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2022 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS 
 
 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 

straipsnio 4 punktu, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292. 

 

Trumpa situacijos analizė 

Ligoninėje 2021 m. pabaigoje dirbo 339 darbuotojai, iš jų medicinos personalo – 231 

asmenys. Ligoninėje teikiamos I lygio slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, ambulatorinės 

slaugos paslaugos namuose, II lygio stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros bei 

medicininės reabilitacijos paslaugos. Ligoninė yra apsirūpinusi visa reikalinga diagnostine įranga, 

turi licencijuotą II lygio klinikinę laboratoriją ir kitus savo veiklai vykdyti reikalingus padalinius. 

Ligoninė racionaliai išnaudoja resursus išlaikant pastovų lovų ir gydytojų skaičių, tenkantį 10 tūkst. 

gyventojų. 

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės vykdomos funkcijos: 

➢  Organizuoja ir teikia sveikatos priežiūros paslaugas. 

➢ Užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir bei kokybę visiems rajono 

gyventojams. 

➢ Atlieka laboratorinius ir diagnostinius tyrimus bei nukreipia specialistų 

konsultacijoms, vykdo profilaktinius sveikatos patikrinimus. 

➢ Teikia saugios nakvynės neblaiviems asmenims paslaugą. 

➢ Telkia žmogiškuosius išteklius sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimui. 

 

Pagrindinis Plungės ligoninės veiklos tikslas — diagnozuoti ligas, gydyti ir slaugyti 

pacientus mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstais metodais, saugiai, pacientui 

prieinamu, lygiateisišku, efektyviu, atitinkančiu kokybės standartus būdu. Tenkinti pacientų 

poreikius, lūkesčius ir interesus, įstaigos savininko ir gydymo užsakovų atitinkančius reikalavimus 

bei užtikrinant pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. 

 

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu: 

Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas. 

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas 

Užtikrinus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Plungės rajono gyventojams, 

sumažės mirtingumas, pailgės rajono gyventojų gyvenimo trukmė, mažės gyventojų, turinčių 

neįgalumą skaičius. Pasiruošus reikalingus gydytojus specialistus, savivaldybės gyventojams bus 

teikiama daugiau II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Šios paslaugos gyventojams bus 

suteikiamos per trumpesnį laiką. Laiku pradėjus gydymą, pacientai greičiau sveiks, trumpės  

nedarbingumo laikas,  o tai darys teigiamą poveikį tiek ekonomikai, tiek socialinei aplinkai. 



 
 

2022 metų pradžioje turėjome sudarytas sutartis su 2 medicinos gydytojais dėl antrinės 

rezidentūros studijų finansavimo ir darbo ligoninėje po rezidentūros baigimo ir vieną sutartį su 

medicinos gydytoju dėl stipendijos mokėjimo antrinės rezidentūros studijų metu ir darbo ligoninėje 

po rezidentūros baigimo. Viena rezidentūros studijų finansavimo sutartis yra nutraukta rezidento 

iniciatyva. Sulaukus reikalingų gydytojų specialistų, Savivaldybės gyventojams bus teikiama 

daugiau II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Šios paslaugos gyventojams bus suteikiamos 

per trumpesnį laiką. Laiku pradėjus gydymą, pacientai greičiau sveiks, trumpės nedarbingumo 

laikas, o tai darys teigiamą poveikį tiek ekonomikai, tiek socialinei aplinkai.  

Teikiant saugios nakvynės paslaugą, mažės traumų, nušalimų ir kitų susirgimų. 2022 

metais planuojama šias paslaugas suteikti apie 120 asmenų.  

Kokybiškų paslaugų teikimui bei sveikatos priežiūrai užtikrinti Plungės rajono 

savivaldybės gyventojams bus įsigytas naujas kompiuterinės tomografijos aparatas, kurio pagalba 

bus teikiamos kokybiškesnės - daugiau pjūvių apimančios, bei mažesnės spinduliuotės 

kompiuterinės tomografijos paslaugos. 

Norint įgyvendinti numatytas priemones, reikalingas pakankamas ir stabilus finansavimas. 

 

 

 


