
                                       PRITARTA 
           Akmenės rajono savivaldybės tarybos  
           2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-78 

 
 

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRUOPIŲ AMBULATORIJOS 
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

I SKYRIUS 
VADOVO ŽODIS 

 
VšĮ Kruopių ambulatorija įregistruota 1997 m. spalio 13 d. siekiant organizuoti ir teikti 

nespecializuotas, kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas įstaigoje 
prisirašiusiems gyventojams.  

Įstaigos kodas – 253083080. Adresas – Papilės g.8,  Kruopių mstl. 
Įstaigai priklausantys medicinos punktai: Sablauskių med. punktas ir Pakalniškių med. punktas. 
VšĮ Kruopių ambulatorijoje 2019-12-31 buvo prisirašę 956 gyventojai. Iš jų 43 neapdraustų 

privalomuoju sveikatos draudimu. Palyginus su 2019 m., prisirašiusiųjų gyventojų padaugėjo 37 
pacientais. 

 
 
Per 2019 m. I lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikė ir dirbo šie darbuotojai: 

        
Gydytojai Vidurinis med. Personalas Kitas personalas Viso 

BPG - 
Direktorė 

Odontologas Bendruomenės slaugytojos, 
Akušerė 

 Vyr. finansininkė   

1 2 3  1 7 

 
 Per 2019 m. kolektyvo kaitos nebuvo. Įstaigos medicinos personalas įgijo naujų įgūdžių ir žinių 
dalyvaudamas kvalifikacijos tobulinimosi kursuose ir konferencijose. Žmogiškųjų išteklių pakanka, bet 
siekiant gydymo kokybės įstaigoje, reikia atsižvelgti į personalo poreikius, sugebėti pripažinti kiekvieno 
atliktą darbą ir paskatinti dirbti geriau. Neabejotinai reikšmingas įstaigos veiksnys – kolektyvo darna, 
vienybė ir gebėjimas susitelkti bendram tikslui. Tuo tikslu skirtas nemažas dėmesys personalo tarpusavio 
santykiams, santykių su pacientais vystymui ir gerinimui. Darbuotojų dėka kokybiškas medicinos 
paslaugų teikimas, personalo geranoriškumas ir dėmesys pacientui 2019 metais įstaigai padėjo pasiekti 
gerų veiklos rezultatų.  

Nuo 2019m. lapkričio 1d. medicinos darbuotojams buvo padidinta darbo užmokesčio pastovioji 
dalis 10-20 proc. taip pat kas mėnesį mokama darbo užmokesčio kintamoji dalis už skatinamųjų ir 
prevencinių programų vykdymą. Įstaigos darbuotojai minėjo medicinos darbuotojų dieną, šventė 
asmenines šventes. Metų pabaigoje aptarėme nuveiktus darbus ir tikslus ateinantiems metams, buvo 
išmokėtos vienkartinės piniginės  išmokos, kaip padėka kiekvienam už indėlį įstaigos veikloje.  
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2019 metais VšĮ Kruopių ambulatorija dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo atrankos konkurse ir gavo 500,00 Eur 
lėšų projekto „Neinfekcinių ligų profilaktika“ įgyvendinimui. 
 Projekto dėka nupirktas ekranas/monitorius per kurį transliuojama informacija pacientams apie ligų 
prevenciją bei teikiamas paslaugas. Pacientų laukiamajame pakabintas informacinių bukletų stendas ir 
informaciniai stendai kur talpinami informaciniai lankstinukai bei kita aktuali informacija pacientams. 
Įgyvendinus projektą pagerėjo informacijos sklaida nes ekranu transliuojama informacija skleidžia žinią 
apie ligų prevenciją, kelia motyvaciją ir pasiekia kiekvieną gydymo įstaigoje apsilankantį pacientą. 
 Įstaiga, kad ir nedidelėmis investicijomis, bet nuolat stengiasi atnaujinti seną nusidėvėjusią įranga 
ir sukurti patogią darbo aplinką darbuotojams. Tuo tikslu buvo nupirkta nauja kompiuterinė įranga šeimos 
gydytojo kabinetui. 

Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti sudaromas kolegialus patariamasis organas- Stebėtojų taryba. 
Stebėtojų taryba sudaroma penkeriems metams iš dviejų įstaigos dalininkų susirinkimo sprendimu 
paskirtų atstovų, vieno Savivaldybės tarybos nario, vieno Savivaldybės tarybos paskirto visuomenės 
atstovo ir iš įstaigos sveikatos priežiūros specialistų paskirto atstovo. Stebėtojų taryba analizuoja įstaigos 
administracijos veiklą ir dirba be užmokesčio. 

2019 m. organizuoti 2 stebėtojų tarybos susirinkimai. Susirinkimų metu aptarti įstaigos veiklos 
rezultatai, gvildentos pagrindinės problemos bei siektinos ateinančių metų užduotys. Spręsta dėl darbo 
užmokesčio didinimo medicinos personalui. Įstaiga siekdama užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumą ir šių paslaugų kokybę bei racionalų turimų finansinių išteklių panaudojimą, 
pasitvirtino Strateginį veiklos planą 2019-2021 metams, išsikėlė ilgalaikius tikslus ir numatė uždavinius, 
kuriuos stengiasi įgyvendinti.  

Per 2019 metus pacientų skundų nebuvo. Vykdytos 3 gyventojų apklausos dėl pacientų 
pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis, medicinos personalo bendravimo bei darbo kokybės 
klausimais nustatymo. Apklausos tikslas – sužinoti realią situaciją ir pacientų nuomonę apie įstaigoje 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Apklausos rezultatai patvirtino, kad apsilankantys pacientai 
patenkinti įstaigoje teikiamomis paslaugomis ir personalo darbu. Išanalizuoti duomenys ir padarytos 
išvados naudojamos sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. 

Vykdyta sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėsena, peržiūrėti ir atnaujinti 3, 
parengti 2 nauji procedūrų tvarkos aprašai.  

Per 2019m. atlikti 4 planiniai ir 3 neplaniniai vidaus medicininiai auditai. Audito metu vertinta 
teikiamų paslaugų kokybė, medicininė dokumentacija bei įrašų registrai. Audito metu nustatytų 
pažeidimų nerasta. Medicinos personalui teikti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl medicininės 
dokumentacijos pildymo, tvarkos bei dokumentų registravimo.  

Vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto prioritetinių krypčių sąrašu, 2019 metais užtikrintas prioritetinių 
paslaugų teikimas. Vykdytas skatinamųjų paslaugų, slaugos paslaugų namuose teikimas, vaikų iš rizikos 
grupių tuberkuliozės kontrolė ir prevencija. Įstaiga įgyvendindama E sveikatos politiką, tęsė pacientų 
srautų reguliavimą ir išankstinės registracijos vykdymą bei 100 proc. išrašė elektroninius receptus. Tęstas 
darbas su ambulatorinių paslaugų apskaitos informacinės sistemos (IS) SVEIDRA komponentėmis, 
elektroninių nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo išdavimo (Elektroninių 
nedarbingumo pažymėjimų tvarkymo – EPTS) sistema. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkiniai teikti ir 
tarpusavio operacijų informacija derinta su kitais viešojo sektoriaus subjektais VSAKIS sistemoje. 
Atliktas įstaigos finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos auditas. 

Vykdyta 2017m. sausio 31 d. įstaigos direktorės įsakymu Nr.T-5/17 patvirtinta VšĮ Kruopių 
ambulatorijos korupcijos prevencijos programa 2017-2019 metams bei jos įgyvendinimo priemonių 
planas. Įstaigoje sukurta antikorupcinė aplinka, siekiant didinti įstaigos veiklos procedūrų skaidrumą ir 
aiškumą. Įstaigos darbuotojams organizuotos trys informacinio pobūdžio paskaitos korupcijos 
prevencijos klausimais, supažindinti su darbuotojų elgesio kodeksu. Įgyvendinant korupcijos prevencijos 
plano 2.3. priemonę, numatytą Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 
metų programoje, 2019 m. atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas personalo valdymo ir 
administravimo srityje.  



2019 metais, kaip ir ankstesniais metais, buvo taupomos lėšos, bet taip, kad nenukentėtų paslaugų 
kokybė. Džiaugiamės, kad Kruopių ambulatorija pagal pateiktus Šiaulių TLK 2019 m. duomenis yra tarp 
geriausių prevencines programas vykdančių įstaigų Akmenės rajone. 

