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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

VADOVO ŽODIS 

 

Įstaigos veiklos rezultatas 2020 metais yra teigiamas: 284 623,00 Eur perviršis. Ligoninėje 

vykdoma veikla – nenuostolinga. Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė pasiekė Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro (2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-1865) patvirtintas Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinas reikšmes. Įstaigos veiklos rezultatų 

rodikliai ir pasiektų reikšmių duomenys pateikiami (žr.1. lentelėje). 

 

1. Lentelė. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir įvykdymo reikšmės (rodiklio reikšmės 

apskaičiuotos naudojant visus įstaigos lėšų šaltinius). 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų 

vertinimo rodikliai 

Siektina reikšmė Įvykdyta reikšmė 

1 2 3 4 

 Veiklos finansinių 

rezultatų rodikliai 

  

1 Įstaigos praėjusių metų 

veiklos rezultatų 

ataskaitoje nurodytas 

pajamų ir sąnaudų 

skirtumas (grynasis 

perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai 284 623,00  Eur (perviršis) 

Rodiklio apskaičiavimas pagal formulę: 

2 084 612 Eur (2020 m. pajamos) – 

1 799 989 (2020 m. sąnaudos) = 284 

623 Eur 

 

2 Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

Papildomai skirtų 

PSDF biudžeto lėšų 

nukreipimas didinti 

sveikatos priežiūros 

specialistų darbo 

užmokestį, ne mažiau 

kaip 80 proc.  

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui 

dalis 35 proc. 

Pastaba:  
Rodiklio reikšmė apskaičiuota pagal formulę: 

2020 m. liepos-rugsėjo mėn. ir 2019 m. rugsėjo-

2020 m. vasario mėn. vidutinis mėn. DUF.  

2020 m. spalio mėn. neįskaičiuotas, nes nuo 

2020 m. spalio 26 d. Šiaulių rajono 

savivaldybės teritorijoje paskelbtas 

karantinas. 

Pagal LR Sveiktos apsaugos ministerijos 

pateiktus duomenis Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčio dalis sudaro 21 %, nes 

apskaičiuojamas 2020 m. liepos-spalio mėn. 

vidutinis vieno mėn. DUF) 
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3. Įstaigos sąnaudų 

valdymo išlaidoms dalis 

Įstaigos sąnaudų 

valdymo išlaidoms 

dalis ne daugiau kaip 

7,2 proc. 

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 

3,1 proc.  

 

4. Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų 

koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

Pasiekta: 0,06 

Rodiklio apskaičiavimas pagal formulę: 

113 039 Eur (įsipareigojimai 2020-12-31) : 

1 799 989 Eur (2020 m. sąnaudos) = 0,06 

5. Absoliutus likvidumo 

rodiklis 

Nuo 0,5 iki 1 Reikšmė 3,17 

Pastaba: 2020-12-31  įstaigos sąskaitoje 

fiksuotas didesnis pinigų likutis, ASPĮ veiklai 

įtakos turėjo Covid-19 pandemija: sveikatos 

priežiūros paslaugų apimtys buvo ribojamos arba 

neteikiamos, dėl šios priežasties mažėjo 

sąnaudos, o finansavimas išliko tvarus 

(apmokama 1/12 sutarties dalis). 

 
Šiaulių rajono savivaldybės mero 2019 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. M-32 „Dėl Šiaulių 

rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo“ VšĮ Kuršėnų 

ligoninei suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. 2020 m. nebuvo nustatyta nei 

vienos korupcinio pobūdžio veikos.  

2020 m. įstaiga vykdė savo įsipareigojimus darbuotojams ir kėlė darbo užmokesčio bazinį 

dydį nuo birželio 1 d. įstaigos medicinos darbuotojams: 15 proc. augo bendrosios praktikos slaugytojams, 

5 proc. – gydytojams ir slaugytojų padėjėjams. 2 metų laikotarpiu (2019–2020 m.) slaugytojų atlyginimas 

augo 19,4 proc., gydytojų – 26 proc. 

Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją kėlė vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2002 m.. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos ir farmacijos specialistų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimosi ir jo finansavimo tvarkos“ ir galiojančiais šio įsakymo pakeitimais. 

Dėl pandemijos daugelis darbuotojų tobulinosi nuotoliniu būdu, daugelis seminarų buvo prieinami 

nemokamai. 2020 m. įstaiga darbuotojų kvalifikacijai skyrė 963,00 Eur sumą.  

