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SANTRUMPOS 

 
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga – ASPĮ; 
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos – ASPP; 
Europos Sąjunga – ES;  
Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema – LNSS;  
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos – PSDF; 
Teritorinės ligonių kasos – TLK;  
Valstybinė ligonių kasa – VLK;  
Viešoji įstaiga – VšĮ,  
Pasaulio sveikatos organizacijos – PSO. 
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ĮVADAS 

 
Strateginiame veiklos plane aptariama ir įvertinama sveikatos priežiūros sektoriaus ir viešosios įstaigos 

Kuršėnų ligoninės (toliau – Ligoninė, įstaiga) situacija, numatomos pažangos priemonės, nurodomi tęstinės 
veiklos uždaviniai, tęstinės veiklos priemonės ir joms planuojami 4 metų asignavimai ar numatomi galimi 
finansavimo šaltiniai.  

2021–2025 m. Ligoninės strateginiame veiklos plane apžvelgiama pastarųjų metų raida ir tendencijos. 
Įvertintas strateginio plano rengimo kontekstas apžvelgiant teisinius, ekonominius, socialinius, technologinius 
veiksnius.  

Analizuojant įvairius rodiklius, buvo atlikta Ligoninės veiklos analizė, ypatingą dėmesį skiriant 
pacientams, organizacinei struktūrai, žmogiškiesiems ištekliams, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. 
Buvo atlikta išsami stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė, kuria vadovaujantis buvo nustatyti 
pagrindiniai uždaviniai ir priemonės 2021–2025 m. laikotarpiui.  
  

I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 

 
Ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) įstaiga, kuri yra pelno 

nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas tenkinti viešuosius interesus, 
teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.  

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, 
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 
Respublikos standartais, taip pat tarptautiniais ir užsienio šalių standartais, įteisintais Lietuvos Respublikos 
nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos medicinos ir higienos normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Šiaulių  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. 
vasario 2 d. sprendimu Nr. A-154 patvirtintais įstaigos įstatais, kitais teisės aktais bei visuotinio dalininkų 
susirinkimo sprendimais.  

Ligoninės strategija parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. 
nutarimu Nr. XII-964 patvirtintą Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategiją,  strateginis Lietuvos sveikatos 
programos tikslas − pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų 
gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai.  

 
 II SKYRIUS 

TEISINIAI VEIKSNIAI 
 

Pagrindinis vidinis teisinės bazės dokumentas, reglamentuojantis Ligoninės veiklos principus, yra 
Ligoninės įstatai, 2021 m. vasario 2 d. patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-154. 
Vadovaujantis šiais įstatais Ligoninė yra pelno nesiekianti organizacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir 
teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. 

Įstaiga, pagal savo prievoles, atsako tik jai patikėjimo teise priklausančiu turtu. Turi paramos gavėjo 
statusą. 
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III SKYRIUS 

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 
 

Ligoninė yra priskiriama prie pelno nesiekiančių organizacijų, kurių veiklos tikslas nėra pelno 
siekimas ir kurios, pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, gauto pelno neturi teisės skirstyti savo 
steigėjams ar dalyviams. Ligoninės pagrindines pajamas sudaro pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo 
fondo  (toliau – PSDF) biudžeto už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t. y. 90 proc. visų įstaigos 
pajamų. 

Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis. Tokia sistema 
užtikrina apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. 
Gydymo įstaigų veikla finansuojama pagal sudarytas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis su 
teritorinėmis ligonių kasomis.  

2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos Respublikos 2021 m. 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XIV-121. Šiuo įstatymu 
patvirtino 2021 m. PSDF biudžetą – 2 478 169 tūkst. Eur pajamų ir tiek pat išlaidų. Lyginant su 2020 m., 
PSDF biudžetas padidės 7,5 proc.  

Būtina konstatuoti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugoms finansuoti skirta 1 700 000 tūkst. Eur 
arba 190 232 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m., tai 12,6 proc. Valstybės išlaidos sveikatos priežiūros paslaugoms 
ir medicinos prekėms yra reikšmingos visose sveikatinimo proceso stadijose: sveikatos stiprinimo, ligų 
prevencijos, diagnostikos ir gydymo, reabilitacijos.  

