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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Vadovo žodis. 

Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – 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. Centras, vykdydamas 

savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, sveikatos 

apsaugos ministro įsakymais, įstatais ir kitais norminiais teisės aktais. Centro 2021 m. veiklos 

finansinis rezultatas teigiamas (7 892,00 eurų perviršis). Prie Centro ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

prisirašę 5 123, iš jų 4 821 – draustas privalomuoju sveikatos draudimu. Šiems asmenims paslaugas 

teikė 12 gydytojų ir 13 slaugos specialistų.  

2021 m. teko įveikti iššūkius, susijusius su COVID-19 infekcija, perorganizuoti sveikatos 

paslaugų teikimą. Didelė dalis paslaugų buvo teikiamos nuotoliniu būdu, todėl pastebimai sumažėjo 

apsilankymų skaičius pas gydytojus, sulėtėjo valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų prevencinių 

programų vykdymas ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.  

Sudaryta galimybė darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu iš namų. Taip pat Centras 

modernizavo informacinę sistemą: įdiegta laboratorinių tyrimų užsakymo sistema, vaistų sąveikų 

tikrinimas išrašant e. receptus, sąsaja su VĮ Registrų centro IPR informacine sistema.  

Centras sudarė su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutartį. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-771 

„Dėl kandidatės gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą suteikimo viešajai įstaigai 

Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrui“ buvo suteiktas kandidatės gauti Skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos vardą. 

Atsižvelgiant į balo vertės padidinimą už PSDF suteiktas paslaugas ir kylant minimaliam 

darbo užmokesčiui Centre dirbantiems sveikatos priežiūros ir jiems prilygintiems specialistams 

pastovioji darbo užmokesčio dalis buvo padidinta 5 proc. Kartu kilo ir kintama darbo užmokesčio 

dalis. 

Tęsiamas ir vykdomas projektas „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros 

centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“. Įrengta 20 kWh fotovoltinė saulės elektrinė.  

Taip pat Centras vykdo projektą „Tarptautine praktika pagrįsto, inovatyvaus, efektyvaus ir 

kompleksinio poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelio diegimas“ pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir 

prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius 

sveikatos priežiūros modelius“, vykdyti. Vykdant projektą savo lėšomis įrengėme salę, kur vyksta 

projekto metu užsiėmimai su projekto dalyviais. Projekto metu stebimi 37 pacientai. Kiekvienam 

pacientui buvo atliktas holistinis įvertinimas, buvo pristatyti individualūs sveikatinimo planai, 

priskirti atvejų vadybininkai. Kiekvieno paciento, dalyvaujančio projekte, būklė stebima iš 

projektinių lėšų gautais prietaisais (gliukomačiai, išmanūs telefonai, išmanios apyrankės, 

kraujospūdžio matuokliai). Taip pat atliekami laboratoriniai tyrimai, kurie sekami dinamikoje. 
 

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



Pagrindinis Centro veiklos tikslas – gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos 

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

mirtingumą. Didžiausias dėmesys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, esant pandemijoms 

telkti mobilias komandas, sutelkti dėmesį teikiant paslaugas neįgaliems pacientams. 

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. Daugiau organizuoti švietėjiškos veiklos suderinus 

su VBC centru, įjungiant vietos bendruomenes ir pacientus. 

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 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B-

TS-673 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 

9 programos „Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo“ 2 ir 3 uždavinius. 

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 atsakingi: iki 2021 m. gegužės 24 d. – direktorė 

Dženita Sabašinskienė, nuo 2021 m. gegužės 25 d. – laikinai einanti direktoriaus pareigas šeimos 

gydytoja Raimunda Danguolė Sutkaitienė. Buhalterinę apskaitą vykdė vyriausioji buhalterė Birutė 

Lekavičienė. Visi darbuotojai, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi licencijas, 

pažymėjimus. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje prie Centro buvo prisirašę 5 378 asmenys, iš jų 5 045 – 

drausti privalomuoju sveikatos draudimu, 333 – nedrausti asmenys. 2021 m. gruodžio 31 d. – 5 123, 

iš jų 4 821 – drausti privalomuoju sveikatos draudimu, 302 – nedrausti asmenys. Prisirašiusiųjų 

asmenų skaičius mažėja, kaip ir ankstesniais metais. Priežastys išlieka tos pačios: didelis mirtingumas 

