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2021 m. vasario 26 d. 

Plungė 
 
1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUMATYTUS VEIKLOS TIKSLUS, VEIKLOS PLANUS IR 
PROGNOZES ATEINANTIEMS METAMS 
 

1.1. BENDRA INFORMACIJA 
 

Pavadinimas: VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė (toliau– Plungės ligoninė). 
Teisinis statusas: viešoji įstaiga. 
Adresas: J. Tumo - Vaižganto g. 89, LT-90160 Plungė. 
Ryšio priemonės: telefonas 8-448 73260, faksas 8-448 73273, el. paštas: sekretore@plungesligonine.lt. 
Įstaigos vadovas: direktorius Antanas Martusevičius. 
Įstaigos steigėjai ir pavaldumas (atskaitomybė): Plungės rajono savivaldybės taryba. 
 
 1.2 ĮSTAIGOS APIBŪDINIMAS 
 

Plungės rajono savivaldybės ligoninė yra viešoji įstaiga, kurios pagrindinė funkcija – II lygio ambulatorinių ir stacionarinių asmens  
 sveikatos priežiūros paslaugų teikimas rajono gyventojams. Plungės ligoninė  yra viešoji, nepelno siekianti, ribotos turtinės atsakomybės įstaiga. 

           Ligoninės veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatos lygį, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą. Organizuoti ir teikti 
specializuotas  ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Plungės savivaldybės gyventojams, kitiems Lietuvos Respublikos 
gyventojams ir užsienio piliečiams. 
Įstaigos strategija – nuolat laikytis, bei tobulinti reikalavimus atitinkančios kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą: 
 ● orientuoti įstaigos darbą atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos gyventojų sergamumą, gyventojų demografinius rodiklius, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir įstaigos steigėjo - Plungės rajono savivaldybės tarybos formuojamą  gyventojų  sveikatos politiką;  
 ● nuolat gerinti paslaugų kokybę, vadovaujantis naujausiais medicinos mokslo pasiekimais; 
 ● siekti kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę pagal užimamas pareigas ir kompetenciją; 
 ● nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.  



 Darbuotojų patogumui kvalifikacijos kėlimo kursai dažnai organizuojami ligoninėje. Karantino ir ekstremalios situacijos metu, kursai 
organizuojami nuotoliniu būdu. Darbuotojams, esantiems  kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokamas vidutinis darbo užmokestis, apmokama pusė kursų 
kainos. 
 
           VšĮ Plungės  rajono savivaldybės ligoninė savo funkcijas atlieka  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymais, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės įstatais, patvirtintais 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-236. 
            Ligoninės  teisę  teikti asmens sveikatos priežiūros  paslaugas reglamentuoja Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr.1228,  išduota 1999 
m. gruodžio 30 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri, esant poreikiui, papildoma 
naujomis paslaugomis. Paskutinį kartą licencija patikslinta 2020 m. vasario 03 d., papildant hemodializės paslaugomis. 
Be asmens sveikatos priežiūros licencijos  ligoninė  turi  šias licencijas: 

 Vaistinės veiklos licencija Nr. 0747, išduota 2008 m. vasario 12 d. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos; 

 Radiacinės saugos centro licencija veiklai su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais Nr.     0224, išduota 2002 m. rugpjūčio 1 d.; 
 Lietuvos Respublikos odontologų rūmų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija Nr. 0239, išduota 2005 m. liepos 12 d. 
 Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-2606, išduotas 2019 m. sausio 25d. 
 Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) registravimo licencijos Nr. LT/CA01/MDD/2-00108/07 ir Nr. LT/CA01/MDD/2-00107/07, 

išduotos 2007 m. kovo 3d. 
 Socialinės globos teikimo licencija Nr. L000000563, išduota 2014 m. gruodžio 16d. 

 VšĮ Plungės rajono savivaldybės  ligoninė asmens  sveikatos priežiūros paslaugas teikia Plungės rajono savivaldybės, Rietavo  ir kitų savivaldybių, 
bei kitų šalių gyventojams. 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje teikiamųjų kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas: 
1. Slauga ir palaikomasis gydymas; 
2. Paliatyviosios pagalbos paslaugos; 
3. Ambulatorinės  specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 

3.1 gydytojų specialistų konsultacijos; 
3.2 gydytojų specialistų konsultacijos, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai; 
3.3 dienos stacionaro paslaugos; 

            3.3 ambulatorinės chirurgijos paslaugos; 
3.4 dienos chirurgijos paslaugos; 
3.5 priėmimo-skubios pagalbos paslaugos; 
3.6 stebėjimo paslaugos; 



4. Brangieji tyrimai ir procedūros: 
            4.1. kompiuterinė tomografija; 
            4.2. magnetinio rezonanso tomografija; 
    4.3. hemodializė ligoninėje gydomiems pacientams;  
      5. Stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos: 
            5.1 suaugusiųjų chirurgija; 
            5.2 suaugusiųjų neurologija; 
            5.3 suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija; 
            5.4 reanimacija ir intensyvi terapija (vaikų ir suaugusiųjų); 
            5.5 vaikų ligos; 

5.7 vidaus ligos;  
            5.7 ilgalaikis tęstinis (aktyvus) gydymas; 
            5.8 asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvųjį gydymą. 
     6. Medicininės reabilitacijos paslaugos. 
     7. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 
     8. Dantų protezavimo paslaugos.  
     9. Ortodontinio gydymo paslauga asmenims iki 18 m.   
 