Didėjant PSDF biudžeto lėšoms, bus galima teikti pacientams daugiau sveikatos priežiūros paslaugų, 
gerės jų prieinamumas. Ypač svarbu, kad, esant didesniam finansavimui, bus kompensuojama daugiau 
sveikatos priežiūros paslaugų, būtinų vaistų bei modernių gydymo būdų. 

 
IV SKYRIUS 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 
 

Lietuva demografiniu požiūriu tampa vis labiau senstančia šalimi. Ne išimtis ir Šiaulių rajonas. Dėl 
gyventojų senėjimo kyla naujų daugiadimensinių  problemų, auga socialinės ir sveikatos apsaugos sistemoms 
tenkantis krūvis. Senstančioje visuomenėje daugėja neįgalių žmonių, auga specializuotos ambulatorinės ir 
ilgalaikės stacionarinės priežiūros, slaugos paslaugų poreikis.  

Sveikatos apsaugos sistemos teikiamų paslaugų poreikį apsprendžia ir šalies bei rajono gyventojų 
skaičiaus pokyčiai. Jau keletą metų stebimas gyventojų mažėjimas.  

Statistikos departamento duomenimis, 1996–2020 m. gyventojų skaičius sumažėjo 56 iš 60 
savivaldybių. Didėjimas stebimas tik didžiuosius miestus supančiose rajonų savivaldybėse (Vilnius, Palanga). 
Bendrai Lietuvoje gyventojų skaičius 1996–2020 m. laikotarpiu sumažėjo 22,71 proc. Tuo tarpu Šiaulių 
rajone sumažėjo 0,18 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Šiaulių rajone gyveno 41 447 
žmonės (20 019 vyrų ir 21 428 moterys), tai sudarė 1,48 proc. Lietuvos populiacijos. Šiaulių rajone 1 000 
vyrų teko 1 070 moterų, t. y. moterų gyveno 1,07 karto daugiau nei vyrų. Per pastaruosius penkerius metus  
Šiaulių rajone gyventojų skaičius sumažėjo 0,18 proc. Vertinant 2019–2020 m. laikotarpį gyventojų skaičius 
Šiaulių rajone kito neigiama linkme - 0,14 proc. (žr. 1 pav.). 
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1 pav. Gyventojų skaičius Šiaulių rajone 2016 – 2020 m. pradžioje (abs. sk.) 

 
Per 5 metus gimstamumas Šiaulių rajone sumažėjo apie 14,6 proc. Lyginant su 2018 m. duomenimis, 

2019 m. Šiaulių rajone gimstamumas sumažėjo apie 8 proc., gimė 30 kūdikių mažiau (2018 m. – 382 kūdikiai, 
2019 m. – 352 kūdikiai). 2019 m. gimė tiek pat berniukų, kiek ir mergaičių (176 vyr. giminės ir 176 mot. 
giminės). Vertinant absoliučiais skaičiais, 2016-2020 m. laikotarpiu, gimstamumas sumažėjo nuo 371 iki 329. 

Natūralus gyventojų prieaugis Šiaulių rajone 5 metų laikotarpiu vis dar lieka neigiamas. 5 metų 
laikotarpiu šis rodiklis buvo didžiausias 2015 m. – 3,8 atvejų 1000-čiui gyventojų, mažiausias buvo 2017 m. 
– 6,2 atvejų 1000-čiui gyventojų.  

Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (metais) skirtumai tarp savivaldybių yra nedideli. Lyginant su 
Lietuvos vidurkiu, 2019 m. Šiaulių rajono gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė yra 0,8 metų ilgesnė už 
Lietuvos vidurkį (Lietuvos – 76,5 m., Šiaulių rajonas – 77,3 m.). 

Mirtingumo rodiklis Šiaulių rajone, vertinant 5 metų laikotarpį, padidėjo nuo 14,8 mirčių 1000 
gyventojų iki 16,1 mirčių 1000 gyventojų. 

