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    Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

    2020 m. gegužės 29 d. 

    sprendimu Nr. B-TS-409 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Vadovo žodis. 

Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) 2019 m. teikė 

kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Centro finansinis rezultatas 

teigiamas (26 158 eurų perviršis). Prie Centro buvo prisirašęs 5 601 asmuo, iš jų – 5 187 drausti 

privalomuoju sveikatos draudimu. Pacientų pasitenkinimas suteiktomis Centre asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis – 82,5 proc. Centre, naudojantis e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 

infrastruktūros informacine sistema (ESPBI IS), išrašomi e. receptai, siuntimai ir kt. e. dokumentai. 

Centre dirbantiems sveikatos priežiūros ir jiems prilygintiems specialistams darbo užmokestis buvo 

padidintas vidutiniškai 11 proc. Pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ vykdytas projektas „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės 

sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“. Pateikta paraiška „Viešosios 

įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ ES 

paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano 

priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties 

pastatuose“. 

 

2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų.  

Centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatytą nomenklatūrą yra Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti 

sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-226 „Dėl 

viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019-2021 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ patvirtintas Centro 2019–2021 m. strateginis veiklos planas (toliau – Planas). Planas 

įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1332 

„Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 9 programos 2 tikslo 

„Gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės Savivaldybės gyventojams gerinimas bei sveikatos netolygumų 

mažinimas“ 2 ir 3 uždavinius. 

Pagrindinis Centro veiklos tikslas – gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti sergamumą ir 

mirtingumą.  

Centro misija – pacientams teikti mokslu ir technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, 

atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais 

ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo, Valstybinės ligonių kasos keliamus reikalavimus, užtikrinti pacientų 

informacijos privatumą, pagarbą, orumą. 

Savo tikslui pasiekti Centras organizuoja ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

kurias teikti teisę suteikia Centro asmens sveikatos priežiūros licencija: 

1. medicininės ir odontologinės praktikos veikla – 86.20; 

2. bendrosios praktikos gydytojų veikla – 86.21; 

3. odontologinės praktikos veikla – 86.23; 

4. gydytojų specialistų veikla – 86.22; 

5. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90; 



  

6. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10. 

Savo tikslui pasiekti Centras verčiasi kita įstatymu nedraudžiama ūkine komercine veikla: 

1. personalo darbo ir poilsio sąlygų gerinimas; 

2. pacientų sveikatos priežiūros sąlygų gerinimas; 

3. konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas.  

Centro struktūra: 

1. viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro poliklinika; 

2. Vištyčio ambulatorija; 

3. Virbalio ambulatorija; 

4. Matlaukio medicinos punktas; 

5. Gudkaimio medicinos punktas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu už Centro veiklą buvo atsakinga vyriausioji gydytoja Dženita 

Sabašinskienė. Buhalterinę apskaitą vykdė vyriausioji buhalterė Birutė Lekavičienė. Visi darbuotojai, 

teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi licencijas, pažymėjimus. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje prie Centro buvo prisirašę 5 785 asmenys, iš jų 5 311 – 

draustas privalomuoju sveikatos draudimu, 474 – nedrausti asmenys. 2019 m. gruodžio 31 d. – 5 601, 

iš jų 5 182 – drausti privalomuoju sveikatos draudimu, 419 – nedrausti asmenys. Lyginant su 

praėjusiais metais, prisirašiusiųjų asmenų skaičius sumažėjo kiek mažiau. Priežastys išlieka tos pačios: 

didelis mirtingumas ir mažas gimstamumas, mokiniai, baigę mokyklas, išvyksta studijuoti į 

didžiuosius miestus, asmenys išvyksta į užsienį, ten deklaruoja gyvenamąją vietą (1 pav.).  
 

    Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

  

Didžiausią dalį – 30,9 proc. – visų pacientų sudaro darbingi 18–49 metų asmenys (1 604), antrą dalį – 

27,3 proc. – vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys (1 417), vaikai iki 18 metų – 19,0 (980) proc. ir 

22,8 proc. – 50–65 metų amžiaus (1 184) asmenys. Prie Centro 2019 m. buvo prirašyti 29 vaikai iki 1 

m. amžiaus (2018 m. – 29, 2017 m. – 41). 

 Prie Centro prisirašiusiųjų asmenų skaičius ir jo pokytis parodytas 1 lentelėje.  

 

Prisirašiusiųjų asmenų skaičius ir jo pokytis 

   1 lentelė 

Rodiklio pavadinimas 2019-12-31 2018-12-31 Pokytis +/- 

Prisirašiusiųjų skaičius, iš viso: 5182 5 311 -129 

Iš jų:  

 prie šeimos gydytojų 4 014 3 648 +366 

 prie vidaus ligų gydytojų 742 802 -60 



  

 prie vaikų ligų gydytojų 426 861 -435 

 kaimo gyventojų  1 842 1 927 -85 

Odontologų aptarnaujamų asmenų 

skaičius 
6 437 6 557  -120 

Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 

2019 m. pas gydytojus pacientai lankėsi 32 782 kartus, iš jų pas šeimos gydytojus – 20 081 

kartą (2018 m. – 34 464 kartus, iš jų pas šeimos gydytojus – 19 623 kartus), t. y. 1 682 apsilankymais 

mažiau, nei 2018 m., tačiau išaugo apsilankymų skaičius pas šeimos gydytojus (+ 458), žr. 2 lentelę. 
 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius ir jų  pokytis 

       

                      2 lentelė 

Veiklos rodiklio 

pavadinimas 

2019 m. 
2019 

m. 

2018 

m. 

Pokytis 

+/- 
I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV. 

ketv. 

Pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūros veikla 

I. Apsilankymų pas 

gydytojus skaičius, iš viso: 
8 807 8 096 7 908 7 971 32 782 34 464 -1 682 

Iš jų:  
 - apsilankymai pas šeimos 

gydytojus 
4 636 4789 5 042 5 614 20 081 19 623 +458 

 - apsilankymai pas vidaus ligų 

gydytojus 
1 233 955 1 217 1 026 4 431 4 354 +77 

 - apsilankymai pas vaikų ligų 

gydytojus 
1 590 1 069 202 151 3 012 5 376 -2 364 

 - apsilankymai pas gydytojus 

akušerius-ginekologus 
226 194 203 186 809 654 +155 

 - apsilankymai pas gydytojus 

chirurgus 
240 231 178 174 823 830 -7 

 - apsilankymai pas odontologus 882 858 1 066 820 3 626 3 627 -1 

II. Apsilankymų dėl ligos 

skaičius, iš viso: 
7 686 6 766 5 605 6 653 26 710 28 038 -1 328 

III. Gydytojų apsilankymų 

namuose skaičius, iš viso: 
237 224 210 147 818 937 -119 

Iš jų:  

 šeimos gydytojų 164 159 146 80 549 649 -100 

 vidaus ligų gydytojų 69 55 63 62 249 259 -10 

 vaikų ligų gydytojų 4 10 1 5 20 29 -9 

IV. Profilaktinių sveikatos 

patikrinimų skaičius, iš 

viso: 

736 908 1 936 1 065 4 645 4 695 -50 

V. Mokamų apsilankymų 

skaičius, iš viso: 
151 195 157 127 630 667 -37 

Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

3 lentelėje matosi stebimas Gudkaimio ir Matlaukio medicinos punktuose užregistruotų 

pacientų apsilankymų skaičius ir jo pokytis: 

 

                                Apsilankymų medicinos punktuose skaičius ir jo pokytis                                    
                        3 lentelė 

Medicinos punktas 2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 
Pokytis 

2019-2018 m. 

