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PRITARTA 
Visagino savivaldybės tarybos 
2021 m. balandžio 30d. sprendimu Nr. TS- 98 

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO LIGONINĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 
VADOVO ŽODIS 

 
Visagino ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, Visagino savivaldybės 

1997 m. gruodžio 23 d. potvarkiu Nr. 608 ir Visagino savivaldybės turtu bei lėšomis įsteigta viešoji 
asmens sveikatos priežiūros pelno nesiekianti, ribotos civilinės atsakomybės įstaiga. Įstaiga veikloje 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kitais jos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. 

VšĮ Visagino ligoninė - rajono lygmens ligoninė, teikianti antrinio lygio stacionarines, 
specializuotas ambulatorines, ambulatorinės reabilitacijos, slaugos ir palaikomojo gydymo, dienos 
chirurgijos, dienos stacionaro, hemodializės bei barokameros paslaugas .  

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos  
Respublikos Vyriausybės patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 

- ligoninių veikla;  
- bendrosios paskirties ligoninių veikla ; 
- bendrosios praktikos gydytojų veikla; 
- gydytojų specialistų veikla; 
- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; 
- kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla; 
- medicinos laboratorijų veikla; 
- stacionarinė slaugos įstaigų veikla; 
- kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas. 
2020-ieji metai medikų bendruomenei bei Ligoninės administracijai buvo kupini 

iššūkių ir išbandymų. Dėl COVID-19 pandemijos ligoninės darbo specifika pasikeitė kardinaliai. 
Mūsų ligoninė pasidalino į tris dalis: buvo išskirtos lovos COVID-19 sergantiems pacientams, 
infekcija neužsikrėtusiems ir tiems, kurių testo rezultatų vis dar yra laukiama. Teko  išlaikyti 
nenutrūkstamą tam tikrų sveikatos paslaugų teikimą, nors sirgo daug medicinos darbuotojų. COVID-
19 padalinyje reikėjo dvigubai daugiau slaugytojų ir jų padėjėjų nei kitame skyriuje įprastu metu, nes 
darbo tempas, dėl aukščiausio lygio apsaugos priemonių, sulėtėja dvigubai. Nepaisant pandemijos ir 
perorganizuoto darbo, įstaiga tęsė visas jau įprastas sveikatos priežiūros veiklas.  

2020 metais buvo tęsiami darbai, kurie gerina paslaugų kokybę pacientams. Įrengtas 
papildomas Kardiologinis kabinetas. Kabinete sumontuotas  naujas, įstaigos įsigytas veloergometras 
ir  kardiologinis echoskopas, organizuotos 2 kompiuterinės darbo vietos. Atnaujinta centrinės 
sterilizacinės aparatūra. Sterilizacinėje nupirktas ir sumontuotas naujas garų sterilizatorius. 

Investuodami į žmogiškąjį kapitalą, didinome medicinos darbuotojų darbo užmokestį. 
Diagnostikos skyriuje kompiuterinės tomografijos ir mamografijos paslaugoms teikti  įdarbinti keturi  
radiologijos technologai ir vienas gydytojas radiologas. 

Pagrindinis ligoninės tikslas - medicinos paslaugų kokybė, prieinamumas, tęstinumas, 
kuris apima ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir reabilitaciją, bei medicinos pagalbos 
savalaikiškumas. Optimaliai naudojant sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, užtikrinant žmogiškąją 
pagarbą bei orumą, siekiame geriausio rezultato, kuris patenkintų ir paciento, ir mediko lūkesčius.  
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I. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS  
 

 Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 
sistemos (toliau – LNSS) viešoji įstaiga, įsteigta iš savivaldybės turto ir lėšų, teikianti jos įstatuose 
nustatytas paslaugas pagal sutartis su užsakovais.  
 Įstaigos steigėja (savininkė) – Visagino savivaldybė, identifikavimo kodas 111107944, 
savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Visagino savivaldybės 
taryba, identifikacinis kodas 111118620, buveinės adresas – Parko g. 14, 31140 Visaginas, Lietuvos 
Respublika. 
 Įstaiga yra pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 
kurios tikslas tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos priežiūros veiklą. Pagal savo prievoles 
ji atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Steigėjas, pagal įstaigos prievoles, atsako tik ta 
suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Už steigėjo įsipareigojimus įstaiga neatsako. Įstaigos buveinė – 
Taikos pr. 15A, 31107 Visaginas, Lietuvos Respublika. 
 Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos standartais, taip pat, tarptautiniais 
ir užsienio šalių standartais, įteisintais Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka, asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro įsakymais, 
Lietuvos higienos normomis, patvirtintomis Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, sveikatos 
priežiūros metodikomis, patvirtintomis Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ligoninės įstatais, 
savininko (dalininkų) sprendimais ir kitais teisės aktais. 

Įstaigos direktoriaus vadovavimo veiklos pagrindas yra VšĮ Visagino ligoninės įstatai, 
patvirtinti 2020 m. lapkričio 20 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-251. Taip pat, 
Visagino savivaldybės mero, administracijos direktoriaus sprendimai, įsakymai bei kiti Lietuvos 
Respublikos teisiniai aktai. Valdymo kontrolė vykdoma pagal Vidaus kontrolės įgyvendinimo 
viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašą, patvirtintą 2020 m. gruodžio 21 d. Visagino 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-633. Vadovaujantis LRV 2009-12-07 
nutarimu Nr.1654 patvirtinta „Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo 
etapo programa“ įstaiga yra priskirta rajono lygmeniui. 

Įstaigos direktoriaus veikla yra įstaigos keliamų tikslų ir strategijos šiems tikslams 
pasiekti suformavimas bei šių tikslų įgyvendinimo užtikrinimas bei kontrolė. Įstaigos direktorius yra 
atsakingas už teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę, įstaigos 
apskaitos politikos tvirtinimą, racionalų įstaigos finansinių resursų naudojimą, tinkamą valdymo 
organizavimą. 2020-01-22 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮV-E-26 
buvo patvirtinta VšĮ Visagino ligoninės valdymo struktūra. (Priedas1) 

VšĮ Visagino ligoninė – tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti 
daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą pacientams. Įstaigos veiklos uždaviniai – 
organizuoti ir teikti kvalifikuotas, specializuotas pirminės bei antrinės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas visos Lietuvos gyventojams.   

VšĮ Visagino ligoninės veiklos sritys- organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigai išduota asmens sveikatos priežiūros licencija.  

Įstaiga teikia šias licencijuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal Valstybinės 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM 1999-09-02 išduotą licenciją Nr. 631: 

Antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos: 
 Vidaus ligų; 
 Suaugusiųjų neurologijos II; 
 Suaugusiųjų kardiologijos II; 
 Suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos IIA,IIB, IIC; 
 Klinikinės toksikologijos; 
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 Otorinolaringologijos II; 
 Suaugusiųjų chirurgijos; 
 Akušerijos; 
 Ginekologijos IIA,IIB,IIC; 
 Nėštumo patologijos IIA; 
 Vaikų ligų II; 
 Neonatologijos IIA; 
 Reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-I ,I-II, II(vaikų ir suaugusiųjų); 

Pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 
 Palaikomojo gydymo ir slaugos; 
 Paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų). 

Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugos: 
 Vidaus ligų; 
 Neurologijos; 
 Kardiologijos; 
 Endokrinologijos; 
 Reumatologijos; 
 Onkologijos radioterapijos; 
 Onkologijos chemoterapijos; 
 Nefrologijos; 
 Manualinės terapijos; 
 Homeopatijos; 
 Klinikinės toksikologijos; 
 Dermatovenerologijos; 
 Oftalmologijos; 
 Otorinolaringologijos; 
 Anesteziologijos ir reanimatologijos; 
 Infekcinių ligų; 
 Ortopedijos ir traumatologijos; 
 Fizinės medicinos ir reabilitacijos; 
 Akušerijos ir ginekologijos; 
 Urologijos; 
 Klinikinės fiziologijos; 
 Vaikų ligų; 
 Vaikų neurologijos; 
 Chirurgijos; 
 Radiologijos (rentgenodiagnostikos, mamografijos, ultragarsinių tyrimų, kompiuterinės 

tomografijos); 
 Echoskopijos; 
 Endoskopijos; 
 Psichiatrijos. 
 Akušerio- akušerio praktikos. 