 
II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: 
 Tenkinti viešąjį interesą vykdant sveikatinimo veiklą: gyventojų sveikatos stiprinimą, 

tausojimą ir atstatymą, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą. 

 Užtikrinti pacientų teisę į kvalifikuotą jų sveikatos būklės įvertinimą ir gydymą. 
 Užtikrinti informacijos pateikimą pacientams apie būtinybę jiems suteikti sveikatos 

priežiūrą, sveikatos priežiūros paslaugas. 
 Tobulinti įstaigoje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinti jų apimtis. Užtikrinti 

pacientų saugumą, gaunant asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 
 Sudaryti galimybę pacientams reikšti savo pageidavimus, pretenzijas. Vykdyti gyventojų 

apklausą dėl pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis, medicinos personalo bendravimo 
bei darbo kokybės lygio nustatymo. 

 Gerinti įstaigos infrastruktūrą, įvaizdį, darbuotojų darbo sąlygas. Sudaryti sąlygas įstaigos 
darbuotojams saugiai dirbti. 

 Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 
 Racionaliai naudoti finansinius, personalo, technologijų išteklius. Užtikrinti statistiškai 

patikimą veiklos apskaitą ir atskaitomybę. 
 Vykdyti korupcijos prevencijos programą. Šalinti prielaidas leidžiančias atsirasti ir plisti 

korupcijai įstaigoje. 
 
Pagrindiniai strateginio plano veiklos uždaviniai: 

 Uždaviniai Vertinimo kriterijai Įvykdymas 
(Taip/Ne) 

1. Užtikrinti savalaikį ir 
efektyvų sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimą. Gerinti 
profilaktinių programų  
vykdymą, užtikrinti asmens 
sveikatos priežiūros efektyvumą 
mažinant įstaigą pasirinkusių 
pacientų sergamumą, neįgalumą 
bei mirtingumą. 

1.1. Medicinos darbuotojų skaičius ir darbuotojų 
kaita. 

1.2. Medicinos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, 
dalis. 

1.3. Įsigytų medicininės įrangos ir kito ilgalaikio 
turto skaičius, informacinių technologijų 
diegimas ir vystymas. 

1.4. Įstaigos sąnaudų medikamentams dalis kuri turi 
neviršyti steigėjo patvirtinto normatyvo. 

Taip 

2. Efektyviai organizuoti įstaigos 
administracinį ir ūkinį 
aptarnavimą. Vykdyti 
materialinės bazės gerinimo ir 
ūkinės veiklos darbų 
koordinavimą. 
 

2.1. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis. 
Siekti, kad  įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms 
dalis neviršytų nustatyto normatyvo; 
2.2. Pritrauktų papildomų finansavimo šaltinių 
skaičius. Dalyvauti programose finansuojamose iš 
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiųjų programų lėšų; pritraukti lėšų, gaunamų 
iš asmenų 2 proc. paramos; teikti paslaugas, 
apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lėšų, 
vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.  

Taip 

 
 
 
 
 



Pasiektos veiklos rezultatų vertinimo rodiklių reikšmės 2019 m: 

Eil. 
Nr. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 
(toliau – rodiklis) 

Siektina reikšmė 
 

Pasiektas rodiklis 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 
Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų 
ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų 
skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai 

3984,41 Eur. 
(grynasis perviršis) 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Pajamos–sąnaudos 

2. 
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 
  

 

Valstybės 
institucijoms skyrus 

papildomų PSDF 
biudžeto lėšų asmens 
sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti 
ir rekomendavus jas 
nukreipti sveikatos 

priežiūros specialistų 
darbo užmokesčiui 
didinti, ne mažiau 

kaip 80 proc. 
nurodytų lėšų 

panaudojamos darbo 
užmokesčiui didinti 

Nuo 2019-11-01 buvo 
padidinta darbo užmokesčio 

pastovioji dalis ir augo 
darbo užmokesčio kintamoji 

dalis 10-20 proc. 
Lyginant su 2018m. 
duomenimis 2019m. 

gydytojų darbo užmokestis 
1 etatui padidėjo 16,3 proc. 

o slaugytojų darbo 
užmokestis 1 etatui didėjo 

25,9 proc. 
 