(ypač dėl COVID-19 ligos) 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 – 30,7 proc. visų pacientų sudarė darbingi 18–49 metų asmenys (1 481), 

antrą dalį – 28,3 proc. – vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys (1 368), 23,5 proc. – 50–65 metų 

amžiaus (1 129) asmenys ir vaikai iki 18 metų – 17,5 (843) proc. Prie Centro 2021 m. buvo prirašyti 

27 vaikai iki 1 m. amžiaus (2020 m. – 25, 2019 m. – 39, 2018 m. – 29). 

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

 

Prisirašiusiųjų asmenų skaičius ir jo pokytis 

1 lentelė 

 

Rodiklio pavadinimas 2021-12-31 2020-12-31 Pokytis +/- 

Prisirašiusiųjų skaičius, iš viso: 4 821 5 045 -224 

Iš jų:  

 prie šeimos gydytojų 4 160 3 807 +353 

 prie vidaus ligų gydytojų 84 729 -645 

 prie vaikų ligų gydytojų 577 509 +68 

 kaimo gyventojų  1 770 1 813 -43 

Odontologų aptarnaujamų asmenų 

skaičius 
6 135 6 353 -218 

Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 

2021 m. pas gydytojus pacientai kreipėsi 28 192, iš jų pas šeimos gydytojus 20 705 kartus 

(tiesioginio kontakto konsultacijoms 6 750 kartų ir dėl nuotolinių konsultacijų – 13 955 kartus) (2020 

m. – 26 078 kartus, iš jų pas šeimos gydytojus 16 243 kartus (tiesioginio kontakto konsultacijoms 

9 302 kartus ir dėl nuotolinių konsultacijų – 8 021 kartus)), t. y. 2 114 kartus daugiau, nei 2020 m., 

tam didelės įtakos turėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino ribojimų 

sušvelninimas, žr. 2 lentelę. 
 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius ir jų pokytis  
            2 lentelė 

Veiklos rodiklio 

pavadinimas 

2021 m. 

2021 m. 2020 m. 
Pokytis 

+/- 
I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV. 

ketv. 

Pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūros veikla 

I. Apsilankymų pas 

gydytojus skaičius, iš viso: 
6 721 6 899 6 928 7 644 28 192 26 078 +2 114 

Iš jų:  

 - tiesioginio kontakto 

apsilankymai pas šeimos 

gydytojus 

1 314 1 620 2 082 1 734 6 750 9 302 -2 552 
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1 Pav. Prisirašiusiųjų prie Centro asmenų, draustų 

privalomuoju sveikatos draudimu, skaičiaus pokytis



- nuotoliniai apsilankymai pas 

šeimos gydytojus 
3 927 3 728 2 742 3 558 13 955 8 021 +5 934 

 - tiesioginio kontakto  

apsilankymai pas vidaus ligų 

gydytojus 

- - 70 190 260 2 126 -1866 

- nuotoliniai  apsilankymai pas 

vidaus ligų gydytojus 
- - 185 357 542 1 563 -1 021 

 - apsilankymai pas vaikų ligų 

gydytojus 
379 340 654 419 1 792 1 162 +630 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

vaikų ligų gydytojus 
181 237 172 390 980 219 +761 

 - tiesioginio kontakto  

apsilankymai pas gydytojus 

akušerius-ginekologus 

145 161 214 109 629 601 +28 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

gydytoją akušerį-ginekologą 
11 9 17 10 47 2 +45 

 - tiesioginio kontakto  

apsilankymai pas gydytoją 

chirurgą 

177 216 130 202 725 626 +99 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

gydytoją chirurgą  
8 10 4 2 24 30 -6 

 - apsilankymai pas 

odontologus 
579 578 658 673 2 488 2 426 +62 

II. Apsilankymų dėl ligos 

skaičius, iš viso: 
5 752 6 094 5 653 6 821 24 320 22 270 +2 050 

III. Gydytojų apsilankymų 

namuose skaičius, iš viso: 
13 9 6 54 82 159 -77 

Iš jų:  