Nedžiugina ir populiacijos sergamumo rodikliai, remiantis Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2020 m. Šiaulių rajone užregistruota 130215 susirgimų, iš jų suaugusiems (18+ m.)  nustatyti 
11 0165 nauji ligos atvejai, o vaikams (0–17 m.) – 20 049. Dažniausiai vaikai kenčia nuo regėjimo (1199) ir 
kalbos sutrikimų (33), netaisyklingos laikysenos (81), skoliozės (27), deformuojančios dorsopatijos (11), 
klausos defektų (8), o suaugusiųjų statistikoje dominuoja lėtinės širdies ir kraujagyslių sistemos, sąnarių ir 
judamojo aparato ligos bei navikiniai susirgimai. 

2020 m. lyginant su 2019 m., 133,8 išaugo nedarbingumo atvejų skaičius. 2020 m. apdraustųjų 
nedarbingumo atvejų skaičius 1000 gyventojų siekė 846,98 rodiklį, kai tuo tarpu 2019 m. – 713,18 atv./1000 
gyventojų. 

2019 m. Šiaulių rajono savivaldybėje mirė 12 žmonių daugiau nei 2018 m. (2019 m. – 563, 2018 m. – 
551). Pagrindinėmis mirties priežastimis išlieka kraujotakos sistemos ligos, kurios 2019 m. Šiaulių rajone 
sudarė 289 atvejus. 

Šiaulių rajone 2019 m. pastebimas net 33 proc. mirčių dėl kvėpavimo sistemos ligų padidėjimas, 
palyginus su 2018 m. (2019 m. – 24, 2018 m. – 18). 2019 m. 10 asmenų mirė nuo pneumonijos (J18), 10 
asmenų mirė nuo kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (J44), 2 asmenys mirė nuo astmos (J45), po 1 asmenį 
mirė nuo bakterijų sukeltos pneumonijos (J15) ir bronchektazės (J47), dėl piktybinių navikų užfiksuota 3,3 
proc. daugiau nei 2018 m . 
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2020 m. pagrindinė mirčių statistika pateikiama 2 pav. pateiktoje diagramoje. 

 
 2 pav. Pagrindinės mirties priežastys Šiaulių rajone 2020 m. 

 
Ypač didelę įtaką žmogaus sveikatai daro bedarbystė, kuri dažnai siejama su stresu, materialinių 

problemų atsiradimu, socialinių ryšių praradimu, gyvenimo būdo pasikeitimais, sukelia įtampą šeimoje, 
pasikeičia ne tik asmens, bet ir šeimos gyvenimas, sutuoktinių ir vaikų. Bendras nedarbo lygis 2020 m. 
Šiaulių rajone siekia 12,2, kai šalies vidurkis 12,6. 

Demografinė bei socialinė situacija neabejotinai daro įtaką sveikatos priežiūros sistemos sektoriui 
nacionaliniu ir regioniniu mastu, nes nuo šių faktorių labai priklauso žmonių sveikata, sergamumo, 
gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. Vertinant šiuos rodiklius planuojami pokyčiai sveikatos priežiūros 
sistemoje, numatomi prioritetai ir jų finansavimo šaltiniai. 

 
V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

Ligoninė iki 2018 m. liepos 1 d. teikė antrinio lygio stacionarines paslaugas, dėl žmogiškųjų ir 
materialinių resursų stygiaus ir organizuojamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų neatitiko 
teisės aktams, sudėtingos įstaigos finansinės situacijos ir skurdžios materialinės bazės, dalyvaujant Šiaulių 
teritorinės ligonių kasos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovams, pritarus Šiaulių 
rajono savivaldybės tarybai 2018 m. liepos 1 d. buvo vykdyta įstaigos struktūrinė  pertvarka: sustabdytos 
antrinio lygio stacionarinės paslaugos ir padidintas slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius iki 72, toliau 
teikiant būtinosios pagalbos ir stebėjimo, vidaus ligų terapijos stacionaro, stacionarinės socialinės globos 
paslaugas. 3 pav. pavaizduota atnaujinta įstaigos valdymo struktūra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

324

30

21

134

44

Mirčių atvejai

Kraujagyslių sistemos ligos
Virškinamojo trakto ligos
Kvėpavimos sistemos ligos
Onkologinės ligos 
Išoriniai veiksniai 
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3 pav. Pateikiama įstaigos struktūra. 
 