Įstaiga kiekvienais metais organizuoja ir apmoka visiems įstaigos darbuotojams prieinamą 

mokymo kursą, 2020 m. nemokamai tobulintasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

nuotoliniame 4 val. seminare „Sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams – antikorupciniai mokymai“. 

Iš viso dalyvavo 37 įstaigos darbuotojai. 

 Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotuose „Psichikos 

sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veikloje“ 40 val. trukmės mokymuose dalyvavo 

28 darbuotojai. 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS 

REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS 

 

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė, pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą 

nomenklatūrą, yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) asmens sveikatos priežiūros 

įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais (teritorinėmis 

ligonių kasomis). Įstaigos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. 
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                    Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, 

Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, steigėjo sprendimais, vadovo 

įsakymais ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 

A-154 patvirtintais VšĮ Kuršėnų ligoninės įstatais. 

 Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Įstaigos buveinė yra adresu J. 

Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Įstaigos veikla neterminuota. 

Įregistruota Juridinių asmenų registre 1997 m. spalio 8 d. 

 Įstaigos misija – teikti kokybiškas asmens sveikatos paslaugas Šiaulių rajono 

gyventojams, naudoti praktikoje saugius, pažangius ir mokslo pasiekimais pagrįstus diagnostikos, 

gydymo ir slaugos metodus, atitikti šiuolaikinius pacientų ir visuomenės lūkesčius, siekti darbuotojų 

profesionalumo, skatinti ir remti jų tobulinimąsi.  

 Įstaigos vizija – finansiškai tvari, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, teikianti 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, orientuota į pacientų ir darbuotojų lūkesčius sveikatos 

priežiūros organizacija. 

 Įstaigos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir kokybiškų 

įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas. 

 Srateginės veiklos kryptys: 

• Efektyvi veikla ir finansinis įstaigos tvarumas. 

• Specialistų bazės stiprinimas. 

• Orientacija į pacientą. 

• Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. 

Įstaigos veikla. 

Viešojoje įstaigoje Kuršėnų ligoninėje, pagal Asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 

1005, išduotą 1999-12-17, teikiamos pirminio lygio stacionarinės: palaikomojo gydymo ir slaugos, 

paliatyvios pagalbos ir antrinio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos: vidaus ligų, 

neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, dermatovenerologijos, vaikų ligų, oftalmologijos, 

otorinolaringologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos ir traumatologijos, akušerijos ir 

ginekologijos, chirurgijos, urologijos, echoskopijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos), suaugusiųjų 

ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų); vaikų 

ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligos, vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimų), 

taip pat bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: laboratorinė diagnostika, akušerio, slaugos, 

kineziterapijos ir masažo priežiūra. Visos sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos iš privalomojo 

sveikatos priežiūros draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF).  

Socialinės globos paslaugos organizuojamos atskira Licencija Nr. L000000849, globos 

padalinyje  adresu J. Basanavičiaus g. 12C, Kuršėnai. Jame teikiama stacionarinė ilgalaikė ir 

trumpalaikė socialinė globa, kuri finansuojama iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto. 

Įstaigos struktūra. Viešojoje įstaigoje Kuršėnų ligoninėje (toliau – Įstaiga) veikia šie 

skyriai: 

 Administracijos ir bendrųjų reikalų skyriai; 

 Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyrius; 

 Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius; 

 Dantų protezavimo skyrius; 

 Socialinės globos padalinys. 

 

            TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ REZULTATŲ APŽVALGA 
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2. Lentelė. Įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų rezultatai už 2019 m. ir 2020 m.  

Rodikliai 2019 m. 2020 m. Pokytis ( + / - ) 

Vnt. % 

Stacionarinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos 

x x x x 

Lovų skaičius slaugai ir palaikomajam 

gydymui 

72 72 - - 

Hospitalizacijos atvejų skaičius 493 368 -125 -25,4 

Lovadienių skaičius 24253 18143 -6110 -25,2 

Lovos funkcionavimas 336,8 252,0 -84,80 -25,2 

Globos lovų skaičius 10 10 - - 

Lovos funkcionavimas 357,7 346,9 -10,8 -3,0 

Ambulatorinių specializuotų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

27160 18790 -8370 -30,8 

Stebėjimo paslaugų skaičius 804 262 -542 -67,4 

Dienos stacionaro paslaugos 9281 4098 -5183 -55,8 

Dantų protezavimo kabinetas 133 48 -85 -63,9 

 