Matlaukio medicinos punktas 439 405  511 664 +34 



  

Gudkaimio medicinos punktas 539 545  675 665 -6 

      Centro duomenys 

 

Apsilankymų skaičiaus mažėjimas susijęs su gyventojų skaičiaus nuolatiniu mažėjimu 

kaimiškose teritorijose. 

Analizuojant pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokamas skatinamasis 

priedas, vykdymą, kaip ir ankstesniais metais, daugiausia suteikta vaiko paruošimo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai, vaikų imunoprofilaktikos, vaikų iki 1 metų amžiaus 

paslaugų. Taip pat daugiau atlikta kraujo tyrimų prieš planinę operaciją, glikozilinto hemoglobino ir 

protrombino laiko nustatymo paslauga. Suaktyvėjo neįgaliųjų sveikatos priežiūra mieste ir kaime, 

slaugos paslaugos namuose. Žr. 4 lentelę. 

 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokamas skatinamasis priedas, skaičius 

ir pokytis 

 4 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos, už kurias mokamas 

skatinamasis priedas, pavadinimas 

2019 m. 2018 m. Pokytis  

1. Naujagimių priežiūra mieste ir kaime 

580 (20,0 karto 

vienam asmeniui ) 

(29 gruodį buvo 

vaikai iki 1 metų) 

624 

(26,6 karto 

vienam 

asmeniui ) (29 

gruodį buvo 

vaikai iki 1 

metų) 

-44 

 

2. Vaiko paruošimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigai ir mokyklai: 

2.1. gydytojo paslauga 864 924 -60 

2.2. slaugytojo paslauga 864 924 -60 

3. Imunoprofilaktika vaikams: 

3.1. gydytojo paslauga 551 532 +19 

3.2. slaugytojo paslauga 819 707 +112 

4. 
Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų 

vaikams ir rizikos grupių vaikams  
66 76 -10 

5. 
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra mieste ir 

kaime  
998 819 +179 

6. Slaugos paslaugos namuose  1 228 832 +396 

7. 
Slaugytojo procedūros  (lašelinės 

infuzijos) mieste  
800 739 +61 

8. 
Slaugytojo procedūros  (lašelinės 

infuzijos) kaime  
428 357 +71 

9. Glikozilinto hemoglobino nustatymas  419 359 +60 

10. 
Kraujo krešumo sistemos būklės 

ištyrimo ir įvertinimo paslauga   
675 759 -84 

11. 
Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę 

operaciją 
586 591 -5 

12. 
Moksleivių paruošimas mokyklai: 

gydytojo odontologo  
278 333 -55 

13. 
Moksleivių paruošimas mokyklai: 

gydytojo odontologo padėjėjo  
277 332 -55 

14. 

Vaikų krūminių dantų dengimas 

silantinėmis medžiagomis (skirta 

vaikams nuo 6 iki 13 metų imtinai) 

59 123 -64 



  

15. Fiziologinio nėštumo priežiūra  266 352 -86 

 Iš viso: 9 758 9 383 +375 
Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

Centre ir ambulatorijose atliekami hematologiniai, biocheminiai ir bendrosios citologijos 

tyrimai. Centre 2018 m. atlikti 8 392 tyrimai (hematologiniai – 4 452, biocheminių – 1 790 ir 

bendrosios citologijos – 2 144 tyrimai), o 2019 m. – 9 163 tyrimai, žr. 5 lentelėje: 

 

Centre ir ambulatorijose atliktų hematologinių, biocheminių ir bendrosios citologijos tyrimų 

skaičius 

       5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų pavadinimas 

Atlikta tyrimų 2019 m. 

Centro 

poliklinika 

Virbalio 

ambulatorija 

Vištyčio 

ambulatorija 
Iš viso 

1. Hemotologiniai 3 530 469 374 4 373 

2. Biocheminiai 2 215 376 101 2 692 

3. 