Ligoninės steigėja ir savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė (kodas 188726051), adresu: Vilniaus g. 
263, Šiauliai.  Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius.  

Ligoninė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 
Įstaiga negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus. Ligoninės valdymo organai yra: visuotinis 
dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – direktorius. Įstaigoje sudaromi kolegialūs organai: 
stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba. Buhalterinę apskaitą Ligoninėje tvarko vyriausias 
finansininkas (buhalteris).  

Ligoninei nuo 2016 m. lapkričio 17 d., po laimėto konkurso, vadovauja Renata Noreikaitė. Įstaigos 
direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu penkeriems metams. Darbo sutartį su Ligoninės 
direktoriumi sudaro ir nutraukia bei kitas funkcijas, susijusias su įstaigos vadovo darbo santykiais, įgyvendina 
Šiaulių rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.  

Ligoninės vadovas organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, 
sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais. Įstaigos vadovas atsako už finansinių ataskaitų 
rinkinių sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių 
asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai, 
informacijos apie įstaigos veiklos pateikimą visuomenei, veiklos ataskaitos parengimą, viešų pranešimų 
paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei Ligoninės įstatuose. 

Įstaigos struktūra ir veiklos sritys. Ligoninėje, 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 II 
(nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų); vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų 
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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 PSDF biudžeto. 

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. 

Ligoninėje veikia šie skyriai: 

 Administracijos, bendrųjų reikalų ir apskaitos ir statistikos skyriai; 

 Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyrius; 

 Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius; 

 Dantų protezavimo kabinetas; 

 Socialinės globos padalinys. 

 

VI SKYRIUS 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

2020 m. duomenimis, įstaigoje dirbo 125 darbuotojai. 1 lentelėje pateikiama informacija apie jų skaičių 
ataskaitinių finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų amžiaus vidurkis, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, yra: 
gydytojų – 51,9 m., slaugytojų – 56,2 m. Slaugos personalo senėjimas kelia didžiulį nerimą, nes šios krypties 
medicinos personalas atsinaujina per lėtai. Panaši situacija vyrauja daugelyje šalies gydymo įstaigų ir šių 
specialistų trūkumas gali virsti labai rimtu iššūkiu nacionalinei sveikatos priežiūros sistemai. 

 
1. 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 

 
Sveikatos priežiūros sistemos organizacijos visoje šalyje  patiria didžiulį gydomojo personalo trūkumą, 

Šiaulių rajonas nėra išimtis. Ligoninėje gydytojų dauguma yra garbingo amžiaus, o jauni specialistai nenoriai 
renkasi Šiaulių regioną. Įstaigai reikalingi šios krypties gydytojai specialistai: dermatologas, neurologas, 
kardiologas, endokrinologas, vidaus ligų, gydytojas geriatras. Dauguma jų atvyksta iš kitų Šiaulių regiono 
įstaigų ir įstaigoje dirba tik ketvirtadaliu ar dar mažesniu darbo krūvio, keletas gydytojų yra vyresni nei 65 
amžiaus, didesnė  dirbančiųjų dalis  arti pensinio amžiaus. Jauniems specialistams pritraukti Šiaulių rajono 
savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d.  sprendimu Nr. T-381 patvirtintas Paramos (finansavimo) 
teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas gydytojams, 
rezidentams bei medicinos krypties specialybių studentams tvarkos aprašas, tačiau kol kas neatsirado nei vieno 
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pretendento, panorusio pasinaudoti finansavimo galimybėmis ir po studijų rezidentūroje sugrįžti dirbti į 
Šiaulių rajoną. 