 

3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 
  

Įstaigos sąnaudų 
valdymo išlaidoms 

dalis ne daugiau kaip 
7,2 proc. 

 
23 proc. 

 

4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis 
nuo metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų 
koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

 
0,07 

 
II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

5. 

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

Suteiktas skaidrios įstaigos vardas 

6. 

Informacinių technologijų diegimo ir 
plėtros lygis (pacientų elektroninės 
registracijos sistema, įstaigos interneto 
svetainės išsamumas, darbuotojų darbo 
krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo 
elektroninėje sveikatos sistemoje mastas): 

ASPĮ IS įdiegtas 
vaistų suderinamumo 

tikrinimo 
funkcionalumas. 

 
Yra įdiegtas vaistų 

suderinamumo tikrinimo 
funkcionalumas 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:                                                                         

7. Absoliutaus likvidumo rodiklis Nuo 0,5 iki 1 2,62 

8. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 0 

9. 

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės 
perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ 
CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis 
nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti 
per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, 
vertės 

Ne mažiau kaip 80 
proc. 

Įstaiga neatliko vaistų 
pirkimų per CPO  

vadovaudamasi Mažos 
vertės pirkimų tvarkos 

aprašo (2017-06-28 Nr. 1S-
97) 11 punktu kur rašoma: 



„Šiame punkte numatytos 
pareigos įsigyti prekių, 

paslaugų ir darbų iš 
centrinės perkančiosios 

organizacijos arba per ją 
gali būti nesilaikoma, kai 

atliekant neskelbiamą 
apklausą numatoma 

pirkimo sutarties vertė yra 
mažesnė kaip 10 000 Eur 

(dešimt tūkstančių eurų) (be 
PVM). 

Įstaiga nevykdo didelio 
kiekio vaistų pirkimo 

 
II SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATŲ PLANUOTŲ REIKŠMIŲ IR ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 
VERTINIMO REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 

 
Suteiktos paslaugos 

 
 Apsilankymai 

 
2019m.  

(2018m.) 

Apsilankymai 
ambulatorijoje 

2019metai (2018) 

Apsilankymai 
namuose 

2019metai (2018) 

Mokami 
apsilankymai 

2019metai (2018) 
Iš viso Iš jų 

profilakti
niai 

Iš jų 
dėl 
ligos 

Iš viso Iš jų dėl 
ligos 

Iš viso Iš jų 
profilaktin
iai 

BPG 10964 
(7949) 

8812 
(6242) 

2711 
(2337) 

6072 
(3884) 

1936 
(1530) 

1832 
(1463) 

217 
(177) 

212 
(169) 

Pokytis (+/-) +3019 +2570 +374 +2188 +406 +369 +40 +43 
BPG 
Odontologas 

1212 
(856) 

1212 
(856) 

637 
(272) 

575 
(579) 

  1 
(1) 

 

Pokytis (+/-) +356 +356 +365 -4 - - 0 - 
Viso 12176 

(8805) 
10024 
(7097) 

3348 
(2609) 

6647 
(4463) 

1936 
(1530) 

1832 
(1463) 

216 
(178) 

212 
(169) 

POKYTIS 
(+/-) 

+3371 +2927 +739 +2184 +406 +369 +38 +43 

 
 2019 metai 2018 metai POKYTIS (+/-) 
Gimė kūdikių 4 4 0 
Stebėta nėščiųjų 5 4 +1 
Mirė pacientų 20 13 +7 
Išduota mirties liudijimų 3 1 +2 

 
Atlikti tyrimai:                                                                                                                        

Tyrimo pavadinimas 2019 metai 2018 metai Pokytis (+/-) 
Bendras kraujo tyrimas 523 353 +170 
Biocheminiai , imuniniai, serologiniai ir kt. tyrimai 2438 1612 +826 
Bendras šlapimo tyrimas 260 210 +50 
A grupės beta hemolizinto Streptokoko antigeno 
nustatymas 

9 6 +3 

Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos vertinimas 80 146 +66 
Vaikų dantų silantavimas 44 85 -41 

Visi kraujo tyrimai atliekami laboratorijoje. 
 