 Covid-19 infekcijos pandemija pakoregavo įstaigos veiklos rezultatus ir turėjo reikšmingos 

įtakos paslaugų teikimui. Pirmojo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, teko stabdyti 

planinę sveikatos priežiūros pagalbą bei pacientų hospitalizaciją į slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių 

bei socialinės globos padalinį. Pirminio lygio stacionaras negalėjo dirbti pilnu pajėgumu, jo užpildymas 

siekė tik 40 proc., karantino laikotarpis truko nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 17 d. 

Atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, buvo atnaujinamas sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimas, tačiau laikotarpis be epidemiologinių ribojimų tęsėsi neilgai ir jau 2020 m. 

spalio 26 d. buvo paskelbtas antrasis karantinas Šiaulių rajono savivaldybėje. Ligoninėje susidarė 

nepalanki epidemiologinė situacija dėl Covid-19 infekcijos protrūkio, kurio pradžia laikoma 2020-09-

24. Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas atnaujintas tik po 2 mėn. Protrūkio metu Covid-

19 infekcija susirgo 33 medicinos darbuotojai ir 41 pacientas. 

1. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir įvestų 

ribojimų, 2020 m. įstaigoje buvo suteikta 25–67 proc. mažiau sveikatos priežiūros paslaugų, lyginant su 

2019 m. Labiausiai dėl pandemijos apribojimų nukentėjo ambulatorinės grandies sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas: 

1.1 Specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų augimo dinamika neigiama ir 

mažėjo 30,8 proc. 

1.2. Ambulatorinių dienos stacionaro paslaugų įvykdyta perpus mažiau, t. y. 55,8 proc., nei 

2019 m. 

1.3. Ambulatorinės stebėjimo paslaugų apimtys krito žemiausiai iki 67,4 proc. 

1.4. Stipriai nukentėjo protezavimo paslaugos, neįvykdymo rodiklis pasiekė 63,9 proc. 

1.5. Slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos paslaugų įvykdymo pokyčiai, 

lyginant su ambulatorine grandimi, mažėjo tik 25 proc. 

1.6. Globos padalinio paslaugų rodiklių svyravimas kito mažiausiai, šio padalinio darbo 

nesutrikdė Covid-19 infekcija, todėl 2020 m lovų funkcionavimo rodiklis sudarė 346,9 dienų per metus. 

 2. Nuo 2020-12-29  įstaigoje įdiegta išankstinė pacientų registravimo sistema (IPRS IS). 

Pasirašyta naudojimosi sutartis su Registru centru.  

  3. 2020 m. užregistruotas 1 rašytinis skundas, susijęs su asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimu, tačiau jis pripažintas nepagrįstu. 



5 

 

 4. 2020 m. užfiksuoti 2 hospitalinės infekcijos atvejai. 

 5. Lokalus medicininis auditas buvo vykdomas pagal 2020 m. patvirtintą planą. Įvertintos 

šios veiklos: mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas įstaigoje ir procedūrų atitikimas teisės 

aktams.  

 6. Vykdyta anoniminė pacientų apklausa, įvertintas pasitenkinimo sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybe rodiklis. Apklausoje dalyvavo slaugos ir palaikomojo gydymo bei skubios pagalbos ir 

konsultacijų skyriaus pacientai ir jų artimieji. 2020 m. pacientų nuomonės anoniminis tyrimas atskleidė, 

kad pasitenkinimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu reikšmė lygi 9,0 (kai maksimalus 

vertinimo balas 10).  