Labai svarbu, kad įstaiga prisitrauktų ne tik jaunesnių, bet ir kompetentingų medicinos krypties 
specialistų, kadangi reikalavimai sveikatos priežiūros paslaugų teikimui nuolat auga, todėl įstaigoje skiriamas 
didelis dėmesys personalo kompetencijos didinimui, investuojama į tobulinimąsi. Vienas iš pavyzdžių, kuris 
atskleidžia kvalifikacijos poreikį, yra Ligoninėje vykdomas geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių 
paslaugų plėtros projektas, finansuojamas Europos Sąjungos plėtros struktūrinių fondų lėšomis. Šioms 
naujoms medicinos krypties paslaugoms vystyti nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įstaigai reikalingi papildomas 
kompetencijas įgiję medikai: vidaus ligų su 90 val. papildoma kvalifikacija ar licencijuotas gydytojas geriatras. 
Papildomos investicijos į  kvalifikacijos kėlimą reikalingos ne tik gydomosios veiklos, bet ir slaugytojo 
funkcijas vykdančiam personalui, kuris turi įgyti 72 val. tobulinimosi kursą, o kiti komandoje dirbantys nariai: 
slaugytojo  padėjėjas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas, socialinis darbuotojas – 36 val.  

Siekiant įveiklinti naujas ir kokybiškai teikti įstaigos veiklos licencija apibrėžtas sveikatos priežiūros 
paslaugas reikalinga įgyvendinti vieną iš prioritetinių įstaigos strategijos tikslų – specialistų bazės stiprinimas. 
 

VII SKYRIUS 
FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Įstaiga, rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimais.  
 Siekiant efektyvaus finansų valdymo įstaigoje, 2018 m. sausio 30 d.  VšĮ Kuršėnų ligoninės 
direktoriaus įsakymu Nr. V-12 patvirtintos finansų kontrolės taisyklės. 

 Efektyviai įstaigos veiklai užtikrinti svarbus ne tik teisingas teisės aktų ar patvirtintų tvarkų 
laikymasis, bet ir aktyvi teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų stebėsena, nuolatinė sąnaudų ir pajamų 
kontrolė bei organizacinė strategija, nukreipta į paslaugų plėtrą, asortimento didinimą bei klientų pritraukimą, 
kuri įgalintų užtikrinti ne tik tvarų PSDF biudžetą, bet stimuliuotų teigiamą finansavimo augimą. 

Įstaigos biudžeto augimo dinamika 2016–2020 m. laikotarpiu, pajamų ir sąnaudų pokyčiai grafiškai 
pateikiami 4 pav. 
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4 pav. 2016–2020 m. įstaigos biudžeto dinamika. 

Pajamų ir sąnaudų kontrolė užtikrino įstaigos efektyvią veiklą. 1 lentelėje pateikiami finansiniai 
rezultatai nuo 2016 m. iki 2020 m., nuo 2017 m. Ligoninės finansinės veiklos rezultatas teigiamas. Veiklos 
finansinio rezultato pokyčiai pateikiami  lentelėje Nr. 1. 

 
Lentelė Nr.1. 2016–2020 m. finansiniai rezultatai. 

Metai 2016 2017 2018 2019 2020 
Finansinis 
rezultatas 

-37.343 122.795 70.427 69.553 284.623 

 
Sveikatos priežiūros paslaugų augimo dinamika pavaizduota 5 pav. Įstaigoje teikiamos alternatyvios 

dienos stacionaro, skubios pagalbos ir priėmimo stebėjimo paslaugos viršija šalies vidurkį, kuris diagramoje 
pažymėtas LT vidurkio rodikliu.  

 

 
5 pav. Sveikatos priežiūros paslaugų augimo dinamika (2019 m.) 
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VIII SKYRIUS 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS 

Siekiant plėtoti visuomenės informavimą bei gerinti pacientų pasitenkinimą, Ligoninėje didelis 
dėmesys skiriamas informacijos sklaidai bei naujų technologijų diegimui.  