 



Atlikta EKG:                                                                                                                             
Laikotarpis Viso VAIKAMS SUAUGUSIEMS 

Ambulatorijoje Namuose Ambulatorijoje Namuose 
2019 metai 270 29 - 218 23 
2018 metai 198 16 - 162 20 
Pokytis (+/-) +72 +13 - +56 +3 

Atlikti skiepijimai:                                                                                                                  
Pavadinimas 2019m. 2018m. Pokytis (+/-) 

0-17 
metų 
vaikai 

18 metų 
ir 
vyresni 

0-17 
metų 
vaikai 

18 metų 
ir vyresni 

0-17 
metų 
vaikai 

18 metų 
ir 
vyresni 

Hepatitas B 10 - 7 - +3 - 
Difterija, stabligė, kokliušas, 
poliomielitas, B tipo Haemophilus 
influenza infekcija 

35 3 30 10 +5 -7 

Tymai, epideminis parotitas, 
raudoniukė 

11 - 10 - +1 - 

Pneuomokokinė infekcija PCV 
vakcina   

13 - 9 - +4 - 

Pneuomokokinė infekcija PPV vakcina - 12 - 5 - +7 
Erkinis encefalitas 12 29 6 9 +6 +20 
Žmogaus papilomos viruso infekcija 11 - 6 - +5 - 
Meningokokinė inf. 16 - 1 - +15 - 
Roto viruso inf. 14 - 2 - +12 - 

 
Skiepijimas nuo sezoninio gripo:                                                                                           

Viso 
paskiepyta nuo 
sezoninio gripo 

Asmenims, sergantiems lėtinėmis 
širdies – kraujagyslių, kvėpavimo takų, 
inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis 
susijusiomis su imuniniais 
mechanizmais, piktybiniais navikais 
(vnt.) 

Asmenims 
gyvenantiems 
socialinės globos ir 
slaugos įstaigose 
(vnt.) 

Kiti sergantieji ir 
Sveikatos 
priežiūros įstaigų 
darbuotojai (vnt.) 

2019m. 2018m. 2019m.  2018m. 2019m. 2018m. 2019m. 2018m. 
171 130 166 125 - - 5 5 

 
Tuberkulino mėginių atlikimas ir profilaktika:                                                                     
 Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų 

vaikams ir rizikos grupių vaikams 
POKYTIS    

(+/-) 
Sumažėjimo priežastys 

2019m.  2018m.  
 

14 
 

15 
 

-1 
2019m. tuberkulino mėginiai buvo atlikti 
naujiems septynmečiams ir vaikams iš 
rizikos šeimų  

Radiologiškai tikrintų dėl tuberkuliozės asmenų skaičius 

270 205 +65  

 
2019 metais nustatytas 1 naujas tuberkuliozės atvejis. Pacientas buvo išsiųsti gydymui į VšĮ 

Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų kliniką. Žinomi kontaktiniai asmenys buvo 
pasiųsti profilaktiškai pasitikrinti plaučius. 

2019 metais dviem pacientams taikytas ambulatorinis gydymas nuo tuberkuliozės, vienas iš jų buvo 
nukreiptas priverstiniam gydymuisi į Alytaus tuberkuliozės ligoninę. 

 
 

Prevencinės programos 
 

Kaip ir kiekvienais metais, 2019 m. buvo ir toliau bus skiriamas didelis dėmesys valstybės 
finansuojamų prevencinių programų vykdymui. Prevencinės programos vykdomos, siekiant diagnozuoti 



ligą ankstyvoje stadijoje, kurioje ji yra lengvai gydoma. Gaila, kad įdedant daug pastangų, ne visiems 
pacientams pavyksta išaiškinti jų naudą ir įtikinti pasinaudoti šia galimybe. Pacientai raginami rūpintis 
sveikata, bet net ir turint tyrimų atsakymus, ne visuomet pavyksta pakviesti ateiti susipažinti  su tyrimų 
rezultatais, nukreipti tolimesniems tyrimams. 