Bendrosios citologijos (audinių 

ir organizmo skysčių, šlapimo, 

punktatų ir kaprologiniai) 

1 889 169 40 
2 098 

 

Iš viso: 7 634 1 014 515 9 163 
      Centro duomenys 
Centre išaugo atliktų biocheminių tyrimų skaičius, nes panaudos būdu įsigytas CRB nustatantis 

aparatas. 

Šeimos gydytojo normai ir kitus antriniam lygiui priskirtus tyrimus atlieka viešųjų pirkimų 

būdu atrinktas paslaugos teikėjas UAB „Diagnostikos laboratorija“, su kuria sudaryta sutartis. Tyrimai 

imami ir Vištyčio, Virbalio ambulatorijose bei medicinos punktuose. Kraujo tyrimų rezultatai 

pateikiami tą pačią dieną internetu, o popierinis variantas pristatomas kitą dieną pasiimant tyrimus. 

UAB „Diagnostikos laboratorijoje“ iš viso 2019 m. atlikta 17 870 tyrimų, 2018 m. – 17 089 tyrimai. 

Atlikta 8 215 tyrimų pagal šeimos gydytojo normą, 3 546 – programiniai tyrimai ir 6 109 – mokami 

tyrimai (2018 m. – 8 392 tyrimai pagal šeimos gydytojo normą, 3 483 – programiniai tyrimai ir 5 214 

mokami tyrimai).  

Didelis dėmesys skirtas valstybinėms sveikatos prevencinėms programoms vykdyti. 

Prevencinės programos vykdomos siekiant diagnozuoti ligą ankstyvoje stadijoje, kurioje ji yra lengvai 

pagydoma. Prevencinės programos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – 

PSDF) biudžeto lėšomis. Centro darbuotojai, ataskaitiniais metais vykdydami šias prevencines 

programas, stengėsi užtikrinti, kad pacientai gautų kuo daugiau informacijos apie vykdomų programų 

naudą ir tai davė rezultatą – dalyvavusiųjų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, išaugo. 2019 m. 

dalyvavo 1 758 asmenys (2018 m. – 1 670 asmenų). 

Prevencinių programų vykdymas 2018–2019 m. 

  6 lentelė 

 

 

Prevencinės programos pavadinimas 

Centre 

įregistruotų 

atitinkamo 

amžiaus 

asmenų 

skaičius 

2019 m. 

Patikrintų 

Asmenų 

skaičius  

2019 m. 

Centre 

įregistruotų 

atitinkamo 

amžiaus 

asmenų 

skaičius 

2018 m. 

Patikrintų 

Asmenų 

skaičius  

2018 m. 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir 

rezultatų įvertinimo paslauga 
1 021 112 1 057 104 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 

vėžio programa 
834 226 836 46 

Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų 

didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių programa 

1 073 577 1 094 600 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 755 190 870 288 



  

programa 

Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika 1 888 653 1 892 632 

Iš viso: 5 571 1758 5 749 1 670 
Duomenys pagal Kauno TLK 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išduota 13 siuntimų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo paslaugoms gauti: 7 – suaugusiems asmenims ir 6 – vaikams. 

Kitų sveikatos priežiūros įstaigų pacientams teikiama būtinoji medicinos pagalba. Suteikta 7 

būtinosios medicinos pagalbos paslaugos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu 

gyventojams, neįrašytiems į Centro aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal šeimos gydytojo medicinos 

normą (2018 m. – 9).  

Centro ne darbo valandomis, švenčių bei poilsio dienomis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas Centro pacientams teikia VšĮ Vilkaviškio ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrius. 

ESIS IS išrašomi e. receptai, siuntimai, medicininiai mirties liudijimai ir kt. e. dokumentai.  

Centras 2019 m. modernizavo personalo apskaitą, įdiegiant kompiuterizuotą programą.  

Centre nuolat analizuojama teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, 

reaguojama į personalo, pacientų (klientų) pastabas, pasiūlymus. 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. 

vykdytas gyventojų nuomonės (Kybartų, Virbalio ir Vištyčio ambulatorijose) tyrimas anketinės 

apklausos būdu. Respondentų bendras pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis – 82,5 proc. 