Slaugos: 
 Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos; 
 Bendrosios praktikos slaugos; 
 Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos; 
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 Hemodializės slaugos; 
 Vaikų slaugos; 
 Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos. 

Kitos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 
 Suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo – atramos 

aparato pažeidimų); 
 Suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo – atramos aparato pažeidimų); 
 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos; 
 Paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų). 

Bendrosios  asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 
 Hemodializės; 
 Dienos chirurgijos; 
 Paliatyviosios pagalbos; 
 Dienos stacionaro; 
 Laboratorinės diagnostikos; 
 Tyrimai – hematologiniai, organizmo skysčių, koprologiniai, biocheminiai, kraujo 

krešėjimo, imunohematologiniai, diagnostinės mikrobiologijos, infekcijų serologiniai. 
Įstaigos direktorius savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Sveikatos priežiūros 

įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais, Valstybinės ligonių kasos įsakymais bei kitais LR teisiniais aktais, reglamentuojančiais 
sveikatos priežiūros įstaigų bei jų vadovų veiklos principus.  

Įstaigos direktorius kasmet steigėjui – Visagino savivaldybei – teikia įstaigos veiklos 
ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinį, audito ataskaitą. Teikiant 2019 metų vadovo ataskaitą steigėjui, 
2020 metams buvo nustatyti įstaigos uždaviniai, planai ir prognozės. Planų ir uždavinių įvykdymas 
pateiktas lentelėje (priedas Nr. 2). 

 
II. VEIKLOS RODIKLIAI 

 
Bendroji įstaigos veikla 

 
 Vadovaujantis „Utenos apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
restruktūrizavimo plano patvirtinimo“ reikalavimais, 2016 metų gruodžio 27 d. Visagino 
savivaldybės tarybos sprendimu Visagino ligoninėje buvo patvirtintas 188 gydymo lovų skaičius. 

2020 metais VšĮ Visagino ligoninėje buvo gydyta 2864 stacionarinių ir slaugos 
pacientų. 2019 metais gydyta 4440 stacionarinių pacientų. 2020 metais gydytų pacientų skaičius 
sumažėjo 35,5 %. Gydytų pacientų skaičius sumažėjo dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos.  
 
1 lentelė. Išrašytų pacientų skaičius  

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Išrašytų pacientų skaičius (Viso su slauga 5022 4928 4607 4440 2864 
 
2 lentelė. Stacionarinės (ilgalaikio gydymo) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos  
 

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Slaugos ir palaikomojo gydymo (lovadieniai) 16589 19406 19778 20808 17781 
Paliatyvioji pagalba (lovadieniai) 832 1186 1653 1669 1165 
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3 lentelė. Skubios pagalbos paslaugos 
 

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Skubios pagalbos apimtys 1022 3669 3552 3158 2935 
 

Karantino metu buvo sustabdytas planinių pacientų gydymas, pertvarkytas įstaigos 
gydymo procesas, atidarytas izoliacinis ir COVID-19 pacientų gydymo skyriai. 2020 metais 
sumažėjo ir bendras faktinis lovadienių skaičius iki 36 817.( 2019 metais– 49 337). Lovadienių 
skaičius sumažėjo 25,4 %. Įstaigoje stebima vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė pagal 
Sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes. 2020 metais VšĮ Visagino ligoninėje 
vidutinė chirurgijos paslaugų grupės gydymo trukmė – 5,6 dienos (SAM nustatyta – ne ilgiau kaip 
6,8 dienos ),  vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė – 6,06 dienos (SAM nustatyta – ne 
ilgiau kaip 6,4 dienos ).  
 