Vykdytos prevencinės programos, pagal kurias žmonės gali nemokamai išsitirti dėl gimdos 
kaklelio, krūties, priešinės liaukos ir storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų. 
          Per 2019 m. vykdytos programos ir pacientų dalyvavusių programose skaičius:                      

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Atlikta 
(duomenų 
skaičius)                    

2019 metai 

Atlikta 
(duomenų 
skaičius)                    

2018 metai 

Tolimesni tyrimai  
POKYTIS 

(+/-) 

1 Priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 
finansavimo programa 

 
44 

 
54 

Išsamesniam ištyrimui 
pasiųsti 2 pacientai, 1 
nustatytas onkologinis 
susirgimas 

 
-10 

2 Atrankinės mamografinės 
patikros dėl krūties vėžio 
finansavimo programa 

                    
                    49 

                      
                   54 

Onkologinių susirgimų 
nerasta. 6 asmenys pasiųsti 
išsamesniam ištyrimui. 

 
-5 

3 Gimdos kaklelio piktybinių 
navikų prevencinių 
priemonių, finansavimo 
programa 

 
34 

 
32 

 
Onkologinių susirgimų 
nerasta. 

 
+2 

4 
 
 
 

Asmenų, priskirtinų širdies ir 
kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių 
finansavimo programa 

 
122 

 
105 

 

Esant labai didelei rizikai ir 
dislepidemijai, pasiųsta 
kardiologo konsultacijai 10 
asm. iš jų konsultacijai 
nuvyko 8 asmenys. 

 
+17 

5 Storosios žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 
programa 

 
114 

 
107 

Onkologinių susirgimų 
nerasta. 4 asm. pasiųsti 
tolimesniam ištyrimui ir 
gydymui, iš jų nuvyko 2 
asm. 

 
+7 

 

2019 m. Vienam pacientui nustatyta ankstyvoji piktybinių navikų diagnozė. 
 

IV SKYRIUS 
KITA INFORMACIJA 

 
Gautos lėšos 

 

Pagrindinis VšĮ Kruopių ambulatorijos finansavimo šaltinis – PSDF lėšos, gautos už atliktas 
paslaugas. Mokama atsižvelgiant į prisirašiusių gyventojų skaičių (tai pagrindinis mokėjimo būdas). Taip 
pat yra taikoma priemoka už prie įstaigos prisirašiusius kaimo gyventojus, mokamas priedas už gerus 
darbo rezultatus bei papildomai mokama už skatinamąsias paslaugas. 

 

IŠ PSDF per Šiaulių teritorinę ligonių kasą:                                                                            
Eil.Nr.  2019 m. 2018 m. POKYTIS 

(+/-) 
1 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos (bazinis mokėjimas už 
prirašytą gyventoją) 

70858,34 56293,05 +14565,29 

2 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros skatinamosios paslaugos 

16222,51 13241,76 +2980,75 

3 Geriems pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros darbo rezultatams 

16209,83 9544,68 +6665,15 

4 Slaugos paslaugos namuose 9324,65 7037,28 +2287,37 
 Viso 112615,33 86116,77 +26498,56 



 Sveikatos programos    
5 Gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinių priemonių finansavimo 
programai 

262,05 230,19 +31,86 

6 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 
vėžio finansavimo programai 

242,60 254,80 -12,20 

7 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių finansavimo 
programai 

2449,22 1948,61 +500,61 

8 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos finansavimo programai 

709,06 805,95 -96,89 

9 Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos finansavimo programai 

1144,19 1035,53 +108,66 

 Viso 4807,12 4275,08 +532,04 
 Iš viso sutartinė suma 117422,45 90391,85 +27030,60 

 
Gautos lėšos iš kitų šaltinių:                                                                                                 

Šaltiniai 2019 m. 2018 m. POKYTIS 
(+/-) 

1 Už mokamas medicinos paslaugas 7585,53 4041,78 +3543,75 

2 Valstybinė mokesčių inspekcija 
 

2% parama 269,66 226,28 +43,38 

 
3 

Lėšos, skirtos Visuomenės 
sveikatos rėmimo programos 
vykdymui 

Akmenės r. savivaldybės 
administracija 

500,00 1200,00 -700,00 

Iš viso 8355,19 5468,06 +2887,13 
  

Piniginės lėšos ir mokėtinos sumos 
 

Pinigų likutis metų pabaigoje:                                                                                             
 2019 metai (Eur) 2018 metai (Eur) POKYTIS (+/-) 