Nuolat atnaujinami, koreguojami vidaus dokumentai, kurių parengimą ir / ar pakeitimą 

sąlygoja nauji teisės aktai.  

Darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymuose, seminaruose konferencijose.  

Informacija apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas yra skelbiama interneto svetainėje: 

www.kybartupspc.lt.  

Centre atliktas korupcijos tikimybės nustatymas Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo srityje. Centro interneto svetainėje www.kybartupspc.lt, stenduose skelbiama informacija, 

kur kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika. Korupcinio pobūdžio pranešimų nebuvo gauta.  

Siekiant optimizuoti paslaugų teikimą bei pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą 

prie Centro prisirašiusiems asmenims, Centras 2019 m. vykdė projektą „Viešosios įstaigos Kybartų 

pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ pagal priemonę 

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Pagal 

projektą šeimos gydytojų kabinetai buvo įrengti pirmajame aukšte, suremontuoti: procedūrinis 

kabinetas, tualetai ir vienas iš jų bus pritaikytas asmenims su negalia. Įsigyta odontologinė, medicininė 

ir kompiuterinė įranga. Projekto vertė – 74 699,55 Eur. 

Centro lėšomis atlikti kapitalinio remonto darbai pastato, esančio adresu: Tarybų g. 4, Kybartai, 

patalpų pirmajame aukšte. Į šias patalpas iš pastato, esančio Tarybų g. 3, perkelta registratūra. 

Pacientams atvykstant pas šeimos gydytoją nebereikia eiti per gatvę iš vieno pastato į kitą. 

Pateikta paraiška „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro saulės 

fotovoltinės elektrinės įrengimas“ ES paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 

2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių 

grupių asmenims) paskirties pastatuose. Projekto vertė – 22 453,29 Eur. 

 

2. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinos reikšmės. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 

„Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių 

patvirtinimo“ patvirtino Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų,  

teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų 

siektinas reikšmes. Siektinų reikšmių įvykdymas pateiktas 7 lentelėje. 

       

      

 

 



  

     7 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 

(toliau – rodiklis) 

Pirminio lygio asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančios 

LNSS viešosios įstaigos  

siektina reikšmė 

 

 

Centro pasiekta 

reikšmė 

1. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:  

1.1. 
Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų 

ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų 

skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai 

 

Perviršis – 26 158 Eur 

1.2. 
Įstaigos 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 80 

proc. nurodytų lėšų 

panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti 

 

 

 

 

Nukreipta sveikatos 

priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui 

didinti – 84, 5 proc.  

1.3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 

  

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis – ne 

daugiau kaip 7,2 proc. 

 

7,2 proc. 

1.4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis 

nuo metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų 

koeficientas – ne didesnis 

kaip 0,10 

0,04 proc. 

1.5. 
Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 
Nenustatoma 

 4,5 proc. 

2. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:  

2.1. 

Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugomis lygis, tai yra pacientų 

teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų 

paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per 

metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičiaus pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes 

Nenustatoma 

 

 

 

82,5 proc. 

2.2. 

Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl 

įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per metus ir 

pagrįstų skundų dalis 

Nenustatoma 

 

Negauta  

2.3. 

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo 

visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičiaus per metus 

pagal sveikatos apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 

 

 

Negauta  

2.4. 

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija 

priemonės, numatytos sveikatos apsaugos 

ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros 

srities korupcijos prevencijos programoje 

Suteiktas Skaidrios 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardas 

 

Neįvertinta 

 

2.5.  Informacinių technologijų diegimo ir ASPĮ IS įdiegtas vaistų  



  

* Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 4 punkto ir Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

patvirtinto  Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 11 punkto nuostatomis, kurios nurodo, kad „<...> numatytos pareigos 

įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant 

neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM)“, 

Centras per CPO prekių ir paslaugų neįsigijo. 

3. Centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, 

dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

Centro dalininkas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės turtinis įnašas 2019 m. – 100,00 eurų. 

4. Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

plėtros lygis (pacientų elektroninės 

registracijos sistema, įstaigos interneto 

svetainės išsamumas, darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo 

elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)  

suderinamumo tikrinimo 

funkcionalumas 

 

Įdiegta  

2.6. 

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir 

per metus pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 

 

2.7. 

Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į 

įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos suteikimo momento iki paskirto 

paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

Nenustatoma 

Šeimos gydytojo, 

Vidaus ligų gydytojo, 

Vaikų ligų gydytojo, 

gydytojo akušerio-

ginekologo, 

gydytojo chirurgo, 

gydytojo odontologo 

vidutinis paslaugų 

gavimo laikas – nuo 0 

iki 7 kalendorinių 

dienų 

2.8. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų 

skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 

metus 

Nenustatoma 

Centre dirbančių 

darbuotojų – 40. 

Centre nustatytas etatų 

skaičius – 28,225.  

Asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

skaičius pateiktas 1 

priede. 

3. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

3.1. Absoliutaus likvidumo rodiklis Nuo 0,5 iki 1 4,6 

3.2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 1 

3.3. 

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės 

perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ 

CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis 

nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti 

per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, 

vertės 

Ne mažiau kaip 80 proc. 

 

 

-* 



  

    8 lentelė 

Darbuotojai 2019-12-31 2018-12-31 Pokytis +/- 

Darbuotojų iš viso: 40 38 +2 

Iš jų:  

gydytojų ir jiems prilygintų specialistų 13 12 +1 

slaugytojų ir jiems prilygintų specialistų 17 16 +1 

kitų darbuotojų 10 10 
 

      Centro duomenys 

Nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio Centre darbą pradėjo jauna šeimos gydytoja. 

 

5. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas.  

Centro pagrindinė veikla – pirminė sveikatos priežiūra, kuri apmokama pagal Kauno TLK 

pateiktas ataskaitas, išrašytas už gyventojams suteiktas paslaugas. 

Pajamos iš PSDF 2019 m., palyginus su 2018 m., padidėjo 16,6 proc. Mokamų paslaugų 

pajamos ir pajamos iš PSDF pateikiamos 9 lentelėje: 

     9 lentelė 

 Pajamos 2019 m. 

Eur 

2018 m. 

Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

1. PSDF lėšos pagal sutartį su Kauno TLK, iš viso: 526 502 451 601 +74 901 

1.1. PASP paslaugos 502 601 427 979 +74 622 

1.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos programa 1 318 1 164 +1 54 

1.3. KVP 20 80 -60 

1.4. Mamografinės patikros programa 1 114 210 +904 

1.5. Priešinės liaukos vėžio prevencijos programa 3 008 4 276 -1 268 

1.6. Storosios žarnos vėžio prevencinė programa 6 907 6 810 +97 

1.7. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa 11 534 1 1082 +452 

2. Pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 

42 505 36 545 +5 960 

2.1. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai 9 921 9 483 +438 

2.2. Odontologinės paslaugos 7 428 4 165 +3 263 

2.3. Infuzijos, vakcinos 4 460 1 845 +2 615 

2.4. Tyrimai už įstaigos ribų 17 088 15 995 +1 093 

2.5. Šeimos gydytojo konsultacijos 675 173 +502 

2.6. Kitos mokamos paslaugos 2 933 4 884 -1 951 
      Centro duomenys 

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su TLK 

iš anksto pasirašytas sutartis, , dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų 

fizinių bei juridinių asmenų, ir finansavimo pajamos. 

 

Gautos lėšos už vykdomą veiklą per finansinius metus 

                    10 lentelė 

 Pajamos 
2019 m. 

 Eur 

2018 m. 

 Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

A Pagrindinės veikos pajamos 617 637 506 200 +111 437 

1. Finansavimo pajamos 49 084 18 054 +31 030 

1.1. Iš valstybės biudžeto 2 171 177 +1 994 

1.2. Iš savivaldybių biudžeto 2 895 1 757 +1 138 

1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 

26 015 698 +25 317 

1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 18 003 15 422 +2 581 

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 568 553 488 146 +80 407 



  

2.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 568 592 488 327 +80 265 

2.2. Pervestinų pagrindinės veikos kitų pajamų suma -39 -181 -142 
      Centro duomenys 

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo pajamos: 

1. vykdant projektą „BŪK SVEIKAS 2019“ – 550,00 Eur – Vilkaviškio rajono savivaldybės 

biudžeto lėšos; 

2. vykdant priemonę 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“: 

2.1. 571,00 Eur – Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos; 

2.2. 6 470,00 Eur – Europos Sąjungos biudžeto lėšos; 

2.3. 571,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos. 

4. Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą – 539,00 Eur – Valstybinė mokesčių 

inspekcija. 

Iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 2019 m. gauta vakcinų už 19 026,04 Eur (žr. 11 lentelę). 

Vakcinos panaudotos prisirašiusiems asmenims skiepyti pagal profilaktinių skiepijimų 

kalendorių: nuo stabligės, difterijos, tymų, raudonukės, hepatito B (vaikams), žmogaus papilomos 

viruso ir kitų infekcijų. Taip pat gauta gripo vakcina, skirta padidintos rizikos grupių žmonėms 

skiepyti. 

 

Gautos lėšos už vykdomą veiklą per finansinius metus iš kitų šaltinių 

                       11 lentelė 

Pavadinimas 
2019 m. 

 Eur 

2018 m. 

 Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

1. Skiepijimui gauta vakcina iš AIDS centro 17 070,98 16 083,95 +987,03 

2. Iš kitų šaltinių gauta vakcina 1 955,06 872,55 +1 082,51 

Iš viso: 19 026,04 16 956,20 +2 069,54 
      Centro duomenys 

Centro vyriausiojo gydytojo 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-78 „Dėl viešosios įstaigos 

Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 

2019 metams, normatyvų nustatymo“ patvirtintas išlaidų darbo užmokesčio normatyvas – iki 85 proc. 

(nuo planuojamų gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų). 

Darbo užmokesčio normatyvas veiklos sąnaudose 2019 m. sudarė 75,2 proc., o nuo PSDF 

biudžeto pajamų darbo užmokestis sudarė 84,5 proc. 

Centro veiklos sąnaudos 2019 m. padidėjo 20,5 proc., palyginus su 2018 m. (žr. 12 lentelę). 

 

Veiklos sąnaudos 

                                                                                                                                                  12 lentelė 

 
Sąnaudos 

Sąnaudos 

2019 m. 

Eur 

Sąnaudos  

2018 m. 

Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

1 Veiklos sąnaudos, iš viso: 591 479 490 847 +100 632 

1.1. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 445 021 396 411 +48 610 

1.2. Vaistams, tirpalams, tvarsliavai 25 569 18 386 +7 183 

1.3. Medicinos pagalbos priemonėms įsigyti 9 719 8 969 +750 

1.4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 4 659 3 289 +1 370 

1.5. Komunalinių paslaugų ir ryšių 17 560 18 030 -470 

1.6. Transporto 1 065 1 662 -597 

1.7. Kvalifikacijos kėlimo 680 576 +104 

1.8. Patalpų einamajam remontui 32 526 1 100 +31 426 

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 17 721 8712 +9 009 

1.10. Kitų paslaugų 36 959 33 712 +3 247 
      Centro duomenys 



  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 18 d. įsakymu 

Nr. V-856 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“ 

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros darbuotojams 2019 metais vidutiniškai 11 proc. buvo 

padidintas darbo užmokestis. Gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiantiems specialistams buvo mokamos priemokos už prevencinių programų vykdymą, profilaktinių 

sveikatos patikrinimų atlikimą, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokamas 

skatinamasis priedas, teikimą. Nuo 2019 m. vasario mėnesio darbuotojams kas mėnesį mokama 

kintama darbo užmokesčio dalis. Už gerus darbo rezultatus metų gale buvo išmokėtos vienkartinės 

išmokos. 