2020 m. įdiegta išankstinės pacientų registracijos sistema (IPR.) e. sveikata.lt,  kurios pagalba 
pacientas turi galimybę išankstinei registracijai pas gydytoją konsultantą. Numatytas ir skambučių srauto 
valdymas. 
Įgyvendintas projektas „E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Siekiant 
užtikrinti nuoseklią Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtrą ir nuolat gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, 
LR sveikatos apsaugos ministerija numato plėtoti e. sveikatos sistemą ir kurti papildomas priemones, kurios 
skatintų naudotojus (pacientus ir sveikatinimo specialistus) aktyviai naudotis sukurta e. sveikatos sistema, 
skiriant papildomą dėmesį, kad ji būtų patogi naudotojui. Apie tai rašoma ir LR sveikatos apsaugos 
ministerijos 2020–2023 m. strateginio veiklos plano projekte.  

Ligoninės interneto svetainėje www.kursenai-medicina.lt pateikiama aktualiausia informacija 
pacientams apie teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas, telefonai registracijai ir konsultacijoms, 
gydytojų konsultantų darbo laikas ir kita svarbi informacija. Nuo 2019 m. veikia įstaigos Facebook grupė, 
kurioje galima rasti naujausią informaciją ir sekti įvykius, vykstančius įstaigoje. 

Įstaiga nuolat investuoja į informacinių technologijų atnaujinimą, naujų ir įstaigos veiklai palankių 
modulių įsigijimą, padedančius gerinti dokumentų valdymą, lengvinančius sveikatos duomenų apdorojimą, 
mažinančius personalo apkrovimą. 

IX SKYRIUS 
VIDAUS DARBO KONTROLĖ 

Įstaigoje 2021 m. rugpjūčio 18 d. Ligoninės vadovo įsakymu Nr. V-54 patvirtintas VšĮ Kuršėnų 
ligoninės vidaus kontrolės tvarkos aprašas.  

Veiklos viešumui užtikrinti sudarytas kolegialus organas – stebėtojų taryba, kuri renkama penkeriems 
metams (5 atstovai). Stebėtojų taryba analizuoja įstaigos veiklą, išklauso ir įvertina vadovo parengtą metinės 
veiklos ataskaitą, suderina vadovo pateiktą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, teikia pasiūlymus įstaigai ir 
steigėjui.  

Įstaigoje tai pat sudaryti kolegialūs organai: Gydymo ir Slaugos tarybos. Šių tarybų sudarymą, jų teises 
ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo, darbo apmokėjimo sąlygas bei 
atsakomybę nustato Ligoninės įstatai.  

Etikos klausimams spręsti sudaryta Medicinos etikos komisija.  
Gydymo taryba sudaryta Ligoninės vadovo 2017 m.  kovo 16 d. įsakymu Nr. V-31 iš skyrių gydytojų, 

kuriai pirmininkauja vienas iš įstaigos gydytojų.  
Gydymo tarybos kompetencija:  

 1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;  
 2. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;  
 3. siūlo Ligoninės vadovui sudaryti komisijas įstaigos veiklos klausimams, susijusiems su asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ir kitomis įstaigos veiklos rūšimis, nagrinėti;  
 4. svarsto darbo laiko ir darbo apmokėjimo klausimus;  
 5. periodiškai rengia klinikines konferencijas;  
 6. turi patariamojo balso teisę, teikia svarstomais klausimais rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus 
įstaigai. Jei Ligoninės vadovas su pasiūlymu nesutinka, Gydymo taryba turi teisę tokį pasiūlymą pateikti 
steigėjui.  