 
 
 
 

 
1.3 ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI       1 lentelė 
 

Veiklos rodiklio pavadinimas 2019 m. 2020 m. Palyginimas  
2019 m. / 

2020 m. (+/-) 

Palyginimas  
2019 m. / 

2020 m. (%) 

Stacionarinių lovų skaičius metų 
gale 

176 181 +5 +2,84 

Stacionare gydytų pacientų skaičius 
(hospitalizacijos atvejų skaičius) 

5025 3109 -1916 -38,13 

Lovadienių skaičius 48619 37407 -11212 -23,06 



Lovos funkcionavimas (dienų 
skaičius per metus) 

276,2 208,6 -67,6 -24,47 

Vidutinė gydymo trukmė (dienų 
skaičius) 

9,6 12,0 +2,4 +25 

Lovos apyvarta 28,7 17,3 -11,4 -39,72 
Atliktų operacijų skaičius 1360 878 -482 -35,44 
Atlikta: fizioterapijos procedūrų 97194 54579 -42615 -43,84 
              masažo procedūrų 18133 12253 -5880 -32,43 
              kineziterapijos procedūrų 21361 12308 -9053 -42,38 
              ergoterapijos procedūrų 2797 1711 -1086 -38,83 
              psichologo seansų 72 34 -38 -52,78 
Paprastosios hemodializės 
procedūros 

0 6 +6 +600 

Rentgeno tyrimai 33377 18335 -15042 -45,07 
Branduolinio magnetinio rezonanso 
tyrimai 

341 273 -68 -19,94 

Kompiuterinės tomografijos 
tyrimai  

3075 2973 -102 -3.32 

Diagnostinės ultragarsinės 
medicinos priemonės ir  tyrimai 

6841 3308 -3533 -51,64 

Endoskopiniai tyrimai 1659 1167 -492 -29,66 
Atlikta laboratorinių tyrimų 61577 41951 -19626 -31,87 
Gydytojų specialistų konsultacijų 
skaičius 

65217 43368 -21849 -33,50 

Dienos stacionaro paslaugos 2572 1445 -1127 -43,82 
Dienos chirurgijos paslaugos 716 398 -318 -44,41 
Ambulatorinės chirurgijos atvejų 
skaičius 

71 70 -1 -1,40 

Priėmimo-skubios pagalbos 
paslaugos 

5189 4529 -660 -12,72 
 

Stebėjimo paslaugos 2056 1751 -305 -14,83 



Socialinio darbuotojo paslaugos 587 378 -209 -35,60 
 
STACIONARO SKYRIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ RODIKLIAI                            2 lentelė 
 
Eil. 
Nr. 

Skyriaus 
pavadinimas 

Lovų skaičius Hospitalizacijų 
skaičius 

Lovadienių 
skaičius 

Lovų 
funkcionavimas 

  2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Vidaus ligų  26 29 876 692 6052 5398 232,8 186,1 
2. Neurologijos 18 17 750 429 5347 3159 297,1 185,8 
3. Chirurgijos-

traumatologijos 
35 27 1768 1100 7517 5381 214,8 199,3 

4. Vaikų ligų 13 13 734 230 3328 1147 256 88,2 
5. Anestezijos ir 

reanimacijos 
3 3 240 169 709 593 236,3 197,7 

6. Palaikomojo 
gydymo ir 
reabilitacijos 

25 27 188 131 8278 7306 331,1 277,8 

7. Palaikomojo 
gydymo ir 
slaugos 

25 38 161 142 7887 7425 315,5 207,4 

8. Palaikomojo 
gydymo ir 
slaugos (II) 

31 27 335 216 9501 6998 306,5 248,2 

           
        2020 m. buvo  praplėstas Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius ir padidintas lovų skaičius, 9 lovomis, panaikinant palaikomojo gydymo ir slaugos 
lovas  Chirurgijos-traumatologijos skyriuje 8 lovas ir Neurologijos skyriuje 1 lova.. Iš Palaikomojo gydymo ir slaugos (II) skyriaus 3 terapinio gydymo 
lovos perkeltos į Vidaus ligų skyrių. 
         2020 m. gegužės mėn. ligoninėje buvo padidintas lovų skaičius, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtos 5 papildomos globos lovos: 
2 globos lovos Palaikomojo gydymo ir reabilitacijos skyriuje, 2 globos lovos Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje ir 1 papildoma globos lova 
Palaikomojo gydymo ir slaugos (II) skyriuje. 
          Pacientų patogumui ligoninė pradėjo teikti hemodializės paslaugas ligoninėje gulintiems pacientams, jų hemodializei nebereikia transportuoti į įstaigą, 
teikiančią hemodializės paslaugas. 



2020 m. ligoninėje buvo hospitalizuoti 3109 pacientai. Palyginti su 2020 m., hospitalizacijų skaičius  sumažėjo 1916 pacientų arba 38,13 proc. Visų 
veiklos rodiklių mažėjimui pagrindinę įtaką turėjo koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 pasaulinės 
pandemijos išplitimas Lietuvos teritorijoje.  Dėl pandemijos šalyje  kovo 16 d. įvestas karantinas, ko pasekoje buvo sustabdytas visų ambulatorinių, 
reabilitacijos ir planinių paslaugų teikimas. Buvo tiekiama tik būtinoji pagalba ir gydymas. Paslaugų teikimas palaipsniui buvo pradėtas tik gegužės mėn., 
todėl netikslinga lyginti paslaugų suteikimą 2019 m. ir 2020 m. 

Karantino metu ligoninėje buvo įsteigta,  karščiavimo klinika, kurioje viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams 
atliekami išsamesni tyrimai, įtariant koronavirusinę infekciją (COVID-19).   

Trys darbuotojos buvo deleguotos dirbti į Telšiuose įsikūrusį mobilų koronaviruso patikros punktą. 
 Atskirų ambulatorinių ir reabilitacijos paslaugų veiklos rodikliai mažėjo nuo 1,4 iki 52,78 proc. Stacionarinių paslaugų rodikliai sumažėjo nuo 23,06 
iki 39,72 proc. Pailgėjo vidutinė gydymo trukmė 2,4 dienomis, tai yra 25 proc. Gydymo trukmės ilgėjimui įtakos  turėjo ligoninėje Slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriuje II lapkričio mėnesį  pradėti gydyti COVID-19 liga sergantys pacientai. Jų gydymo trukmė siekė nuo 7 iki 54 dienų. 
 
