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REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS 

 

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė (toliau – Įstaiga), 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. 

                    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 ,,Dėl 

Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės įstatų patvirtinimo“ 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. 

 Strateginės veiklos kryptys: 

• Efektyvi veikla ir finansinis įstaigos tvarumas. 

• Specialistų bazės stiprinimas. 

• Orientacija į pacientą. 

• Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. 

Įstaigos veikla. 

Įstaigoje pagal Asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1005, išduotą 1999-12-17, 

teikiamos pirminio lygio stacionarinės: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos bei 

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 
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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. 12 C, Kuršėnuose. Jame teikiama stacionari ilgalaikė ir 

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

Įstaigos struktūra Įstaigoje veikia šie skyriai: 

 Administracija  

 Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyrius. 

 Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius. 

 Dantų protezavimo skyrius. 

 Socialinės globos padalinys. 

 

VADOVO ŽODIS 

 

 Įstaigos veiklos rezultatas 2021 metais yra teigiamas: 50 681 Eur perviršis. Ligoninėje 

vykdoma veikla  nenuostolinga. Įstaiga pasiekė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (2021 

m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1964) patvirtintas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir 

biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 

2021 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 50 681  Eur (perviršis) 

Rodiklio apskaičiavimas pagal formulę: 

2 272 892 Eur (2021 m. pajamos) – 2 222 

211 (2021 m. sąnaudos) = 50 681 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 

181 proc. 

Apskaičiuota pagal formulę: 

DUF11-DUF22 
X 100 

Papildomos lėšos3 

146 680 -133 944   =  12 736   x 100 proc.  = 181  proc.    

                                    7 032      
1 DUF1 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo 

dydis 2021 m. mėnesiais, kai buvo skirtos papildomos PSDF 

lėšos.(146 680 Eur) 
2 DUF2 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo 

dydis 2021 m. mėnesiais, kai nebuvo skirtos papildomos PSDF 
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lėšos.(133 944 Eur) 
3 Papildomos lėšos – vidutiniškai vienam mėnesiui tenkančios 

papildomos PSDF lėšos (neįskaitant draudėjų mokamų 

socialinio draudimo įmokų, kurioms apskaičiuoti naudojamas 

2,49 proc. įmokų dydis), kurias rekomenduota nukreipti 

darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.(28 827/1,0249/4 mėn= 

7032 Eur) 

Pastaba:  

Rodiklio reikšmė apskaičiuota LR Sveikatos 

apsaugos ministerijos nustatytais kriterijais, 

neįskaitant karantino laikotarpio, lyginant 2021 m. 

liepos-rugpjūčio mėn. ir 2021 m. rugsėjo-gruodžio  

mėn. vidutinis mėn. DUF.  

3. Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis 

Įstaigos sąnaudų 

valdymo išlaidoms 

dalis ne daugiau kaip 

7,2 proc. 

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 

2,8 proc.  

 

4. Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų 

koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

Pasiekta: 0,09 

Rodiklio apskaičiavimas pagal formulę: 

189 079 Eur (įsipareigojimai 2021-12-31) : 2 222 

211 Eur (2021 m. sąnaudos) = 0,09 

5. Kritinis likvidumo 

rodiklis 

Ne mažiau kaip 0,8 Reikšmė 3,68. 

 

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

savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo“ Įstaigai suteiktas skaidrios 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. 2021 m. nebuvo nustatyta nei vienos korupcinio pobūdžio 

veikos.  

 2021 m. įstaiga vykdė savo įsipareigojimus darbuotojams dėl darbo užmokesčio didinimo: 

slaugos personalo atlyginimas vidutiniškai augo 12 proc., administracijos, apskaitos ir statistikos bei 

bendrojo skyriaus specialistams – 11,4 proc. 

 17,4 proc. įstaigos darbuotojų 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 kitais galiojančiais šio įsakymo 

pakeitimais. Dėl besitęsiančios pandemijos daugelis darbuotojų tobulinosi nuotoliniu būdu. 2021 m. 

įstaiga darbuotojų kvalifikacijai skyrė 2.376 Eur sumą.  

 Įstaigos administracija 2021 m. skatino visus įstaigos darbuotojus dalyvauti ir apmokėjo už 

tobulinimosi kursus ir seminarus šiomis aktualiomis temomis: „Pasiruošimas VDI elektroniniam 

inspektavimui“, Infekcijų prevencijos vykdymas ir efektyvumo užtikrinimas ASPĮ“, „Paprastai ir aiškiai 

apie mobingą ir psichologinį smurtą“, „Nepageidaujamų įvykių stebėsena Lietuvoje ir jų rezultatai“. 