Įstaigos Slaugos taryba sudaryta Ligoninės  vadovo 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-9 iš įstaigos 
slaugos specialistų, kuriai pirmininkauja Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš slaugos 
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specialistų. Ši taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, sprendžia slaugos 
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį, analizuoja slaugos administravimo 
problemas ir teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo. Slaugos taryba svarstomais klausimais gali 
teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Ligoninės vadovui. Jei vadovas su pasiūlymu nesutinka, Slaugos 
taryba turi teisę tokį pasiūlymą pateikti steigėjui.  
 Medicinos etikos komisija nagrinėja sveikatos priežiūros specialistų elgesio ir sveikatos priežiūros 
specialistų tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip Ligoninėje laikomasi medicinos etikos reikalavimų. 
Ši komisija išrinkta įstaigos visuotinio atstovų susirinkimo slaptu balsavimu. Komisijos sudėtį, komisijos 
darbo reglamentą ir komisijos nuostatus, kurie negali prieštarauti pavyzdiniams medicinos etikos nuostatams, 
tvirtina Ligoninės vadovas įsakymu. Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarka nustatyta pagal 
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos 
pavyzdinius nuostatus. Medicinos etikos komisijos nuostatai patvirtinti Ligoninės direktoriaus 2021 m. spalio 
12 d. įsakymu Nr. V-67.  
 2020 m. sausio 6 d. Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-5 (1.4) patvirtinta VšĮ Kuršėnų ligoninės 
Korupcijos prevencijos programa 2020–2021 m. bei jos įgyvendinimo priemonių planas. Korupcijos 
prevencijos programa orientuota į du pagrindinius dalykus – korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimą bei 
šalinimą ir antikorupcinį švietimą.  

Įstaigoje steigiamas vidaus medicininio audito padalinys, kuriam vadovauja Ligoninės direktoriaus 
įsakymu 2020 m. birželio 1 d Nr. V-44 paskirtas vadovas.  

Vidaus medicininio audito padalinio pagrindinis tikslas – kontroliuoti kokybės sistemos 
funkcionavimą pagal įstaigoje nustatytus prioritetus. Veikla vykdoma pagal ištisinio kokybės gerinimo 
schemą. Padalinys atlieka planinius ir neplaninius medicininius auditus, renka duomenis analizei, gautus 
duomenis analizuoja, planuoja ir atlieka reikalingus pakeitimus, įvertina pakeitimų poveikį, registruojant 
neatitiktis. Taip savianalizės pagalba išsiaiškina vietas ir sritis, kurias galima tobulinti.  

Ligoninėje planuojama plėtoti elektroninės dokumentų valdymo sistemos naudojimą, tai leistų 
efektyviai valdyti korespondenciją ir kitus Ligoninės vidaus dokumentus, užtikrintų kokybišką dokumentų 
valdymą ir saugojimą, pagerintų vidinę komunikaciją ir užduočių vykdymą, sumažintų laiko ir finansinius 
kaštus. 
  

X SKYRIUS 
 SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
 

 Kvalifikuotas, iniciatyvus bei 
motyvuotas sveikatos priežiūros 
personalas.  

 Įstaiga teikia kokybiškas pirminio lygio 
stacionaro, šiuolaikiškas dienos 
stacionaro ir ambulatorines būtinosios 
pagalbos bei planines specializuotas 
paslaugas.  

 Veikia vidaus medicininio audito 
padalinys.  

 Tvarus, teigiamas įstaigos veiklos 
finansinis rezultatas.  

 

 Gydytojų specialistų, bendrosios 
praktikos slaugytojų trūkumas.  

 Dėl pacientų socialinio pažeidžiamumo, 
nemokumo problemų ribotos galimybės 
teikti mokamas paslaugas.  

 Įstaigos infrastruktūra pasenusi, 
reikalingi įstaigos išorės ir vidaus 
modernizavimo darbai. 

 Nepakankamais tempais plėtojami 
elektroninės informacinės sistemos 
funkcionalumai, leidžiantys tikslingiau 
valdyti informacijos srautus, papildomi 
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 Atnaujinama bei įsigyjama šiuolaikiška, 
moderni įranga.  

 Dauguma Ligoninės pacientų yra 
patenkinti teikiamomis paslaugomis.  

 Optimizuota ligoninės sveikatos 
priežiūros paslaugų veikla, visos 
svarbiausios sveikatos priežiūros 
paslaugos koncentruojamos viename 
pastate. 

 Įstaigos sveikatos priežiūros veikla, 
vertinant pagal standartizuotus LR SAM 
gero darbo rodiklius, yra labai gera.  

 Įstaigai suteiktas skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos vardas.  

 

funkcionalumai, yra brangūs ir labai 
padidina įstaigos sąnaudas.   

 Netvarus, sunkiai prognozuojamas 
sveikatos priežiūros paslaugų 
finansavimas.  