 šeimos gydytojų 12 8 4 52 76 41 +35 

 vidaus ligų gydytojų - - - - - 108 -108 

 vaikų ligų gydytojų 1 1 2 2 6 9 -3 

IV. Profilaktinių sveikatos 

patikrinimų skaičius, iš viso: 
791 659 1 160 819 3 429 3 314 +115 

V. Mokamų apsilankymų 

skaičius, iš viso: 
204 204 172 136 716 455 +261 

Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu NR. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo perorganizuotas centro darbas, didžioji dalis 

paslaugų buvo teikiamos nuotoliniu būdu. Nors šio karantino metu sveikatos paslaugų teikimo 

apribojimai buvo mažesni, tačiau, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, paslaugų teikti tiek pat, kaip 

iki karantino paskelbimo, Centras negalėjo. Taip pat įtakos turėjo tai, kad Centre iki liepos mėnesio 

laikinai nedarbinga buvo vidaus ligų gydytoja. Šiuo metu vidaus ligų gydytojas dirba 0,25 etato 

krūviu. 

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 2021 2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m. 
Pokytis 

2021-2020 m. 



Matlaukio medicinos punktas 174 287 439 405 511 -113 

Gudkaimio medicinos punktas 396 436 539 545 675 -40 

      Centro duomenys 

 

Apsilankymų skaičiaus mažėjimas susijęs su gyventojų skaičiaus nuolatiniu mažėjimu 

kaimiškose teritorijose. Be to, medicinos punktuose dirbančios bendrosios praktikos slaugytojos buvo 

pasitelkiamos dirbti į Centro polikliniką vakcinacijai nuo COVID-19 ligos ir vaduoti atostogų metu 

Vištyčio ir Virbalio ambulatorijose. 

Taip pat paskelbtas karantinas turėjo neigiamos įtakos ir pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų, už kurias mokamas skatinamasis priedas, vykdymui. Nors, kaip ir ankstesniais metais, 

daugiausia suteikta vaiko paruošimo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai, 

atlikta kraujo tyrimų prieš planinę operaciją, slaugos paslaugos namuose, stebimas žymus šių 

paslaugų sumažėjimas. 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 

2021 m. 2020 m. Pokytis 

1. Naujagimių priežiūra mieste ir kaime 

357 (13,22 karto 

vienam asmeniui) 

(gruodį buvo 27 

vaikai iki 1 metų) 

289 (11,56 karto 

vienam asmeniui) 

(gruodį buvo 25 

vaikai iki 1 metų) 

+68 

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

2.1. gydytojo paslauga 695 644 +51 

2.2. slaugytojo paslauga 695 644 +51 

3. Imunoprofilaktika vaikams: 

3.1. gydytojo paslauga 414 389 +25 

3.2. slaugytojo paslauga 650 577 +73 

4. 
Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų 

vaikams ir rizikos grupių vaikams  
65 4 +61 

5. 
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra mieste ir 

kaime  
301 509 -208 

6. Slaugos paslaugos namuose  54 654 -600 

7. 
Slaugytojo procedūros  (lašelinės 

infuzijos) mieste  
542 666 -124 

8. 
Slaugytojo procedūros  (lašelinės 

infuzijos) kaime  
837 362 +475 

9. Glikozilinto hemoglobino nustatymas  293 270 +23 

10. 
Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo 

ir įvertinimo paslauga   
411 429 -18 

11. 
Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę 

operaciją 
450 468 -18 

12. 
Moksleivių paruošimas mokyklai: 

gydytojo odontologo  
212 203 +9 

13. 
Moksleivių paruošimas mokyklai: 

gydytojo odontologo padėjėjo  
212 203 +9 

14. 