Banko sąsk. PSDF lėšos 19688,15 20802,43 -1114,28 
Banko sask. spec. lėšos 4405,66 5333,02 -927,36 
Banke sąsk. 2 proc. lėšos 636,29 366,63 +269,66 
Kasa 14,88 16,58 -1,7 

Viso 24744,98 26518,66 -1773,68 
                                                                                 

Mokėtinos ir gautinos sumos metų pabaigoje:                                                                    
 2019 metai  (Eur) 2018 metai (Eur) POKYTIS (+/-) 

Šaltinis Skola 
įstaigai  

Įstaigos 
skola 

Skola 
įstaigai  

Įstaigos 
skola 

Skola 
įstaigai 

Įstaigos 
skola 

Šiaulių TLK 11578,20  9066,67 - +2511,53  
Sodra  -  3525,97  -3525,97 
VMI  -  -  - 
Tiekėjams  758,20  1025,34  -267,14 
Sukaupti atostoginiai  8669,01  8884,15  -215,14 

Viso 11578,20 9427,21 9066,67 13435,46 +2511,53 -4008,25 
         Įstaiga neturi pradelstų skolų ir laiku nesumokėtų mokesčių. 

 

Darbo užmokestis 
Eil. 
Nr. 

Pareigų 
(pareigybės) 
pavadinimas 

Bazinis 
atlyginimas 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 
išmokos*
* 

Iš viso  
Eur, ct 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorius  7554,64          -  1577,61 740,00 - 9872,25 
* Neatskaičius mokesčių. 



Akmenės rajono savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. MP-53 buvo patvirtintas 
naujas  įstaigos vadovės mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis. 2019 m. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. 
MP-57 patvirtintas įstaigos vadovės mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos mėnesinės 
algos pastoviosios dalies 15 proc. 

Įstaigos direktorei 2019 m. gruodžio 20 d. mero potvarkiu Nr. MP-82 už gerus įstaigos veiklos 
rezultatus skirta premija neviršijanti mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-83 2018m. balandžio 25 d. patvirtintas 
išlaidų normatyvas darbo užmokesčiui iki 89 proc. su socialinio draudimo įmokomis. Išlaidų normatyvas 
medikamentams iki 2 proc. 

2019 m. Kruopių ambulatorijos faktinės sąnaudos darbo užmokesčiui su socialinio draudimo 
įmokoms nuo uždirbtų pajamų sudarė 80,50 proc.          

Sąnaudos 
 

Sąnaudos (Eur) POKYTIS 
(+/-) 

POKYTIS 
(+/-)   2019 metai  2018 metai  

Eil.
Nr. 

Pavadinimas Išlaidos 
(Eur) 

Išlaido
s (%) 

Išlaidos 
(Eur) 

Išlaidos 
(%) 

Pinigine 
išraiška 

Procenti
ne 

išraiška 
1 Darbuotojų išlaikymas (darbo 

užmokestis, Sodra, garantinis 
fondas) 

 
100630,73 

 
79,73 

 
77062,28 

 
79,46 

 
+23568,45 

 
+0,27 

2 Patalpų išlaikymas (elektra, 
vanduo, dezinfekcija, 
šiukšlės) 

2505,42 1,99 2264,52 2,34 
 

+240,90 -0,35 

3 Vaistų , medicinos 
priemonių, inventoriaus 

11151,44 8,83 6815,39 7,03 +4336,05 +1,8 

4 Transporto išlaikymas                   
(degalai, draudimas, 
remontas) 

1081,92 0,86 1510,61 1,50 -428,69 -0,64 

5 Ryšiai (telefonai, internetas) 1184,73 0,94 1316,10 1,36 -131,37 -0,42 
 
6 

Kitos veiklos (kanceliarinės 
pr., pašto pasl., spausdintuvų 
kasečių pildymui, svetainės, 
kompiuterių priežiūros išl.,  
įstaigos draudimas, audito 
pasl. ir kt.) 