  

TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ REZULTATŲ APŽVALGA 

 

2. Lentelė. Įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų rezultatai už 2020 m. ir 2021 m.  

Rodikliai 2020 m. 2021 m. Pokytis ( + / - ) 

Vnt. % 

Stacionarinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos 

x x x x 

Lovų skaičius slaugai ir palaikomajam 

gydymui 

72 72 - - 
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Hospitalizacijos atvejų skaičius 368 270 -98 -26,6 

Lovadienių skaičius 18143 14392 -3751 -20,7 

Lovos funkcionavimas 252,0 199,9 -52,1 -20,7 

Globos lovų skaičius 10 10 - - 

Lovos funkcionavimas 346,9 304,4 -42,5 -12,2 

Ambulatorinių specializuotų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

18790 28788 9998 53,2 

Stebėjimo paslaugų skaičius 262 373 111 42,4 

Dienos stacionaro paslaugos 4098 7646 3548 86,6 

Dantų protezavimo kabinetas 48 67 19 39,6 

 

 COVID-19 infekcijos pandemija pakoregavo įstaigos veiklos rezultatus ir turėjo 

reikšmingos įtakos paslaugų teikimui. 2021 m. kaip ir 2020 m. įstaigos slaugos ir palaikomojo gydymo 

skyriaus izoliatoriuje bei socialinės globos padalinyje periodiškai kildavo protrūkių bangos, sirgo 

medicinos ir kiti darbuotojai. Izoliatoriuje fiksuoti protrūkiai: 2021-01-09, 2021-02-05, 2021-11-24. 

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 2021-06-28 švarioje zonoje kilo infekcijos protrūkis, dėl kurio 

sustabdyta naujų pacientų hospitalizacija. Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 

atnaujintas tik po 1 mėn. Stacionarinės globos padalinyje kilo protrūkis 2021 m. spalio 27 d., kurio metu 

susirgo 9 gyventojai, 3 iš jų mirė nuo komplikacijų Respublikinės Šiaulių ligoninės infekcijų skyriuje. 

2021 m. COVID-19 infekcija susirgo 2 medicinos, ir 6 administracijos darbuotojai bei 23 pacientai (iš jų 

7 globotiniai). 

 

PAGRINDINIAI PASIEKTI REZULTATAI, ATLIKTI DARBAI 
 

  1. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje ir 

Šiaulių regione, dėl protrūkių stacionaro skyriuose ir epidemiologinių reikalavimų vykdymo 2021 m. 

įstaigoje buvo suteikta 26.6 proc. mažiau sveikatos priežiūros paslaugų lyginant su 2020 m. Labiausiai 

dėl pandemijos apribojimų mažėjo stacionarinių paslaugų rodikliai: 

1.1. specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų augimo dinamika teigiama 

ir 2021 m. – augo 53,2 proc.; 

1.2. ambulatorinių dienos stacionaro paslaugų įvykdymas didžiausias ir siekia 86,6 proc. 

proc.; 

1.3. ambulatorinės stebėjimo paslaugų apimtys didėjo nuosaikiau ir sudarė 42,4 proc.;           

 1.4. dantų protezavimo paslaugos, lyginant su 2020 m. rodikliais, didėjo 39,6 proc.; 

 1.5. slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos paslaugų įvykdymo rezultatai, 

dėl periodiškai pasikartojančių COVID-19 infekcijos protrūkių ir sustabdomos naujų pacientų 

hospitalizacijos, 2021 m. mažėjo 26,6 proc.; 

             1.6. globos padalinio paslaugų teikimui įtakos turėjo 2021 m. spalio 27 d. COVID-19  

infekcijos protrūkis, kurio metu iš 10 gyventojų 7 buvo infekuoti, 3 dėl komplikacijų stacionarizuoti į 

aukštesnio lygio ligoninę. 2021 m. lovų funkcionavimo rodiklis sudarė tik 304,4 dienų per metus. 

 2. Nuo 2020-12-29 Įstaigoje įdiegta išankstine pacientų registravimo sistema (IPRS IS). 

2021 m. ASPĮ atliktų registracijų per IPRS IS ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 

skaičius yra didesnis už PSDF biudžeto lėšomis apmokėtų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičių. 