Vaikų krūminių dantų dengimas 

silantinėmis medžiagomis (skirta vaikams 

nuo 6 iki 13 metų imtinai) 

41 35 6 

15. Fiziologinio nėštumo priežiūra  292 236 56 

 Iš viso: 6 521 6 582 -61 
Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 



Centre ir ambulatorijose atliekami hematologiniai, biocheminiai ir šlapimo tyrimai. Centre 

2021 m. atlikti 3 127 tyrimai (hematologiniai – 1 066, biocheminiai – 835 ir šlapimo – 1 226), o 2020 

m. atliktas 2 701 tyrimas (hematologiniai – 1 404, biocheminių – 704 ir šlapimo – 593). Žr. 5 lentelėje: 

 

Centre ir ambulatorijose atliktų hematologinių, biocheminių ir bendrosios citologijos 

tyrimų skaičius                                 
                       5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų pavadinimas 

Atlikta tyrimų  

Centro 

poliklinika 

Virbalio 

ambulatorija 

Vištyčio 

ambulatorija 
Iš viso 

2021 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2020 

m. 

1. Hemotologiniai 823 788 128 368 115 248 1 066 1 404 

2. Biocheminiai 709 535 86 73 40 96 835 704 

3. Šlapimo  991 447 138 87 97 59  593 

 Iš viso: 2 523 1 770 352 528 252 403 3127 2 701 
      Centro duomenys 
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 2021 m. atlikti 22 728 tyrimai, 2020 m. atlikti 15 

364 tyrimai. Atlikti 14 283 tyrimai pagal šeimos gydytojo normą, 2 323 – programiniai tyrimai ir 

6 122 – mokami tyrimai (2020 m. – 8 232 tyrimai pagal šeimos gydytojo normą, 2 085 – programiniai 

tyrimai ir 5 047 – mokami tyrimai).  

Lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais, dėl paskelbto karantino ir ekstremalios situacijos 

Lietuvos Respublikoje dėl COVID-19 infekcijos apribojimų sušvelninimo, pastebimai padidėjo 

prevencinių programų, finansuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) 

biudžeto lėšomis, vykdymas. 2021 m. prevencinėse programose dalyvavo 1 972 asmenys (2020 m. – 

987 asmenys). Prevencinės programos vykdomos siekiant diagnozuoti ligą ankstyvoje stadijoje, 

kurioje ji yra lengvai pagydoma. 

 

Prevencinių programų vykdymas 2020–2021 m. 

 6 lentelė 

 

 

 

Prevencinės programos pavadinimas 

Centre 

įregistruotų 

atitinkamo 

amžiaus 

asmenų 

skaičius 

2021 m 

Patikrintų 

Asmenų 

skaičius 

2021 m. 

Centre 

įregistruotų 

atitinkamo 

amžiaus 

asmenų 

skaičius 

2020 m. 

Patikrintų 

Asmenų 

skaičius 

2020 m. 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir 

rezultatų įvertinimo paslauga 
974 86 1 010 108 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 

vėžio programa 
816 247 831 117 

Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų 

didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių programa 

1 025 453 1 059 355 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programa 
727 176 728 82 

Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika 1 870 1 010 1 880 325 
Iš viso: 5 412 1 972 5 508 987 

Duomenys pagal Kauno TLK 

 



Centro sveikatos priežiūros specialistai prisidėjo prie COVID-19 infekcijos plitimo 

mažinimo savivaldybėje, dirbo mobilios brigados ir mobilaus punkto sudėtyje, ėmė tepinėlius iš 

paciento nosiaryklės ir ryklės. 2020 m. gruodžio mėnesį sudaryta mobili komanda dėl pirminės 

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

sergantiems ir priskiriamiems rizikos grupei asmenims jų namuose lankyti. 2021 m. sausio mėnesį 

pradėti skiepyti asmenys nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). Per ataskaitinį laikotarpį 

nuo COVID-19 ligos atlikta mūsų įstaigoje prisirašiusiems pacientams 6 228 vakcinų dozių, iš jų 

mūsų įstaigoje 4 862 atlikta vakcinų dozių (iš jų 123 vaikams iki 18 metų amžiaus), kitose įstaigose 

mūsų pacientai pasiskiepijo 1 366 vakcinų dozėmis.  