          1.4 PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VYKDYMS 
 

1.4.1. ES lėšomis finansuojamų projektų vykdymas: 
         Tęsiamas projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-81-0003 "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 
sergantiems asmenims, įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje". Projekto laikotarpis 2018-08-01 – 2022-08-01. 
Projekto finansavimas: 
85 proc. – Europos sąjungos struktūriniai fondai. 
7,5 proc. – Savivaldybės biudžeto lėšos. 
7,5 proc. – Valstybės biudžeto lėšos. 

 Projekto tikslas - sumažinti Plungės rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės 
mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. 

Uždavinys - Pagerinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir efektyvumą tuberkulioze sergantiems pacientams. 
Projekto įgyvendinimo metu, visiems tuberkulioze sergantiems pacientams, tuberkuliozės gydymo ambulatoriniu būdu laikotarpiu, vieną kartą per savaitę  
yra išduodamas talonas maisto produktams įsigyti. Talonų maisto produktams išlaidos apmokamos taikant fiksuotąjį įkainį – 9 Eur. Numatoma, kad per 
visą projekto įgyvendinimo laikotarpį (48 mėn.) pasveiks 38 ambulatoriškai gydomi ir maisto talonais aprūpinti tuberkulioze sergantys pacientai.  

1.4.2. Plungės rajono savivaldybės finansuojama programa. 
Buvo tęsiamas  programos „Saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa“ vykdymas.  Šiai programai vykdyti iš savivaldybės biudžeto 2020 m. buvo 

skirta 50 000 Eur. Metų eigoje pargrama papildyta VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės programa  ir suma papildyta  37300 eurų, iš jų:  
 5 000 eurų panaudota nedraustų Plungės savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui; 
 11 500 eurų apmokėjimui už gydytojų rezidentų studijas; 
 47 400 eurų neblaivių asmenų saugios nakvynės paslaugų teikimui; 



 23400 eurų VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės programai, iš kurių 9100 eurų buvo finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, 14300 eurų iš 
valstybės biudžeto lėšų. 
        1.4.3.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas  prašymas skirti finansavimą investicijų projektui „VšĮ Plungės rajono 
savivaldybės ligoninės II slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus  paprastasis remontas“ 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu  skirta 125 
tūkst. Eurų. Įvykdytas pirkimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės pastato, J. Tumo-Vaižganto g.89, Plungėje projektavimo,  paprastojo remonto 
darbų  pirkimui įsigyti. Atlikti šie darbai: įrengta nauja fekalinės kanalizacijos trasa per patalpas iki šulinio, patalpose įrengta nauja PVC grindų danga, 
patalpose ir palatose įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, įzoliacinėje dalyje patalpose įrengtos autonominės vėdinimo sistemos, viso 5 vnt. Visose 
patalpose įrengta priešgaisrinė signalizacija. Naujai įrengta medicininio deguonies tiekimo sistema, įrengta spinta deguonies balionams, automatika. 
Palatose įrengta 18 vnt. deguonies tiekimo taškų. Įrengtas hidraulinis pacientų kėlimo liftas iš tunelio patalpų į skyrių. Pacientą su lova bus galima nuvežti 
į pagrindinį pastatą tyrimams ir kitoms paslaugoms. Įzoliacinėje dalyje kiekvienoje patalpoje įrengtas sanitarinis mazgas su dušo kabina, įrengti 2 vnt. 
sanitarinių mazgų,  pritaikytų pacientams su visiška negalia. Suremontuotos tunelio patalpos prie pacientų kėlimo lifto, įrengta nauja grindų danga. 
         1.4.4.  Ligoninė dalyvauja Europos komisijos finansuojamame pilotiniame projekte, skirtame skatinti šalies gydymo įstaigų partnerystę, taikant 
pažangius bendradarbiavimo modelius. 
         Klaipėdos regiono gydymo įstaigų bendradarbiavimo sritys: 
 Bendradarbiavimas dėl skubių ir profilinių (planinių) atvejų ištyrimo ir gydymo bei    grąžinimo siuntusiai ligoninei pacientų srautų valdymo; 
  Telemedicinos ir nuotolinių paslaugų teikimo planavimas. 

         Šiaulių regiono gydymo įstaigų bendradarbiavimo sritys: 
  Miokardo infarktų ir insultų sergančių pacientų logistikos monitoravimas; 
  Žaliųjų koridorių algoritmo regione pritaikymas; 
  Šiaulių regiono specialistų katalogo sukūrimas, specialistų pasidalijimo įgalinimas. 

       
1.5 ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS 
 

 Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152  straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras kiekvienais 
metais tvirtina Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų finansinių ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes (veiklos užduotis) pagal 
įstaigų grupes. Viešųjų įstaigų steigėjai turi teisę nustatyti papildomas įstaigų siektinas veiklos užduotis. 

Ligoninė ir toliau gerins sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, orientuosis į prioritetinių paslaugų plėtojimą, didins išplėstinių 
konsultacijų skaičių. Toliau bus vykdoma aktyvaus gydymo stacionarinių paslaugų stebėsena, siekiant mažinti hospitalizuojamų pacientų skaičių, didinti 
vidutinį lovos funkcionavimo rodiklį, bei mažinti vidutinę aktyvaus gydymo trukmę. 
 TLK sutarties lėšų teisingas administravimas, sveikatos priežiūros paslaugų ekonominė stebėsena, darbo organizavimo gerinimas leis didinti 
medicinos personalo darbo užmokestį, mažinti kreditorinį įsiskolinimą. 
  Ligoninė nuolat ieško naujų ir kvalifikuotų specialistų, kurie užtikrintų kokybiškų ir savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Plungės rajono 
savivaldybės gyventojams. Gydytojų specialistų pritraukimui, labai padeda Plungės rajono savivaldybės  finansuojama programa. 