 

Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* Eur 

                       13 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Bazinis 

darbo 

užmokestis 

Priemokos Priedai Premijos 
Kitos 

išmokos 
Iš viso 

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

1. Vyriausiasis 

gydytojas  
17 910,31 3 018,31 - 1 484.00 - 22 412,62 

       * Neatskaičius mokesčių. 

6. Informacija apie sudarytus reikšmingus sandorius. 

Centre 2019 buvo sudaryti šie reikšmingi sandoriai: 

 

Reikšmingi sandoriai 

        

                                                                                    14 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma (su 

PVM), Eur Pavadinimas Kodas Registras Adresas 

1. UAB 

„Laibaris“ 

151472477 Juridinių 

asmenų 

registras,  

tvarkytoja – 

valstybės 

įmonė 

Registrų 

centras 

L. Giros g. 

50, 

Marijampolė 

Pastato-

ambulatorijos, 

esančios Tarybų 

g. 4, 

Kybartuose, 

pirmojo aukšto 3 

šeimos gydytojų 

kabinetų, 

laukiamojo 

pacientams, 

procedūrinio 

kabineto ir WC 

patalpų remonto 

darbų pirkimas 

23 897,50 

2. UAB 

„Mardentas“                           

225863550 Juridinių 

asmenų 

registras,  

tvarkytoja – 

valstybės 

įmonė 

Registrų 

centras 

Lazdynėlių g. 

8, 04126, 

Vilnius  

Odontologinės 

įrangos pirkimas 

23 982,20 

     Iš viso: 47 879,70 
      Centro duomenys 

 

 



  

 

7. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai: 

1. pirminės asmens sveikatos priežiūros ir odontologinių paslaugų teikimas bei prevencinių 

programų aktyvus vykdymas; 

2. ambulatorinės slaugos paslaugų namuose aktyvus vykdymas; 

3. imunoprofilaktikos aktyvinimas; 

4. šeimos / vaikų ligų gydytojo pritraukimas į Centrą; 

5. piniginių lėšų apskaitos modernizavimas, suteikiant asmenims galimybę už paslaugas 

atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, t. y. įrengiant banko kortelių skaitytuvus Centre; 

6. sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas ir racionalus patalpų panaudojimas, 

sveikatos priežiūros paslaugų (vaikų ligų gydytojų kabinetų) perkėlimas į Centro pastatą, esantį 

Tarybų g. 4, Kybartuose;  

7. projekto „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės 

elektrinės įrengimas“ įgyvendinimas (gavus finansavimą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Viešosios įstaigos Kybartų pirminės  

sveikatos priežiūros centro 2019 metų 

veiklos ataskaitos 

1 priedas 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SKAIČIUS PER KETVIRTĮ IR PER 

METUS PAGAL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO NUSTATYTAS PASLAUGŲ 

GRUPES 

 

Paslaugų kodas 

2019 m. 

I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV. 

ketv. 

Iš viso  

 

01 01 – Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos 

1 949 2 304 3 711 2 531 10 495 

01 03 – Slaugos paslaugos 220 234 188 181 823 

05 01 – Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinių 

priemonių, apmokamų iš 

privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšų, finansavimo 

programa 

131 124 158 110 523 

05 02 – Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio 

finansavimo programa 

27 66 65 68 226 

05 03 – Asmenų, priskirtinų 

širdies ir kraujagyslių ligų didelės 

rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių 

finansavimo programa 

138 146 138 155 577 

05 04 – Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programa 

60 49 44 37 190 

05 05  – Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programa 

160 221 154 149 684 

Iš viso:  2 685 3 144 4 458 3 231 13 518 

 

_____________________ 

 