2021 m. rugsėjo mėnesį sudaryta mobili komanda Vilkaviškio rajono savivaldybės 

teritorijoje atliekanti pirminį ir pakartotinį savivaldybės teritorijoje esančių užsieniečių, neteisėtai 

kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną (toliau – užsieniečiai), sveikatos būklės vertinimą. 

Užsieniečiams laikino apgyvendinimo vietoje suteikta 456 pirminės sveikatos būklės vertinimo 

paslaugos ir 169 pakartotinio sveikatos būklės vertinimo paslaugos, 8 pirminės ambulatorinės 

odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išduoti 7 siuntimai medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo paslaugoms gauti: 6 – suaugusiems asmenims ir 1 – vaikui. 

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

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

Dėl ambulatorinės slaugos paslaugų namuose VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros 

centrą pasirinkusiems asmenims teikimo, sudaryta sutartis su VšĮ Vilkaviškio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centru.  

Centras patvirtintas LSMU rezidentūros baze šeimos medicinos rezidentūros šeimos 

medicinos ciklo dalies – šeimos gydytojo praktika vykdymui 6 kreditų apimtimi ir šeimos medicina 

kaimo sąlygomis 12 kreditų apimtimi (viso 18 kreditų) vienu metu dirbant ne daugiau 2 rezidentams. 

Pasirašyta trišalė sutartis su LSMU ir Sveikatos apsaugos ministerija dėl rezidentų finansavimo. 

Rezidentų, norinčių atlikti rezidentūros praktiką Centre, ataskaitiniais metais nebuvo. 

Centras modernizavo informacinę sistemą: įdiegta laboratorinių tyrimų užsakymo sistema, 

Vaistų sąveikų tikrinimas išrašant e. receptus. Įdiegta IT paslauga, pacientų informavimas SMS žinute 

apie registraciją pas gydytoją bei sąsaja su nauja IPR informacine sistema. Centras pasirašė sutartį su 

Valstybės įmone Registrų centru dėl prisijungimo prie išankstinės pacientų registracijos informacinės 

sistemos. Registruojant pacientus, kuriems teikiamos PSDF lėšomis apmokamos paslaugos, IPR IS 

sudarytos sąlygos gauti objektyvią informaciją apie paciento paslaugų laukimo laiką ir apie tai, ar 

sveikatos priežiūros paslaugos pacientui buvo suteiktos laiku (t. y., per įstatyme numatytus terminus). 

Modernizuota piniginių lėšų apskaita, sudaryta galimybė asmenims už paslaugas atsiskaityti 

mokėjimo kortelėmis, t. y. įsigyta banko elektroninių kortelių skaitytuvų naudojimosi paslauga. 

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

sąlygoja nauji teisės aktai.  

Centro darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, konferencijose. 

Siekiant didinti Centro veiklos viešumą ir atvirumą bei pacientų informuotumą, Centras 

visuomenės sveikatos rėmimo programos „Būk sveikas 2021“ lėšomis (550 Eur –Vilkaviškio rajono 

savivaldybės lėšos, 50 Eur – Centro lėšos) 2021 m. įsigijo spalvotą spausdintuvą, kuriuo naudojantis 

gaminamos skrajutės, lankstinukai, viešinama informacija apie vykdomas valstybės finansuojamas 

prevencines programas ir kitą aktualią sveikatinimo informaciją. Informacija apie Centro veiklą ir 

teikiamas paslaugas yra skelbiama VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro interneto 

svetainėje. 

atnaujinama kompiuterinė technika. Centras per 2021 metus įsigijo ilgalaikio turto: 

kompiuterių už 6 675,48 Eur: iš jų už 2 576,48 Eur – ESF lėšomis. 

Centrui priklausančiame pastate (Tarybų g. 4, Kybartai) atliktas II aukšto dalies patalpų 

paprastasis remontas: įrengti 2 odontologiniai kabinetai, procedūrinis kabinetas bei WC patalpos. 