 Ligoninė ir toliau gerins darbo ir gydymosi sąlygas bei šalins  higieninius - sanitarinius trūkumus. 
 2021 metams paruoštos programos: 
 „Saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa“. Šiai programai vykdyti iš savivaldybės biudžeto skirta 35 000 Eur. Iš jų:  
 16 900 Eur apmokėjimui už gydytojų rezidentų studijas; 
 18 100 Eur. neblaivių asmenų saugios nakvynės paslaugų teikimui. 

2.  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ 
KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės dalininkas yra Plungės rajono savivaldybė. Dalininko kapitalo vertė 293 379,81 Eur. Per 2020 m. kapitalo 
vertė nepakito. 

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI BEI PANAUDOJIMAS PER FINANSINIUS METUS 
     
     

    
Rodikliai  

2019 m. 2020 m. 
Palyginimas  

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

Palyginimas  
2019 m. /    

2020 m.  (%) 

1. Finansavimo pajamos 125826,11 628887,18 503061,07 399,8 
iš valstybės biudžeto 10052,20 144805,20 134753 1340,5 

iš savivaldybės biudžeto 77934,85 82343,46 4408,61 5,66 
iš ES, užsienio valst. ir tarptaut. 

organiz. 
2870,07 3321,13 451,06 15,72 

iš kitų finansavimo šaltinių 34968,99 398417,39 363448,4 1039,35 
2. Pagrindinės veiklos  pajamos 6291892,42 6873851,39 581959 9,25 
3. Kitos veiklos pajamos 19591,73 15577,16 -4014,57 -20,49 
Veiklos pajamos iš viso (1+2+3) 6437310,26 7518315,73 1081005,47 16,79 
Pagrindinės veiklos sąnaudos: 6253408,89 7745185,01 1491776,12 23,85 
1. Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo 

4572038,06 5813824,40 1241786,34 27,16 

2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 239132,61 291632,96 52500,35 21,95 



3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 161985,95 144602,67 -17383,28 -10,73 
4. Komandiruočių 0 0 0 0 
5. Transporto 23066,62 20891,86 -2174,76 -9,43 
6. Kvalifikacijos kėlimo 8593,74 9432,95 839,21 9,76 
7. Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo 
104877,51 123383,62 18506,11 17,65 

8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 7,83 5,80 -2,03 -25,93 

9.  Sunaudotų ir parduotų atsargų 
savikaina 

613474,44 840309,47 226835,03 36,98 

10. Socialinių išmokų 0 9700.40 9700.40 100 
11. Nuomos 3434,66 2825,59 -609,07 -17,73 
12. Finansavimo 0 0 0 0 
13. Kitų paslaugų 509185,5 473492,45 -35693,05 -7,01 
14. Kitos 17611,97 15082,84 -2529,13 -14,36 
Kitos veiklos sąnaudos 18731,01 6853,31 -11877,7 -63,41 
Finansinės ir investicinės veiklos 
nuostolis 

4377,93 6778,79 2400,86 54,84 

Apskaitos politikos keitimo ir 
esminių apskaitos klaidų taisymo 
nuostolis 

90899,56 0 -90899,56 -100 

Veiklos sąnaudos iš viso: 6367417,39 7758817,11 1391399,72 21,85 
REZULTATAS 69892,87 -240501,38 -310394,25 -444,10 

 
    Ligoninė 2020 metais patyrė nuostolį. Patirtas nuostolis – 240501,38 eurai. 2019 m. ligoninė uždirbo 69892,87 eurų pelno. 
   Veiklos pajamos iš viso didėjo 16,79 proc. lyginant 2020 m. su 2019 m. Daugiausiai didėjo finansavimas, skirtas iš valstybės biudžeto (1340,5 

proc.) ir finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių (1039,35 proc.). Iš valstybės biudžeto finansavimo didėjimą įtakojo med. prekės  kovai su COVID-19 , 
iš kitų finansavimo šaltinių finansavimo  didėjimą įtakojo finansavimas iš PSDF lėšų, skirtas priedams prie darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems 
su COVID-19 sergančiais pacientais. Priedams prie darbo  užmokesčio gautas finansavimas 346541,24 eurų. 

   Veiklos sąnaudos atitinkamai didėjo 21,85 proc. lyginant 2020 m. su 2019 m. 



   Daugiausiai išaugo sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 36,98 proc. Tam didžiausią` įtaką turėjo 352,85 proc. išaugęs dezinfekavimo medžiagų 
įsigijimo savikaina. Nusidėvėjimas ir amortizacija išaugo 21,95 proc., augimui įtaką turėjo Plungės rajono savivaldybės administracijos ligoninei patikėjimo 
teise perduotas turtas.  

   Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos padidėjo 17,65 proc. Šios išlaidos padidėjo dėl atliktų remonto darbų. Buvo atlikti šie remonto ir 
įrengimo darbai: 

 Įvykdytas  patalpų apšvietimui sunaudojamos elektros energijos taupymo projektas.  Projekto tikslas modernizuoti apšvietimą,  įrengiant 
šiuolaikiškos LED technologijos šviestuvus. Su UAB „Ignitis“ pasirašyta sutartis dėl elektros energijos taupymo, įrengiant modernios technologijos 
LED šviestuvus VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje. II etape pakeisti 545 šviestuvai. 

 2020 m. siautusios audros metu buvo nuplėštas sterilizacinės ir Visuomenės sveikatos biuro patalpų stogas. Operatyviai įrengta nauja stogo danga, 
už Visuomenės sveikatos biuro stogo įrengimo darbus sumokėjo Plungės savivaldybė. 