  3. 2021 m. užregistruotas 1 rašytinis skundas, susijęs su asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimu, tačiau jis pripažintas nepagrįstu. 

 4. 2021 m. užfiksuoti 3 hospitalinės infekcijos atvejai. 

 5. Lokalus medicininis auditas buvo vykdomas pagal 2021 m. patvirtintą planą. Įvertintos 

šios veiklos: priėmimo-skubios pagalbos paslaugų teikimas, stebėjimo paslaugos atitiktis medicininėms 
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indikacijoms, dokumentacijos pildymas, priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyriaus darbo 

grafikų ir laiko režimo laikymosi kontrolinis patikrinimas, mirties įforminimo procedūrų vykdymas. 

Ligoninės administracijai pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl paciento stebėjimo aprašo 

standartizavimo bei suaugusio žmogaus gaivinimo protokolo atnaujinimo, suderinus projektus su 

gydytojų taryba. Audituojant darbo grafikų ir laiko režimo laikymąsi priėmimo-skubios pagalbos ir 

konsultacijų skyriuje, rasta informacinio turinio neatitikimų tarp skelbiamo kabineto darbo laiko ir 

patvirtinto darbo grafiko, kuriuos rekomenduojama nedelsiant šalinti, o atsakingiems skyriaus 

darbuotojams užtikrinti kasdieninę ir periodinę kontrolę siekiant išvengti neatitikčių ateityje. 

 6. Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis 

lygis apskaičiuojamas pagal formulę:  

  Anoniminė pacientų apklausos analizė atskleidė, kad įvertintas pasitenkinimo sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis yra 0,91 balo. 

 7. Kontrolės ir audito tarnyba 2021 m. atliko auditą, kurio tikslas buvo įvertinti, ar Įstaiga 

taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoja turimus išteklius ir įvertinti jos veiklos rezultatus. Pagal audito 

rekomendacijas parengtas rekomendacijų įgyvendinimo planas. Audito ataskaita skelbiama Šiaulių 

rajono savivaldybės interneto puslapyje adresu: http://www.siauliuraj.lt 12.31_ataskaita.pdf (siauliuraj.lt) 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

 Įstaigos dalininkas – Šiaulių rajono savivaldybė. 2021 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 ( +, - ) 

2020 m. 2021 m. Suma, Eur. % 

Iš viso 2.084.612 2.272.892 188.280 9,0 

1. Pagrindinės veiklos pajamos, iš jų : 1.910.136 1.992.113 81.977 4,3 

1.1. iš PSDF biudžeto 1.795.978 1.905.962 109.984 6,1 

1.2. kitos pagrindinės veiklos pajamos    114.158      86.151 -28.007 -24,5 

2. Finansavimo pajamos, iš jų:    174.476    280.779 106.303 60,9 

2.1. iš valstybės biudžeto      67.222      85.360 18.138 27,0 

2.2. iš savivaldybių biudžeto      58.864      64.987 6.123 10,4 

2.3. iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 

     22.179      91.557 69.378 412,8 

2.4. iš kitų finansavimo šaltinių      26.211      38.875 12.664 48,3 

 

Įstaigos veiklos pajamos 2021 m. sudaro 2.272.892 Eur. Įstaigos gautos lėšos padidėjo 9,0 

proc., lyginant su 2020 m. (žr. 3 lentelė), iš PSDF gautos lėšos augo – 1.905.962 Eur, t. y. 6,1 proc. 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ 

teikiamomis asmens sveikatos   

priežiūros paslaugomis lygis M 
 0,91 ₌  

Pacientų, kurie teigiamai įvertino ASPĮ suteiktas 

paslaugas, skaičius                                         - 300 

Visų apklaustų pacientų skaičius - 330 

   

http://www.siauliuraj.lt/
https://www.siauliuraj.lt/data/public/uploads/2022/01/12.31_ataskaita.pdf
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Finansavimo augimui įtakos turėjo tai, kad nepaisant pandemijos įstaigos finansavimas 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 1 677 908 

        2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 28 730 

2.2.1.1.1.01. Mityba 88 502 

2.2.1.1.1.02. Medikamentai 31 765  

2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugos   4 319 

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymas   5 251 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 140 770 