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

 Įstaigos dalininkas – Šiaulių rajono savivaldybė. 2020 metų pradžioje įnašų vertė buvo 112 

853 Eur, metų pabaigoje 112 853  Eur. 
 

III SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR 

ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

  

3. Lentelė. Įstaigos pajamos ir jų šaltiniai. 

Pajamos Suma, Eur. Pokytis ( +, - ) 

2019 m. 2020 m. Suma, Eur. % 

Iš viso 1.770.946 2.084.612 313.666 17,7 

1.Pagrindinės veiklos pajamos, iš jų : 1.646.764 1.910.136 263.372 16,0 

1.1.iš PSDF biudžeto 1.517.366 1.795.978 278.612 15,5 

1.2.kitos pagrindinės veiklos pajamos    129.398    114.158 -15.240 -11,8 

2.Finansavimo pajamos, iš jų:    124.182    174.476 50.294 40,5 

2.1.iš valstybės biudžeto      38.739      67.222 28.483 73,5 

2.2.iš savivaldybės biudžeto      19.444      58.864 39.420 300,0 

2.3.iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 

     56.201      22.179 -34.022 -60,5 

2.4.iš kitų finansavimo šaltinių        9.798      26.211 16.413 267,5 

 

Pagrindinės veiklos pajamos 2020 m. yra 2.084.612 Eur. Įstaigos gautos lėšos padidėjo 17,7 

proc., lyginant su 2019 m. (žr. 3 lentelė), o iš PSDF gautos lėšos augo – 1.795.978 Eur, t. y. 16,0 proc. 

Finansavimo augimui įtakos turėjo tai, kad nepaisant pandemijos įstaigos finasavimas išliko tvarus, o 

infekcijos protrūkio metu buvo mokama 1/12 sutartinės sumos dalis. 

 

4. Lentelė. Lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

Ekonominės 

klasifikacijos 

straipsnis 

Pavadinimas Lėšų suma, Eur 

        2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 1.404.029 

        2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 24.549 

2.2.1.1.1.01. Mityba 90.115 

2.2.1.1.1.02. Medikamentai 24.525  
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2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugos   3.972 

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymas   3.841 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 95.999 

2.2.1.1.1.11. Komandiruotės 0 

2.2.1.1.1.15. Paprastojo turto einamasis remontas 5.236 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 963 

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos 32.425 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 114.335 
                                                                Iš viso: 1.799.989 

 

      2020 m.  Įstaigoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 85,7 proc. apmokamos iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Apmokamų pajamų dydį reglamentuoja sutartys, 

sudarytos su Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio teritorinėmis ligonių kasomis. Kitų 

juridinių ir fizinių asmenų apmokamos paslaugos sudaro 7,3 proc. Pajamų struktūroje dar 7,0 procentus 

sudaro finansavimo pajamos. Įstaigos praėjusių ir ataskaitinių metų pajamų struktūra nepasikeitė. 

                                                           

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 

FINANSINIUS METUS 
 

Įstaigos modernizavimui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 25 000 Eur, 

šios lėšos buvo panaudotos ambulatorinės grandies paslaugų tobulinimui ir patalpų gerinimui. 2020 m. 

buvo atlikti priėmimo-skubios pagalbos ir rentgeno kabinetų remonto darbai, kurie pagerino ne tik 

medicinos personalo darbo sąlygas, bet leido efektyviau ir kokybiškiau teikti būtinąją pagalbą ir 

rentgenologines-diagnostines paslaugas. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje įvesta deguonies 

padavimo sistema, suformuotos dvi atskiros zonos pacientams, kuriose gali būti teikiama pagalba dviem 

asmenims vienu metu, atnaujinti kabineto baldai ir medicininė įranga. Kabinetas tapo funkcionalesnis, 

atsirado daugiau darbinės erdvės. Priėmimo-skubios pagalbos atnaujinimo darbams išleista 6 670,00 Eur 

suma. Rentgeno kabinetas reikalavo pokyčių dėl to, kad dėl nepakankamai tvirtos grindų dangos aparatas 

vibruodavo, jo nebuvo galima automatiškai nustatyti, rankinis vaizdo formavimo būdas didino 

darbuotojų laiko sąnaudas ir blogino gaunamo vaizdo kokybę. Atlikus grindų dangos atnaujinimą, 

vibracijos problema buvo pašalinta. Iš viso rentgeno kabineto remonto darbams išleista – 9 205,00 Eur 

suma. 2020 m. stacionaro reikmėms ir trūkumų šalinimui skirta – 4 300,00 Eur suma. Nesandarios durys 

pakeistos naujomis, atlikti apdailos darbai. Įstaiga skyrė 4 825,00 Eur sumą elektroninių paslaugų plėtrai 

ir kokybę užtikrinančioms priemonėms įdiegti, įrengta nauja įstaigos serverinė, atnaujinta duomenų 

saugykla, nupirkta reikalinga kompiuterinė įranga, papildomai įkurtos 2 kompiuterinės darbo vietos. 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO 

UŽMOKESČIUI 
 

                                           

5.  Lentelė. 2019 m. veiklos sąnaudos 

Eil.  