 Kardiologo kabinete įrengtas kondicionierius. 
 Įrengta nauja pertvara atskirianti reanimacijos skyrių nuo vaikų ligų skyriaus. 
 Ūkio korpuse įrengti nauji PVC langai ir durys. 
 Operacinėje pakeisti 2 langai. 
 V aukšte COVID-19 skyriuje įrengti papildomi 8 vnt. medicininio deguonies prijungimo taškai. 
 III aukšte įrengti papildomi 9 vnt. medicininio deguonies prijungimo taškai. 
 Iš Europinių lėšų ligoninėje įrengtas bevielio interneto tinklas. 
 Papildomai įrengtos 3 vaizdo stebėjimo kameros. 
 IV aukšte atliktas patalpų remontas. Atlikti patalpų sienų ir lubų dažymo darbai, 2 palatose įrengta nauja grindų danga, dalinai pakeista elektros 

instaliacija, koridoriuje įrengto „Amstrog“ tipo pakabinamos lubos, įrengti 8 vnt. medicininio deguonies prijungimo taškai. Į IV aukštą perkeltas 
vidaus ligų skyrius, nupirkti baldai, įrengtos žaliuzės. 

 Poliklinikos pastate įrengtos karščiavimo klinikos patalpos. Įrengtas dušas, prijungtas portatyvinis rentgeno aparatas, naujai įrengti Kompiuteriniai 
ir telefono tinklai, atliktas patalpų dažymas. 

 Suremontuotas šaligatvis prie II slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus . 
 Reanimacijos skyriuje atliktas pagalbinių patalpų remontas. 
 Įrengtos operacinės slaugytojų poilsio patalpos, atlikti dažymo darbai, nupirkti baldai. 
 Prie II slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus naujai įrengta pavėsinė pacientams. 
 Ligoninės tunelio patalpose įrengtos saugios nakvynės patalpos neblaiviems asmenims. Įrengtos grindys, padarytos pertvaros, įrengtas sanitarinis 

mazgas, įrengti šviestuvai, dažymo darbai, vaizdo stebėjimo kamera. 
 Atlikti rentgeno patalpų remonto darbai. Konsultacinės poliklinikos 27 kabinete išmontuotas rentgeno aparatas „Mercury“, atliktas techninis 

projektas naujam rentgeno aparatui. Įrengtas naujas  stebėjimo pulto  langas, iškirsta naujai anga koridoriuje, įrengtos naujos durys su 1,5 mm švino 



ekvivalentu, naujai iškirsti kanalai, naujai įrengtas elektros įvadas, naujai įrengta PVC grindų danga, atlikti patalpų sienų lubų apdailos darbai, 
pakeisti santechnikos prietaisai, naujai įrengta elektros ir kompiuterių tinklų instaliacija, .nupirkti baldai. 

 Reanimacijos skyriuje įrengti dializės aparato pajungimo darbai. 
Per 2020 metus saulės fotovoltinė elektrinė pagamino 429876 kWh elektros energijos, beveik visa elektros energija buvo sunaudota ligoninės 
reikmėms. Elektros energijos pagaminta už 6018 eurų sumą. Lyginant su 2019 metais Plungės ligoninė sunaudojo 54395 kWh mažiau elektros 
energijos, pinigine išraiška būtų 7615 eurų. Saulės elektrinės įrengimas leido pagerinti aplinkosaugines problemas, sumažinant šiltnamio dujų emisiją 
38,46t/m CO2e. 
Saulės kolektorių sistema  skirta karštam vandeniui gaminti per 2020 metus pagamino120 MWh šiluminės energijos. Sutaupyta 8076 eurai. 

 
4. INFORMACIJA APIE LIGONINĖS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS 

 
2020m. įsigyta ilgalaikio turto už 5032716,70 Eur. Tame skaičiuje: 

1. Iš Plungės rajono savivaldybės patikėjimo teise gauta turto už 4.610.298,91 eurų, kurio nusidėvėjimas sudarė 1.196.307,55 eurų, likutinė vertė 
3.413.991,36 eurai. 

2. Neatlygintinai gauto turto  už 199310,6 eurų. Gautą turtą sudaro: 
 Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai; 
 Monitoriai; 
 Pulsoksimetrai; 
 Reverso osmozės įranga; 
 Švirkštinės pompos. 
3. Savo lėšomis įsigyta turo už 223107,19 eurų. Įsigytas turtas: 
 Elektros įranga iš UAB „Ignitis“ už 61856,41 eurus; 
 Magnetinio rezonanso įrenginys E-SCAN XQ už 15100,80 eurų; 
 Žemos temperatūros šaldiklis už 8228 eurus; 
 Koaguliatoriaus konsolė už 6981,70 eurą; 
 Kompresorius EKOM už 6900 eurų; 
 Holteris be programinės įrangos  už  4000 eurų, bei kitas turtas. 

 Ligoninėje nuolat atnaujinama susidėvėjusi medicininė įranga, perkama šiuolaikinė diagnostinė įranga. 
  2020 m. perleistas turtas –  2011 m. gamybos nusidėvėjęs dviejų darbo vietų rentgeno aparatas Qauntum Q-Vision. Rentgeno aparatą įsigijo UAB 

„Limeta“ už 1000 eurų. 
 
5. LIGONINĖS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI 



 
2020 metais pagrindinės veiklos sąnaudos – 7745185,01 Eur., iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos – 5813824,40 Eur arba 75 % 

visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo 27,16 proc. Tam įtakos turėjo atlyginimų didinimas nuo 
2020 m. balandžio 1d., bei priedai darbuotojams karantino šalyje metu,  dirbantiems su COVID-19. 
 
6. LIGONINĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

2020 m. pradžioje ligoninėje dirbo 354 darbuotojai, 2020 metų pabaigoje – 338 darbuotojai. Per ataskaitinį laikotarpį atleisti 47 darbuotojai, o priimta 
– 27 darbuotojais.  
 
7. LIGONINĖS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 
Valdymo išlaidas sudaro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojos ir vyr. buhalterio darbo užmokesčio, socialinio draudimo, komunalinės, ryšių ir kitos 

išlaidos. 2020 metais valdymo išlaidos sudarė 82960,50 Eur. Valdymo išlaidos sudaro 1,07 % visų sąnaudų. 
 
8. DUOMENYS APIE LIGONINĖS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO 
IŠMOKOMS 

 
 Įstaigos vadovo darbo užmokesčio išlaidos 2020 metais sudarė – 32850,57 Eur, socialinio draudimo įmokos – 581,46 Eur. Informacija apie 
vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus pateikiama 2 priede. 