Savivaldybės administracija šiam remontui skyrė 27 999,40 Eur. Įrengiant šias patalpas Centras savo 

lėšomis pakeitė 3 langus (1 000,00 Eur) bei odontologiniame kabinete, kuriame bus dentalinis 

rentgeno aparatas, sumontavo duris su švino plokšte (1 236,38 Eur). Taip pat atliko II aukšto 

kapitalinio remonto darbus (2 528,90 Eur).  



Centrui priklausančiame pastate (Tarybų g. 3, Kybartai) atliktas II aukšto salės patalpų 

einamasis remontas (2 965,71 Eur). 

Vykdant projektą „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro saulės 

fotovoltinės elektrinės įrengimas“ per 2021 metus Centras pagamino 18 364 kWh elektros energijos, 

pateikta ŠESD ataskaita patvirtinimui. 

 

3. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinos reikšmės. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-

1964 „Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų reikšmių 

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

teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 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  

7 892.00 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 

 

 

 

 

80 

1.3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 

  

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau 

kaip 7 proc. 

 

5,8 

1.4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų 

koeficientas – ne didesnis 

kaip 0,10 

 

0,04 

1.5. 

Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 

ASPĮ per pastaruosius 3 

m. yra pasirašiusi bent 

vieną sutartį dėl 

dalyvavimo projekte, iš 

kurio gauna papildomą 

finansavimą 

3 

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 

ASPĮ teikiamomis asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis lygis ne 

mažiau kaip 0,8 balo 

 

 

 

0,9 



priežiūros paslaugų skaičiaus pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes 

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 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaiga įtraukta į 

Skaidrių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų sąrašą 

Suteiktas kandidatės 

gauti Skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos vardą. 

2.5.  

Informacinių technologijų diegimo ir 

plėtros lygis (pacientų elektroninės 

registracijos sistema, įstaigos interneto 

svetainės išsamumas, darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo 

elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)  

1. ASPĮ, išrašant e. 

receptus, vaistų sąveikų 

tikrinimo funkcionalumą 

naudoja pilna apimtimi; 

 

 

2. ASPĮ yra IPR IS 

dalyvis. 

 

3. Ne mažiau kaip 98 proc. 

visų E063 išrašomi el. 

būdu. 

 

4. Patvirtinta ASSPĮ 

naudojamos informacinės 

sistemos infrastruktūros 

saugumo dokumentacija. 

1. ASPĮ, išrašant e. 

receptus, vaistų 

sąveikų tikrinimo 

funkcionalumą 100 

proc. naudoja nuo 

2020-07-01 

 

2.  ASPĮ yra IPR IS 

dalyvis. 

 

3. 100 % 

 

 

 

4. Taip 

2.6. 

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir 

per metus pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 

Apsilankymų skaičius 

2021 m. – 28 192. 

Išsami informacija apie 

teikiamas paslaugas 

nurodyta ankščiau 

aprašytose šios 

ataskaitos dalyse. 

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 

Darbuotojų skaičius: 

36. 

Etatų skaičius: 24,425 

Apsilankymų skaičius 

28 192  

Paslaugų sk. / etatų sk. 

=1 154 

 



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

dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

Centro dalininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės turtinis įnašas 2018 m. – 100,00 Eur, 2021 m. įnašų nebuvo. 

 

5. Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 8 lentelė 

Darbuotojai 2021-12-31 2020-12-31 Pokytis +/- 

Darbuotojų iš viso: 36 35 +1 

Iš jų:  

gydytojų ir jiems prilygintų specialistų 13 13 0 

slaugytojų ir jiems prilygintų specialistų 13 12 +1 

kitų darbuotojų 10 10 0 
      Centro duomenys 

 

Centre 2021 m. darbo santykius nutraukė vidaus ligų gydytoja, 1 bendrosios praktikos 

slaugytoja, 1 iš šių darbuotojų buvo pensinio amžiaus. Centre darbą pradėjo 1 šeimos gydytojas, 1 

gydytoja odontologė, 2 bendrosios praktikos slaugytojos. 