Nr. 

Sąnaudų straipsniai Sąnaudos, Eur Sąnaudos, proc. 

1 SĄNAUDOS : 1.799.989 100,0 

1.1. Darbo užmokestis 1.404.029 78,0 

1.2. Socialinis draudimas 24.549 1,4 

1.3. Medicinos reikmenų ir paslaugų  86.212 4,8 

1.4. Transportas  3.841 0,2 
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1.5. Maitinimas 90.115 5,0 

1.6. Komunalinių paslaugų 36.397 2,0 

1.7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 44.102 2,5 

1.8. Civilinės atsakomybės draudimas 1.647 0,1 

1.9. Kitos išlaidos 109.097 6,0 

2. FINANSINIS REZULTATAS 284.623 x 

 

6. Lentelė. Įstaigos įsipareigojimai, gautinos sumos. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Suma, Eur 

1 Įsipareigojimai 113.039 

1.1. Mokėtinos sumos (nepanaudotos atostogos metų pabaigoje) 98.486 

1.2. Tiekėjams mokėtinos sumos 14.553 

2. Gautinos sumos 204.428 

2.1. PSDF biudžeto 182.413 

2.2. Kitų pirkėjų 22.015 

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 
7. Lentelė. Darbuotojų skaičius. 

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų 

skaičius 

Etatai Darbuotojų 

skaičius 

Etatai 

2019-12-31 2020-12-31 

1. Administracija 16 14,25 14 14,25 

2. Gydytojai 28 12,75 28 12,0 

3.Slaugytojai 33 30,0 31 30,0 

4.Kitas personalas, teikiantis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

16 12,75 17 13,5 

5.Kitas personalas 35 34,75 35 34,25 

Iš viso : 128 104,5 125 104,0 
 

Darbuotojų kaita 2020 m. nedidelė, darbuotojų apyvartumo koeficientas mažas ir reikšmė 

0,3 proc. Apskaičiuojama pagal formulę (P – priimti darbuotojai + A – atleisti darbuotojai / gautas 

rezultatas padalinamas iš vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus).  Atleista 24  fizinių asmenų,  įdarbinti 

– 17. Dažniausios atleidimo priežastys: 10 –  šalių susitarimu, 2 – patiems darbuotojams prašant, 2 – 

neįgalumas, 1 – suėjus terminui, 8 – suėjus pensiniam laikotarpiui, 1 – dėl darbuotojo kaltės. Pagal 

profesines grupes įdarbinta: 5 gydytojai, kineziterapeutai – 1, radiologijos technologai – 2, slaugytojų 

padėjėjai – 4, radiacinės saugos specialistas – 1, odontologo padėjėjas – 1, valytojai – 2,  rūbininkas – 1.  

 

VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
 

 Valdymo išlaidas sudaro ligoninės direktoriaus, vyriausio finansininko darbo užmokesčio 

fondas su mokesčiu Sodrai, jų kvalifikacijai tobulinti ir komandiruotėms skirtos išlaidos. 

 2020 m. ligoninės valdymo išlaidos sudarė 56 225 Eur – 3,1 proc. nuo visų sąnaudų. 
 

VIII SKYRIUS 
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DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR 

KITOMS IŠMOKOMS 
8. Lentelė. Įstaigos vadovo rekvizitai. 

Įstaigos vadovas VšĮ Kuršėnų ligoninės direktorė Renata Noreikaitė 

Interneto puslapis www.kursenai-medicina.lt 

Elektroninis paštas vikldirektorius@kursenai-medicina.lt 

telefonas (8 41) 581 451 

  

 Išsilavinimas – 1999 metais baigė Kauno Medicinos universitetą, 2001 m. – Šiaulių 

universiteto Socialinių mokslų fakultete baigė vadybos studijų programą ir suteiktas socialinių mokslų 

(vadybos) magistro kvalifikacinis laipsnis. 

 Įstaigai vadovauja nuo 2016 m. lapkričio 18 dienos. 

 Įstaigos direktoriaus bruto darbo užmokestis per ataskaitinius metus buvo 37 228,11 eurai, 

kvalifikacijos kėlimui išleista 216,59 Eur. 