 
9. LIGONINĖS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ 
ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 
Ligoninės kolegialūs organai yra: Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba. Kolegialių organų nariams nėra mokamas darbo užmokestis ar 

kitos išmokos. 
 

10. INFORMACIJA APIE SANDORIUS SU SUSIJUSIOSMIS ŠALIMIS 
 
Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis pateikiama 4 priede. 

 
11. INFORMACIJA APIE REIKŠMINGUS SANDORIUS  
 



Informacija apie reikšmingus sandorius pateikiama 3 priede. 
 

12. INFORMACIJA APIE VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ SIEKTINAS REIKŠMES IR JŲ VYKDYMĄ 
 

Informacija apie veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes ir jų vykdymą pateikiama 1 priede. 
 
 

 
Direktorius           Antanas Martusevičius  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 priedas 
 

VšĮ PLUNGĖS RAJONOM SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS    
 VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2020 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS IR PASIEKTI REZULTATAI 

 
 

Eil
. 

Nr. 

Veiklos rezultatų 
vertinimo rodikliai 
(toliau – rodiklis) 

Siektina reikšmė Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 
I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigos praėjusių 
metų veiklos rezultatų 
ataskaitoje nurodytas 
pajamų ir sąnaudų 
skirtumas (grynasis 
perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai Nuostolis  240501,38 eurai 

2. 
Įstaigos sąnaudų 
darbo užmokesčiui 
dalis 

Valstybės institucijoms skyrus 
papildomų Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo 
(toliau – PSDF) biudžeto lėšų 
asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti ir 
rekomendavus jas nukreipti 

sveikatos priežiūros specialistų 
darbo užmokesčiui didinti, ne 
mažiau kaip 85 proc. nurodytų 

lėšų panaudojamos darbo 
užmokesčiui didinti 

Visos  papildomai skirtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos  asmens 
sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, buvo nukreiptos  sveikatos priežiūros 

specialistų darbo užmokesčiui didinti. 
355969.39 - 304641.32 / 50865.68= 100 proc. 

 
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:  
 
Rodiklis parodo, kokią dalį procentais vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo augimas (palyginus du laikotarpius: iki darbo užmokesčio 
didinimo ir po jo, neįskaitant duomenų apie darbo užmokestį Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, t. y. nuo mėnesio, kurį 



buvo paskelbtas karantinas, pirmosios dienos iki mėnesio, kurį buvo atšauktas karantinas, paskutinės dienos) sudarė nuo papildomai skirtų Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų, kurias buvo rekomenduojama skirti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti. Rodiklio 
reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

 
 DUF11-DUF22 

X 100 
 

 Papildomos lėšos3  
1 DUF1 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo dydis 2020 m. balandžio–gruodžio mėnesiais. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio duomenys (nuo mėnesio, kurį paskelbtas karantinas, pirmosios dienos iki mėnesio, kurį atšauktas 
karantinas, paskutinės dienos). Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas sudedant šio laikotarpio (neįskaitant karantino 
laikotarpio) kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio fondo sumas ir padalijant jas iš mėnesių (neįskaitant karantino laikotarpio) skaičiaus. 
2 DUF2 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo dydis 2019 m. rugsėjo–2020 m. kovo mėnesiais. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio duomenys (nuo mėnesio, kurį paskelbtas karantinas, pirmosios dienos iki mėnesio, kurį atšauktas 
karantinas, paskutinės dienos). Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas sudedant šio laikotarpio (neįskaitant karantino 
laikotarpio) kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio fondo sumas ir padalijant jas iš mėnesių (neįskaitant karantino laikotarpio) skaičiaus. 
3 Papildomos lėšos – vidutiniškai vienam mėnesiui tenkančios papildomos PSDF lėšos (neįskaitant draudėjų mokamų socialinio draudimo įmokų), kurias 
rekomenduota nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti. Šios lėšos apskaičiuojamos iš papildomai skirtų PSDF lėšų atėmus 
draudėjų mokamas socialinio draudimo įmokų sumas ir jas padalijus iš mėnesių, kuriems skirtos šios lėšos, skaičiaus. 

 

3. 

Įstaigos sąnaudų 
valdymo išlaidoms 
dalis   

Įstaigos sąnaudų valdymo 
išlaidoms dalis  ne daugiau 

kaip 2,4 proc. 
82960,50 / 7745185,01+6853,31 = 1,07 proc. 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

 Valdymo darbuotojų1 per metus patirtų išlaidų suma2 
x 100 %  Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per 

metus 
   
1  Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai). 
2 Prie valdymo darbuotojų išlaidų priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių patalpų 
išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos. 
 



4. 

Įstaigos finansinių 
įsipareigojimų dalis 
nuo metinio įstaigos 
biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne 
didesnis kaip 0,12 

1381650,09 / 7752038,32 = 0.18 

5. 

Papildomų 
finansavimo šaltinių 
pritraukimas 

Nenustatoma 

1. 2020 m. buvo tęsiamas 2018 m. pradėtas vykdyti projektas  Nr.08.4.2-ESFA-R-615-
81-0003 "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje". 
Projekto laikotarpis 2018-08-01 – 2022-08-01. Projekto vertė – 14 769,5 Eur. 
Projekto finansavimas: 
85 proc. – Europos sąjungos struktūriniai fondai. 
7,5 proc. – Savivaldybės biudžeto lėšos. 
7,5 proc. – Valstybės biudžeto lėšos. 

2. Papildomos pajamos yra gaunamos teikiant mokamas paslaugas. 2020 m. mokamų 
paslaugų suteikta už 158091 Eur. 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas prašymas skirti 
finansavimą investicijų projektui „VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės II slaugos ir 
palaikomojo gydymo skyriaus paprastasis remontas“, 2020-10-21 Lietuvos Vyriausybės 
nutarimu skirta 125000 eurų. 