 Nacionaliniu mastu lėtai ir 
nepakankamai finansiškai 
stimuliuojamas DU fondo didinimas. 

 Gydytojų ir slaugytojų senėjimas, per 
lėti personalo atnaujinimo procesai, dėl 
jaunų specialistų nenoro įsidarbinti 
periferijoje.  

 Kvalifikuoto nemedicininio personalo 
trūkumas. 
 

 
GALIMYBĖS 

 

 
GRĖSMĖS 

 Finansavimo iš Europos Sąjungos fondų 
galimybės.  

 Įstaigos konkurencingumo didinimas 
diegiant ir plėtojant efektyvios vadybos 
principus.  

 Savivaldybės parama pritraukiant jaunus 
gydytojus.  

 E. paslaugų pacientams plėtra.  

 Galimybė plėsti paslaugų spektrą.  

 Teikiamų paslaugų optimizavimas, jų 
kokybės bei darbo efektyvumo 
didinimas.  

 Informacinių technologijų diegimas ir 
tobulinimas.  

 

 Gyventojų mažėjimas Šiaulių rajone.  

 Neatsinaujinanti visuomenė, maži 
gimstamumo rodikliai Šiaulių rajone.  

 Ribotas PSDF biudžetas, nepakankamas 
medicinos paslaugų finansavimas.  

 Auganti konkurencija tarp sveikatos 
priežiūros įstaigų dėl PSDF lėšų.  

 Mažas visuomenės dėmesys sveikatos 
išsaugojimui ir stiprinimui.  

 Kvalifikuotų specialistų trūkumas.  

 Dideli informacinių technologijų kaštai, 
žemas vyresnio amžiaus darbuotojų 
kompiuterinis raštingumas. 

 Neapibrėžtumas, keliantis grėsmę 
įstaigos tvarumui ir  asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimui dėl 
COVID-19 infekcijos ir jos valdymu. 

  2022–2027 m. planuojama sisteminė 
sveikatos priežiūros pertvarka. Iki galo 
nėra aiškumo dėl pertvarkos 
įgyvendinimo procesų ir jų finansavimo. 
Nėra aiškios strategijos dėl Šiaulių 
rajono sveikatos priežiūros įstaigų 
pertvarkos,  
ar  bus pasirinktas struktūrinės 
pertvarkos modelis ar tinklinis, kai 
ASPĮ veikia bendradarbiavimo 
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sutartimis. Nėra aiškus bendruomenės 
sveikatos centrų vaidmuo, funkcijos ir 
struktūra. 

 
 
 

XI SKYRIUS 
PLANAVIMO SISTEMA 

 
Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti 

įstaigos misiją, pasiekti nustatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir 
žmogiškuosius išteklius.  
 Remiantis SSGG analize, galima teigti, kad šiuo metu pacientų ir darbuotojų poreikių tenkinimas bei 
efektyvumo didinimas yra pagrindinės tobulintinos sritys Ligoninėje. Racionaliai panaudojant turimus 
išteklius ir efektyviai planuojant Ligoninėje vykdomus veiklos procesus, bus įgyvendinama 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.  
 Vizija – finansiškai tvari, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, teikianti kokybiškas sveikatos 
priežiūros paslaugas, orientuota į pacientų ir darbuotojų lūkesčius sveikatos priežiūros organizacija. 
 Siekiant įgyvendinti Ligoninės viziją per 2021–2025 m., išskiriamos 4 pagrindinės strateginės kryptys, 
į kurias Ligoninė turėtų orientuotis, įgyvendindama numatytą veiklos strategiją. 
 Įstaigos veiklos strateginės kryptys:  

 Efektyvi veikla ir finansinis įstaigos tvarumas. 
 Specialistų bazės stiprinimas. 
 Orientacija į pacientą. 
 Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. 
Strateginio plano priedas pridedamas. 

 
XII SKYRIUS 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ 
 

Siekiant įgyvendinti numatytas strateginės veiklos iniciatyvas, yra numatyti pagrindiniai prioritetai, 
tikslai, uždaviniai ir atsakingi asmenys įgyvendinant numatytas veiklas. 

 
_____________________ 