 

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 IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS 

SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ 

ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 
 

 2020 metais su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims išlaidų išmokėta nebuvo. 

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimu T-257 

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pateikiami papildomi metinės 

ataskaitos duomenys dėl vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimo per metus (žr. 1 priedas) ir 

kasmetinių atostogų likučių ataskaita (žr. 2 priedas). 
 

XI SKYRIUS 

VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS 2021 METAMS 

 

1. Įstaiga susitelks į „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimo“ veiksmų programos 

priemonių įgyvendinimą, kurios tikslas didinti geriatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą Šiaulių rajono gyventojams. Naujoms paslaugoms teikti bus sukurta reikalinga 

infrastruktūra: atliktas dalinis II aukšto remontas įstaigos pagrindiniame korpuse adresu J. Basanavičiaus 

g. 10, įsigyta reikalinga medicininė įranga ir baldai. Projekto vertė siekia 300 000,00 Eur, įgyvendinimo 

trukmė – 24 mėn. Dvišalė sutartis dėl programos priemonių vykdymo su Centrine projektų valdymo 

agentūra (CPVA) pasirašyta 2020 m. lapkričio 3 d., preliminari darbų užbaigimo data 2022-11-30.  

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. 

įsakymu Nr. V-346 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valdymo sričių investicijų 

projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių patvirtinimo“ nustatytais kriterijais ir reikšmėmis įstaiga 

pasirengė investicinį projektą „VšĮ Kuršėnų ligoninės, adresu J. Basanavičiau g.10, Kuršėnai, avarinės 

būklės stogo rekonstrukcija, įrengiant papildomas patalpas sveikatos paslaugų plėtrai“. Šiaulių rajono 

http://www.kursenai-medicina.lt/
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savivaldybės taryba pritarė įstaigos dalyvavimui atrankoje ir numatė finansinį prisidėjimą įgyvendinant 

projektą bei siekiant atrankos kriterijų reikšmių pasiekimo. Planuojama projekto vertė yra 481 567,00 

Eur: valstybės lėšomis finansuojama 70 proc. projekto darbų vertės, o 30 proc. – galimi kiti finansavimo 

šaltiniai. Įstaigos investicinio projekto įgyvendinimo atveju savivaldybės ir įstaigos lėšų prisidėjimo dalis 

yra lygi, po 15 proc. (72 235,00 Eur). 

3. Įstaigos modernizavimui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto prašoma 2021 m. skirti 

105 000,00 Eur. Lėšos bus panaudotos slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus infrastruktūros 

atnaujinimui ir J. Basanavičiaus g. 10 esančių garažų stogo dangos sutvarkymui.  

4. 2021 m. tikslu išlieka racionaliai valdyti finansus, optimizuoti sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą naujinant medicininę įrangą, investuojant į pažangias technologijas. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2877  „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ 

suformuoti nauji pakeitimai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. gegužės 1 d. Naujiems higienos standartams 

įstaigoje įgyvendinti reikalinga 10 000,00 Eur. 

5. 2021 m. papildomai bus investuojama į ŠRAPS IS funkcionalumo stiprinimą. 

Kompiuterinės įrangos atnaujinimas yra būtinas siekiant užtikrinti nepertraukiamą elektroninių 

dokumentų tvarkymo procesą, siekiant efektyvesnio, greitesnio ir kartu patogesnio darbo su e.sveikata, 

reikalinga nuolat naujinti integracines sąsajas, papildomai investuoti e.sistemą palaikančius elementus. 

Patobulinimams reikalinga suma 5000,00 Eur bus prašoma iš Šiaulių rajono savivaldybės, kadangi 

informacinių technologijų tobulinimui, atnaujinimui ir jų išlaikymui sveikatos priežiūros įstaigoms 

papildomai lėšų iš PSDF biudžeto neskiriama. 

6. Mažinant gydomojo ir slaugos personalo trūkumą, aktyviai ieškoma naujų ir kvalifikuotų 

specialistų, kurie užtikrintų kokybiškų ir savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 27 d. Nr. V-912 

įsakymo „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir 

Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

nuostatomis, teikiant naujas geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugas, medicinos personalui privaloma 

atitikti kvalifikacinius reikalvimus, kuriuos būtina realizuoti iki 2022 m. lapkričio 1 d. 

 
 

___________________________ 