 

6. 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 2021 m., palyginus su 2020 m., padidėjo 3,7 proc. Mokamų paslaugų 

pajamos ir pajamos iš PSDF pateikiamos 9 lentelėje:    

 

  9 lentelė 

 Pajamos 2021 m. 

Eur 

2020 

m. 

Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

1. PSDF lėšos pagal sutartį su Kauno TLK, iš viso: 604 660 583 341 +21 319 

1.1. PASP paslaugos 579 640 561 579 +18 061 

1.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos 

programa 

1 261 1 228 +33 

1.3. KVP 1 3 -2 

1.4. Mamografinės patikros programa 1 809 647 +1 162 

1.5. Priešinės liaukos vėžio prevencijos programa 2 512 1 485 +1 027 

1.6. Storosios žarnos vėžio prevencinė programa 8 471 3 905 +4 566 

1.7. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa 10 966 8 085 +2 881 

1.8 COVID-19  6 409 -6 409 

2. Pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 

44 999 39 247 +5 752 

2.1. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai 12 680 10 287 +2 393 

2.2. Odontologinės paslaugos 8 451 7 445 +1 006 

2.3. Infuzijos, vakcinos 8 972 10 100 -1 128 

2.4. Tyrimai už įstaigos ribų 14 004 10 023 +3 981 

2.5. Šeimos gydytojo konsultacijos 616 349 +267 

2.6. Kitos mokamos paslaugos 276 1 043 -767 
      Centro duomenys 

 

3. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

3.1. Absoliutaus likvidumo rodiklis Ne mažiau kaip 0,8 8,1 

3.2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 1 



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 
2021 m. 

Eur 

2020 m. 

Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

A Pagrindinės veikos pajamos 790 345 656 657 +133 688 

1. Finansavimo pajamos 140 685 40 477 +100 208 

1.1. Iš valstybės biudžeto 93 157 3 035 +90 122 

1.2. Iš Savivaldybių biudžeto 6 330 9 993 -3 663 

1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 

6 814 6 951 -137 

1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 34 384 20 498 +13 886 

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 649 660 616 180 +33 480 

2.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 649 662 616 195 +33 467 

2.2. Pervestinų pagrindinės veikos kitų pajamų suma -2 -15 -13 
      Centro duomenys 

 

Gautos finansavimo lėšos: 

1. vykdant projektą „BŪK SVEIKAS 2021“– 550,00 Eur – Vilkaviškio rajono savivaldybės 

biudžeto lėšos; 

2. vykdant projektus pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ – 12 745,28 Eur – Vilkijos PSPC(ESF lėšos);  

3. pagal sutartį subsidijuojant darbo užmokestį – 4 292,61 Eur – Užimtumo tarnyba (valstybės 

lėšos);  

4. 5 000,00 Eur – Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, gydytojų specialistų 

pritraukimas į Savivaldybės viešąsias įstaigas; 

5. finansavimo pajamos: 

5.1. 6 814,00 Eur – Europos Sąjungos biudžeto lėšos; 

5. 2. 93 157,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos; 

5. 3. 6 330,00 Eur – Savivaldybės biudžetas; 

5. 4. 34 384,00 Eur – kiti finansavimo šaltiniai;  

6. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą – 361,83 Eur – Valstybinė 

mokesčių inspekcija;  

7. iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro ir iš kitų šaltinių nemokamai 2021 m. gauta vakcinų už 

18 789,92 Eur (žr. 11 lentelę). 

Iš VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro (valstybės lėšos) gauta nemokamai 

vakcinų nuo COVID-19 ligos už 66 112,51 Eur.  

Vakcinos panaudotos prisirašiusiems asmenims skiepyti pagal profilaktinių skiepijimų 

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

viruso, COVID-19 ligos ir kitų infekcijų. Taip pat gauta gripo vakcina, skirta padidintos rizikos 

grupių žmonėms skiepyti. Išaugo asmenų, besiskiepijančių erkinio encefalito vakcina, skaičius.  

 

Gautos lėšos už vykdomą veiklą per finansinius metus iš kitų šaltinių 

 

                     11 lentelė 

Pavadinimas 
2021 m. 

Eur 

2020 m. 

Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

1. Skiepijimui gauta vakcina iš AIDS centro 8 581,17 10 571,10 -1 989,93 

2. Iš kitų šaltinių gauta vakcina 10 208,75 8 179,19 +2 029,56 

Iš viso: 18 789,92 18 750,29 +39,63 
      Centro duomenys 



 

Centro direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 „Dėl viešosios įstaigos Kybartų 

pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2021 

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

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

Darbo užmokesčio normatyvas veiklos sąnaudose 2021 m. sudarė 76 proc., o nuo PSDF 

biudžeto pajamų darbo užmokestis sudarė 87,4 proc. 

Centro veiklos sąnaudos 2021 m. padidėjo 21,4 proc., palyginus su 2020 m. Šį sąnaudų 

padidėjimą lėmė COVID-19 pandemija (žr. 12 lentelę). 

 

Veiklos sąnaudos 

 

                                                                                                                                                12 lentelė 

 Sąnaudos 

Sąnaudos 

2021 m. 

Eur 

Sąnaudos 

2020 m. 

Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

1. Veiklos sąnaudos, iš viso: 782 453 644 358 +138 095 

1.1. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 594 472 518 359 +76 113 

1.2. Vaistams, tirpalams, tvarsliavai 95 984 29 827 +66 157 

1.3. Medicinos pagalbos priemonėms įsigyti 9 420 10 992 -1 572 

1.4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 10 779 8 402 +2 377 

1.5. Komunalinių paslaugų ir ryšių 18 285 17 388 +897 

1.6. Transporto 2 273 1 601 +672 

1.7. Kvalifikacijos kėlimo 573 349 +224 

1.8. Patalpų einamajam remontui 6 242 3 800 +2 442 

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 10 574 18 108 -7 534 

1.10. Kitų paslaugų 33 851 35 532 -1 681 
      Centro duomenys 

Vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 

DT-11/6 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

nuostatomis Centro direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. ĮP-90 „Dėl viešosios įstaigos 

Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. darbuotojų darbo užmokestis padidintas 5 proc. Taip pat 5 procentais didėjo kintama 

darbo užmokesčio dalis (Žr.13 lentelę). Centro darbuotojams  kintama darbo užmokesčio dalis buvo 

mokama kas mėnesį. Už gerus darbo rezultatus metų gale buvo išmokėtos nuo 70 iki 100 proc. 

vienkartinės išmokos. Vykstant skiepijimams nuo COVID-19 ligos Centro darbuotojams išmokėta už 

papildomus darbus priemokų ir priedų – 21 579,09 Eur. 

 

             13 lentelė  

Pareigybės 

2020 metų 

pagal 

pareigybes 

darbo 

užmokesčio 

fondas 

vieno 

mėnesio 

2021 metų 

pagal 

pareigybes 

darbo 

užmokesčio 

fondas vieno 

mėnesio 

Pokytis 

+/-Eur 

2020 metų 

pagal 

pareigybes  

darbo 

užmokesčio 

kintama dalis 

vieno 

mėnesio 

2021 metų 

pagal 

pareigybes 

darbo 

užmokesčio 

kintama 

dalis vieno 

mėnesio 

Pokytis+/- 

Eur 

Gydytojai 18 394 23 190 +4 796 1 671 1 961 +290 

Slaugytojai 9 827 10 932 +1 105 827 1 039 +212 

Kitas 

personalas 
14 137 14 449 +312 984 1 153 +169 

 

 

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



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

prevencinių programų aktyvus vykdymas; 

2. imunoprofilaktikos aktyvinimas, skiepijimas COVID-19 vakcina; 

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

2 gydytojų odontologų kabinetų, odontologinio rentgeno perkėlimas į Centro pastatą, esantį Tarybų 

g. 4, Kybartuose;  

4. projekto „Tarptautine praktika pagrįsto, inovatyvaus, efektyvaus ir kompleksinio poliligotų 

pacientų sveikatos priežiūros modelio diegimas“ įgyvendinimas; 

5. šeimos / vidaus ligų gydytojo pritraukimas į Centrą. 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