 
II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Pacientų 
pasitenkinimo įstaigos 
teikiamomis asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugomis lygis, tai 
yra pacientų teigiamai 
įvertintų įstaigoje 
suteiktų paslaugų 
skaičiaus dalis nuo 
visų per metus 
įstaigoje suteiktų 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų 

Nenustatoma 

Bendras pacientų pasitenkinimas ligoninėje suteiktų paslaugų kokybe vertintas balais: 8 
balai – 4 proc., 9 balai – 38 proc., 10 balų – 54 proc. 



skaičiaus pagal 
sveikatos apsaugos 
ministro nustatytas 
paslaugų grupes 

2. 

Įstaigoje gautų 
pacientų skundų dėl 
įstaigoje suteiktų 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų 
skaičius per metus ir 
pagrįstų skundų dalis 

Nenustatoma 

Buvo gauti ir užregistruoti 5 skundai. Skundas buvo nepagrįsti – pacientams medicininės 
paslaugos buvo suteiktos kokybiškai. 

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 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje pagrįstų skundų nebuvo. 

4. 

Įstaigoje taikomos 
kovos su korupcija 
priemonės, numatytos 
sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamoje 
Sveikatos priežiūros 
srities korupcijos 
prevencijos 
programoje 

Suteiktas skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos 

vardas 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei nėra suteiktas Skaidrios asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos vardas. 



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. Ne mažiau kaip 95 proc. 
visų epikrizių išrašoma el. 
būdu (e. dokumentas Nr. 
E003 „Stacionaro epikrizė“, 
kurio duomenų sąrašas 
nustatytas Lietuvos 
Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. 
gruodžio 17 d. įsakyme Nr. 
V-1079 „Dėl Sveikatos 
priežiūros įstaigų 
informacinių sistemų 
susiejimo su e. sveikatos 
paslaugų ir 
bendradarbiavimo 
infrastruktūra reikalavimų 
ir techninių sąlygų 
patvirtinimo“ (toliau 
įsakymas Nr. V-
1079),  (toliau – E003)); 

2. ASPĮ, išrašant e. receptus, 
vaistų sąveikų tikrinimo 
funkcionalumą naudoja 
pilna apimtimi; 

3. ASPĮ yra Išankstinės 
pacientų registracijos 
informacinės sistemos 
(toliau – IPR IS) dalyvis. 

1. Epikrizių el. būdu  per  2020 m. išrašymas:                      2094 / 2865*100%  = 73 
proc. 

 
2. Išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumą naudojame nuo 2020-

11-01 . 
 

3. Taip,   pasirašyta sutartis su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ Registrų centru dėl 
IPR IS naudojimo.  

 
4. Deklaruoti apsilankymo laikus į IPR IS 2020 m. nepradėjome, nes iki gruodžio 18d. 

turėjome sutartį su sergu.lt. 

 

 
Rodiklio reikšmės apskaičiuojamos pagal formules: 
1.  „Ne mažiau kaip 95 proc. visų epikrizių išrašoma el. būdu (e. dokumentas Nr. E003 „Stacionaro epikrizė“, kurio duomenų sąrašas 
nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakyme Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų 



informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ 
(toliau įsakymas Nr. V-1079) (toliau – E003))“: 
   
 Į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę 

sistemą (toliau – ESPBI IS) 2020 metais pateiktų ir pasirašytų E003 skaičius x 100 % 
 Visų epikrizių (E003 ir formų Nr. 003/a) 2020 metais skaičius ASPĮ 
   
2. „ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumą naudoja pilna apimtimi“:  nuo 2020 m. liepos 1 d. visi ASPĮ 
elektroniniu būdu skirti vaistai buvo patikrinti dėl galimų vaistų sąveikų. 
3. „ASPĮ yra Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) dalyvis“: 

ASPĮ, siekdamos naudotis IPR IS ir būti IPR IS dalyviu, iki 2020 m. pabaigos turi pasirašyti sutartis su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ 
Registrų centru dėl IPR IS naudojimo ir deklaruoti apsilankymo laikus į IPR IS. 
4. „Daugiau nei 55 proc. įstaigos gydytojų deklaruoja apsilankymo laikus per IPR IS“: 

 

 
Per 2020 m. IV ketvirtį ASPĮ 

gydytojų*, IPR IS deklaravusių 
apsilankymo laikus, skaičius x 100 proc. 

 
2020 m. IV ketvirtį ASPĮ 

dirbančių gydytojų* skaičius 
 
* Skaičiuojami tik konsultacijas teikiantys gydytojai. 
   

6. 

Įstaigoje suteiktų 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų 
skaičius per ketvirtį ir 
per metus pagal 
sveikatos apsaugos 
ministro nustatytas 
paslaugų grupes 

Nenustatoma 

01 03 Slaugos paslaugos. Per metus gydytų pacientų skaičius – 330, per ketvirtį – 82.5. 
01 04 Ambulatorinės paslaugos. Per metus paslaugų skaičius – 51163, per ketvirtį – 
12791. 
01 05 Stacionarinės paslaugos (Įskaitant dienos chirurgijos paslaugas). Per metus 
gydytų pacientų skaičius – 2745, per ketvirtį – 686. 
01 06 Brangiųjų tyrimų paslaugos. Per metus atlikta tyrimų – 2366, per ketvirtį – 592. 
3 Medicininės reabilitacijos paslaugos. Stacionarinė reabilitacija – per metus gydytų 
pacientų skaičius 34, per ketvirtį – 8.5. Ambulatorinė reabilitacija – suteiktų paslaugų 
skaičius per metus 2667, per ketvirtį – 667. 
5 Sveikatos programų paslaugos. Per metus paslaugų skaičius – 63, per ketvirtį – 16. 