2.2.1.1.1.15. Paprastojo turto einamasis remontas 97 388 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 2 376 

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos 39 638 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos (pastatų draudimas, skalbimo ir įrangos priežiūra, 

elektroninių sistemų  aptarnavimo ir kt. paslaugos neišskirtos ekonominės 
klasifikacijos straipsniu) 

            105 564 

                                                                Iš viso: 2 222 211 
 

Detalizuojama informacija susijusi su lėšų panaudojimu kitų prekių, kurios priskiriamos 

klasifikacijos straipsnio kodui 2.2.1.1.1.10: medicininės paskirties priemonėms ir reagentams įsigyti –

panaudota 64 753 Eur suma, kanceliarinės paskirties priemonėms, ūkinėms prekėms (elektros, 

santechnikos, valymo, buities priemonės ir kitam menkaverčiam inventoriui) – 76 017 Eur. 

Pagal ekonominės kvalifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.30, kitoms paslaugos priskiriamos šios: 

skalbimas– 17 846 Eur, elektroninis sveikatos sistemų integravimas ir priežiūra– 5 889 Eur, 

laboratoriniai tyrimai– 3 273 Eur, medicinos įrangos priežiūra- 7 427 Eur, elektros instaliavimo ir 

atnaujinimo darbai– 7 427 Eur, taip pat, įeina pastatų draudimas, medicininių ir kitų komunalinių atliekų 

tvarkymas ir kt. – 63 702 Eur. 

 2021 m. Įstaigoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 83,9 proc. apmokamos iš 

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

sudaryta su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Kitų juridinių ir fizinių asmenų apmokamos paslaugos sudaro 

3,8 proc. Pajamų struktūroje dar 12,3 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 panaudotas ūkinės paskirties pastato garažo adresu J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnuose, 

renovacijos darbams, informacinės sistemos plėtrai ir reikalingo funkcionalumo užtikrinimui. 

Kompiuterinės įrangos įsigijimui. 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

                                           

5.  Lentelė. 2021 m. veiklos sąnaudos 

Eil.  

Nr. 

Sąnaudų straipsniai Sąnaudos, Eur Sąnaudos, proc. 

1 SĄNAUDOS : 2.222.211 100,0 

1.1. Darbo užmokestis 1.677.908 75,5 

1.2. Socialinis draudimas 28.730 1,3 

1.3. Medicinos reikmenų ir paslaugų  99.791 4,5 

1.4. Transportas    5.251 0,2 

1.5. Maitinimas 88.502 4,0 

1.6. Komunalinių paslaugų ir ryšių 43.957 2,0 

1.7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 42.562 1,9 

1.8. Civilinės atsakomybės draudimas 1.895 0,1 

1.9. Kitos išlaidos (visos kitos prekės, paslaugos ir 

remonto darbai) 
233.615 10,5 

2. FINANSINIS REZULTATAS 50.681 x 
 

6. Lentelė. Įstaigos įsipareigojimai, gautinos sumos. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Suma, Eur 

1 Įsipareigojimai 189.079 

1.1. Ilgalaikiai atidėjiniai (pensiniai) 51.483 

1.2. Mokėtinos sumos (nepanaudotos atostogos metų pabaigoje) 106.822 

1.3. Tiekėjams mokėtinos sumos 30.774 

2. Gautinos sumos 194.381 

2.1. PSDF biudžeto 182.169 

2.2. Kitų pirkėjų 12.212 
 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 
7. Lentelė. Darbuotojų skaičius. 

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų 

skaičius 

Etatai Darbuotojų 

skaičius 

Etatai 

2020-12-31 2021-12-31 

1. Administracija 14 14,25 13 13,1 

2. Gydytojai 28 12,0 28 12,5 

3. Slaugytojai 31 30,0 32 31,0 

4. Kitas personalas, teikiantis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

17 13,5 16 13,1 

5. Kitas personalas 35 34,25 33 34,3 

Iš viso : 125 104,0 122 104,0 
 

 Darbuotojų kaita vertinama apskaičiuojant apyvartumo koeficientą pagal formulę (P - 

priimti darbuotojai + A  -atleisti darbuotojai / gautas rezultatas padalinamas iš vidutinio sąrašinio 

darbuotojų skaičiaus). Lyginant 2020 m. ir 2021 m. darbuotojų kaitos rodiklius, jie išlieka nepakitę, 
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koeficiento reikšmė lygi 0,3 ir vertinama kaip maža. Per metus atleista 16  fizinių asmenų,  įdarbinti - 15. 

