatas  balanse yra 88 826 Eur..      

Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo. 2017 m. jos siekė 1 993 807 Eur., 2016 metais gauta 2061164 
Eur, tai yra 3,4 % mažiau negu 2017 metais. 
          Pradelstų ir laiku neapmokėtų mokesčių įstaiga neturi, mokesčius sumoka  
administravimo įstatymo nustatytais terminais. Skolos tiekėjams 2017 metų gruodžio 31 dienai 



sudaro 147366 Eur, 2016 metų gruodžio 31 dienai skolos siekė 220978 Eur. Skolos tiekėjams per 
2017 metus sumažintos 24 %. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 72021 Eur, tai mokėtinos socialinio 
draudimo ir gyventojų pajamų mokestis. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervui) sudaro 
148211 Eur, kuris palyginti su 2016 metais sumažėjo 11,3 %. 
          Gautinos sumos – 147547 Eur, didžioji dalis sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos 
skola.           

Siekiant sumažinti VšĮ Šiaulių rajono PSPC kreditorinį įsiskolinimą, numatomos 
sekančios 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. Teikti daugiau mokamų paslaugų. 
 3. Diegti ir teikti daugiau e-sveikatos paslaugų, siekiant efektyvinti PASP įstaigų veiklą. 
 4. Gerinti šeimos gydytojo komandos bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugų tiekėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis. 
 5. Kas ketvirtį analizuoti sąnaudas darbo užmokesčiui, valdymo išlaidoms, papildomų 
finansavimų rezultatus, prioritetinių paslaugų vykdymą. 

 
5. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

 Dalininko vertė finansinių metų pabaigoje – 95108,68 euro. Dalininko kapitalas per 
2017 metus nesikeitė. 

 
6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ  ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS 

METUS 
   
 2017 metais buvo pirkta ilgalaikio turto už 19800 eurus. Nurašyta ilgalaikio turto už  
16228 eurų. 

 
7. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS 
 

                       Darbo užmokestis kolegialiems organams nemokamas, nes dirba visuomeniniais 
pagrindais. 

 
8. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS 

ASMENIMS 
  
 2017 metais su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims išlaidų išmokėta 
nebuvo. 
 

__________________________________________ 
 