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 

01 03 Slaugos paslaugos. Pacientų laukimo eilių nėra. 
01 04 Ambulatorinės paslaugos. Pacientų laukimo eilės vidutiniškai nuo 0 iki 14 dienų. 
01 05 Stacionarinės paslaugos (Įskaitant dienos chirurgijos paslaugas). Pacientų 
laukimo eilių nėra. 
01 06 Brangiųjų tyrimų paslaugos. Pacientų laukimo eilės vidutiniškai nuo 0 iki 14 dienų. 
3 Medicininės reabilitacijos paslaugos. Pacientų laukimo eilių nėra. 

5 Sveikatos programų paslaugos. Pacientų laukimo eilių nėra. 

8. 

Įstaigoje dirbančių 
darbuotojų ir etatų 
skaičius ir įstaigoje 
suteiktų asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugų skaičius per 
metus 

Nenustatoma 
Metų pabaigoje – 330 fiziniai asmenys, 288,65 etatai. 

Paslaugų skaičius per metus nurodytas šios lentelės  6  punkte. 

9. 

Vidutinė 
hospitalizuotų 
pacientų gydymo 
trukmė įstaigoje pagal 
sveikatos apsaugos 
ministro nustatytas 
paslaugų grupes 
(taikoma tik antrinio ir 
tretinio lygio asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas 
teikiančioms 
įstaigoms) 

Vidutinė  chirurgijos paslaugų 
grupės gydymo trukmė – ne 

ilgiau kaip 6,8 dienos 
Vidutinė  chirurgijos paslaugų grupės gydymo trukmė – 6,2 dienos 

Vidutinė terapijos paslaugų 
grupės gydymo trukmė – ne 

ilgiau kaip 6,4 dienos 
Vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė –  7,8 dienos 



10. 

Lovos užimtumo 
rodiklis įstaigoje pagal 
sveikatos apsaugos 
ministro nustatytas 
paslaugų grupes 
(taikoma tik antrinio ir 
tretinio lygio asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas 
teikiančioms 
įstaigoms) 

ASPĮ aktyvaus gydymo lovų 
užimtumas – ne mažiau kaip 

70 % 
16947 / 94 = 180.3 dienos,  49 % 

11. 

Įstaigoje iš 
Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo 
biudžeto lėšų 
apmokėtų brangiųjų 
tyrimų ir procedūrų, 
kurių stebėsena 
atliekama, skaičius, 
medicinos priemonių, 
kuriomis atlikti 
brangieji tyrimai ir 
procedūros, 
panaudojimo 
efektyvumas (taikoma 
tik antrinio ir tretinio 
lygio asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančioms 
įstaigoms) 

Kompiuterinės tomografijos 
aparatų apkrova – ne mažiau 

kaip 15 kompiuterinės 
tomografijos tyrimų per vieną 

darbo dieną vienu 
kompiuterinės tomografijos 

aparatu 

2973 / 253 = 12 

Magnetinio rezonanso 
tomografijos aparatų apkrova – 
ne mažiau kaip 10 magnetinio 
rezonanso tomografijos tyrimų 

per vieną darbo dieną vienu 
magnetinio rezonanso 
tomografijos aparatu 

273 / 253 = 1 

1. Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova: 
Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova = iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtų kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičius per metus / darbo dienų1 

skaičius per metus / naudojamų kompiuterinės tomografijos aparatų skaičius 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova: 
Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova = iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų skaičius per metus 

/ darbo dienų1 skaičius per metus / naudojamų magnetinio rezonanso tomografijos aparatų skaičius 
1 Darbo dienos yra nuo pirmadienio iki penktadienio. 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 
Absoliutaus likvidumo 
rodiklis 

Nuo 0,5 iki 1 0+816460,57 / 1113916,85 = 0.73 

 
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:  

Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė (eurais) 
Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais)  

2. 
Konsoliduotų viešųjų 
pirkimų skaičius 

Ne mažiau kaip 1 
Atlikti 2 konsoliduoti prikimai kartu su VšĮ Plungės greitoji medicinos pagalba, įsigyjant 

kanceliarines bei skalbimo paslaugas. 



Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės 
veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 
2 priedas 
 

 
 
 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER ATASKAITINIUS METUS 
                                                                                                        Eur, ct 

Eil. 
Nr. 

Pareigų (pareigybės) 
pavadinimas 

Bazinis atlyginimas  Priemokos Priedai Premijos Kitos išmokos Iš viso 
1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorius 28322,51 - 4248,38 - 279,68 32850,57 
2. Direktoriaus 

pavaduotoja 
12505,83 - 1875,87 - 2304,78 16686,48 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės 
veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 
3 priedas 

 
REIKŠMINGI SANDORIAI 

 
VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė reikšmingų sandorių 2020 m. nesudarė. 

 
Eil. 
Nr. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas Suma, Eur. 

Pavadinimas Kodas Registras Adresas 
1.       
2.       
     Iš viso:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės 
veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo  
4 priedas 

 
 
 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  
 

 
 
 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio objektas Suma, Eur. 

Pavadinimas Kodas Registras Adresas Santykių pobūdis 
1. UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ 
170535455 010438 Mačernio g. 19, 

Plungė 
Savivaldybės valdomo turto 
ar akcijų procentas - 99,98 

proc. 

Šilumos tiekimas 66539,36 

2. UAB „Plungės 
vandenys“ 

169845485 010285 Medelyno g. 41, 
Noriškių 

kaimas, Plungės 
rajonas 

Savivaldybės valdomo turto 
ar akcijų procentas - 100 proc. 

Vandens tiekimas 14387,43 

3. Plungės rajono greitoji 
medicinos pagalba 

170091071 084684 Vaižganto g. 91, 
Plungė 

Savivaldybės valdomo turto 
ar akcijų procentas – 99,99 

proc. 

Pacientų 
pervežimo 
paslaugos 

2087,50 

4. Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras 

171780190 010259 Vaižganto g. 91, 
Plungė 

Savivaldybės valdomo turto 
ar akcijų procentas – 25 proc. 

Atliekų tvarkymo 
paslaugos 

8649,25 

      Iš viso: 91663,54 