 
 

3183,09 

 
 

2,52 
 
 
 

 
 

2832,90 

 
 

2,92 

 
 

+350,19 

 
 

-0,4 

7 Nusidėvėjimas 405,36 0,32 366,72 0,38 +38,64 -0,06 
8 Prietaisų patikra, priežiūra 1511,75 1,20 1606,02 1,66 -94,27 -0,46 
9 Kvalifikacijos kursai 415,87 0,33 382,37 0,39 +33,50 -0,06 
10 Tyrimai 4128,92 3,27 2771,61 2,86 +1357,31 +0,41 
11 Patalpų remontas 7,50 0,01 51,52 0,05 -44,02 -0,04 

VISO 126206,73 100.00 96980,04 100.00 29226,69 - 
 

Įstaigos finansinis metų rezultatas 
                                           

Perviršis (nuostolis) POKYTIS (+/-) 
2019 metai 2018 metai 

3984,41 1411,58 +2572,83 
 

Dalininkai 
 
Įstaigos dalininkas – Akmenės rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas 4516,62 Eur per finansinius 

metus nekito. 
 
 
 



Reikšmingi sandoriai 
 

 Per 2019 metus įstaiga reikšmingų sandorių neturėjo ir nebuvo sudaryta sandorių su susijusiomis 
šalimis. 

2019 metais nebuvo išmokėta išmokų su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, taip pat 
neskirtos išmokos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui. 

 
 

IV SKYRIUS 
ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI 

ATLIKTI DARBAI 
 

 Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas 2020 metams – gerinti gyventojų sveikatą, mažinti jų 
sergamumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.  

Pagrindinis uždavinys – sėkmingai vykdyti prevencines programas, pilnai valdyti E sveikatos 
sistemą, užtikrinti įstaigos veiklos pelningumą, racionaliai naudoti finansinius išteklius.  

Užtikrinti sutartyje su TLK numatytų prioritetinių paslaugų teikimą, vadovaujantis asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 
prioritetinių krypčių sąrašu. Vykdyti skatinamųjų paslaugų teikimą, slaugos paslaugas namuose, vaikų iš 
rizikos grupių tuberkuliozės kontrolę ir prevenciją. Siekti, kad lėšos gaunamos už prioritetines paslaugas 
didėtų. 

Vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną. Nuolat atnaujinti Kokybės 
sistemos vadovą: administravimo, procedūrų tvarkos aprašus pagal Lietuvos Respublikos SAM 
reglamentuojančius teisės aktus. Įstaiga įgyvendindama E sveikatos politiką tęs pacientų srautų 
reguliavimą ir išankstinės registracijos vykdymą.  

Vykdyti personalo politiką – didelį dėmesį skirti darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir nuolatiniam 
tobulinimuisi, palaikyti draugišką, gerą, darbingą, pacientui ir darbuotojui palankią atmosferą gydymo 
įstaigoje. 

2020 m. įstaiga ir toliau stengsis nors ir nedidelėmis investicijomis skatinti naujų technologijų plėtrą 
darbo vietose, daugiau duomenų apdoroti kompiuterio pagalba, kas skatina greitesnį, savalaikį duomenų 
apdorojimą ir perdavimą kitoms institucijoms. Numatoma atnaujinti įstaigos materialinę baze dalyvaujant 
ES struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšomis finansuojamose projektuose. Ambulatorija sieks užtikrinti 
higienos normų reikalavimų įgyvendinimą, aprūpinti darbuotojus būtinomis darbo priemonėmis, 
medicinine įranga, kompiuteriais, programine įranga, tuo padidinant pacientų pasitenkinimą teikiamų 
paslaugų kokybe. 

2020 m. ir toliau bus vykdoma korupcijos prevencijos programa, siekiant šalinti prielaidas 
leidžiančiais atsirasti ir plisti korupcijai įstaigoje. 

Ataskaitiniais metais bus užtikrintas nenutrūkstamas informacijos pateikimas visuomenei apie 
teikiamas medicinines paslaugas bei kita naudinga ir aktuali informacija. 

 
________________ 

 
 
 

VšĮ  Kruopių ambulatorijos direktorė                                                                Angelė Mickuvienė 
 
 