Dažniausios atleidimo priežastys: 7 -  šalių susitarimu (mažinant įstatymu nustatytą atidirbimo laikotarpį), 

4 - patiems darbuotojams prašant, 2 – pasibaigus sutarties terminui, 1 – neįgalumas, 1-suėjus pensiniam 

laikotarpiui, 1-panaikinus pareigybę. Pagal profesines grupes įdarbinta: 4-gydytojai, 1-slaugytoja, 1-

socialinė darbuotoja, 1-ergoterapeutas, 1-masažuotojas, 3- slaugytojų padėjėjai, 1-lokalaus audito grupės 

narys, 1- rūbininkas, 1- apskaitos specialistas, 1- registratorius. 

 

VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
 

 Valdymo išlaidos sudaro ligoninės direktoriaus, vyriausio finansininko darbo užmokesčio 

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

 2021 m. ligoninės valdymo išlaidos sudarė 62 604 Eur – 2,8 proc. nuo visų sąnaudų. 
 

VIII SKYRIUS 

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. Nuo 2021 m. lapkričio 18 d. laimėjus 

konkursą „VšĮ Kuršėnų ligoninės direktoriaus pareigoms“, patvirtina eiti pareigas iki 2026 m. lapkričio 

17 d. 

 Įstaigos direktoriaus darbo užmokestis per ataskaitinius metus buvo 41 441,71 eurai, 

kvalifikacijos kėlimui išleista 490,00 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 
 

 2021 metais su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims išlaidų išmokėta nebuvo. 

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos mero 2021 m. lapkričio 19 d. raštu  Nr. 

A-2966 (3.14E) ,,Dėl metinių veiklos ataskaitų rengimo“ pateikiami papildomi metinės ataskaitos 

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

atostogų likučių ataskaita (žr. 2 priedas).  

 

http://www.kursenai-medicina.lt/
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XI SKYRIUS 

VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS 2022 METAMS 

 

1. Įstaiga, būdama LNSS tinklo įstaiga, kurios steigėjas Šiaulių rajono savivaldybės taryba, 

aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojamuose sveikatos 

priežiūros tinklo pertvarkos planavimo procesuose, kurią numatoma įgyvendinti 2022–2027 metų 

laikotarpiu. Ligoninės prioritetas yra specializuotų ambulatorinių paslaugų plėtra ir jau teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tobulinimas 

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

priemonių įgyvendinimą, kurios tikslas didinti geriatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą Šiaulių rajono gyventojams. Projekto trukmė 24 mėn. 2021 m. sėkmingai įgyvendintas I – 

II aukšto remonto darbų etapas, II etapą – reikalingos įrangos ir baldų įsigijimą preliminariai planuojama 

užbaigti iki 2022-09-01.  

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2021 m. nepriėmė įstaigos parengto 

investicinio projekto „VšĮ Kuršėnų ligoninės, adresu J. Basanavičiau g. 10, Kuršėnai, avarinės būklės 

stogo rekonstrukcija, įrengiant papildomas patalpas sveikatos paslaugų plėtrai“. Tačiau susidėvėjusios 

stogo dangos keitimas išlieka vienas iš prioritetinių uždavinių 2022–2023 m.  

4. Įstaigos modernizavimui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto prašoma 2022 m. skirti 

111.200,00 Eur. Lėšos bus panaudotos Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus paslaugų kokybei ir  

higieninio režimo užtikrinimui, reikalingos įrangos įsigijimui, J. Basanavičiau g. 12 C esančių garažų 

stogo ir išorės sutvarkymui, aikštelės ženklinimui ir dangos atnaujinimo darbams. 

5. 2022 m. tikslu išlieka racionaliai valdyti finansus, optimizuoti sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą naujinant medicininę įrangą, investuojant į pažangias technologijas.  

6. Įstaigos prioritetu 2022 m. išlieka mažinti gydomojo ir slaugos personalo trūkumą, 

aktyviai ieškant naujų ir kvalifikuotų specialistų, kurie užtikrintų kokybiškų ir  prieinamų sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje. Naujinti  personalą, siekiant sumažinti didėjantį amžiaus vidurkį. 

 7. Įveiklinti geriatrijos paslaugas ir užtikrinti sklandų jų teikimą, laiku atnaujinant įstaigos 

licenciją, papildant ją naujomis ambulatorinės geriatrijos paslaugomis iki 2022 m. lapkričio 30 d. 

 
____________________ 