4 lentelė. Pagrindiniai  stacionaro (aktyvaus gydymo) veiklos rodikliai per pastaruosius 5 metus 
 

Metai Lovų 
skaičius 

Lovadieniai Lovos 
funkcionavimas 
(%) 

Vidutinis 
gulėjimo 
laikas 
(dienomis) 

Lovadieniai 
suslauga 

Lovos 
apyvarta 

Išrašytų 
pacientų 
skaičius 
(Viso su 
slauga) 

2016 130 28107 59,1 6,1 46562 35,5 5022 
2017 118 28399 65,9 6,2 50619 38,6 4928 
2018 118 25236 58,6 6,0 49022 35,7 4607 
2019 118 24241 56,3 6,1 49337 33,6 4440 
2020 118 16057 37,2 6,3 36817 21,7 2864 

 
Lovos funkcionavimo rodiklis- parodo , kiek dienų per metus stacionaro lova buvo 

užimta. Skaičiuojamas: lovadienių skaičius dalinamas iš vidutinio metinio lovų skaičiaus. Lovos 
apyvartos rodiklis parodo, kiek vidutiniškai vienoje stacionaro lovoje gulėjo ligonių per metus. 
Skaičiuojamas: išrašytų ligonių skaičius dalinamas iš vidutinio lovų skaičiaus.  2020 metais atlikta 
52095 ambulatorinių paslaugų, apmokamų iš PSDF (konsultacijos, dienos stacionaras, Priėmimo-
skubiosios pagalbos, stebėjimo, ambulatorinės chirurgijos, mamografijos, storosios žarnos 
profilaktikos, CD paslaugos),( 2019 metais buvo atlikta 78 288 ambulatorinių paslaugų). Duomenys 
pateikti pagal statistines ataskaitas. Dėl apribojimų COVID-19 pandemijos karantino metu, 2020 
metais stebimas suteiktų planinių konsultacijų sumažėjimas. 
 
5 lentelė. Ambulatorinės veiklos apimtys 
 

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Stebėjimo 209 1172 1232 1042 671 
Dienos stacionaro 6271 7004 6443 7606 3524 
Ambulatorinė chirurgija 3071 190 189 225 149 
Atrankinės mamografinėspatikros dėl 
krūties vėžio programa 

245 2962 3034 1733 3106 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa 

14 369 241 314 190 

Sergančių cukriniu diabetu slaugos 
paslaugos 

 103 144 262 112 
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2020 metai įstaigoje buvo tęsiamos antrinės prevencinių priemonių programų 
paslaugos: atrankinės mamografijos patikros dėl krūties vėžio, storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programos paslaugos. Vykdant šias paslaugas 2020 metais gauta iš PSDF 57725 eurų 
pajamų, (2019 metais buvo gauta – 45793,50 eurų pajamų).  
 
6 lentelė. Brangių tyrimų ir procedūrų apimtys 
 

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Hemodializių  1142 1456 1442 1375 1654 
Kompiuterinės 
tomografijos  

3050 2874 3261 2024 1755 

Hiperbarinės 
oksigenacijos 

1862 2027 577 2195 1584 

 
7 lentelė. Gydytojų specialistų konsultacijų veiklos apimtys 
 

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ambulatorinių 
apsilankymų 

73738 83175 80145 85387 57509 

Ambulatorinių 
konsultacijų, 
apmokamų iš 
PSDF 

60915 64225 61001 63948 41408 

 
Dėl COVID-19 epidemijos, mažėjančio Visagino miesto bei aplinkinių rajonų  

gyventojų skaičiaus, gyventojų senėjimo, sumažėjo gimdymų ir operacijų skaičius. 
 

8 lentelė. Chirurginės pagalbos apimtys (didžiosios operacijos)  
  

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Didžiosios operacijos 608 582 498 503 362 
Bendras operacijų skaičius 1560 1224 1047 1030 779 

 
Ligoninėje išskiriamas akušerijos profilis, kur yra stebima nuostolingos veiklos 

dinamika, 2020 metais įstaigoje buvo tik 84 gimdymai, tačiau, siekiant išlaikyti kitus stacionarinių 
paslaugų profilius ir paslaugų daugiaprofiliškumą, ligoninė stengėsi nenutraukti akušerijos paslaugų 
teikimo, kadangi šios paslaugos reikalingos Visagino miesto ir aplinkinių savivaldybių gyventojams. 
COVID-19 pandemijos metu dėl skyrių perprofiliavimo buvo laikinai sustabdytas akušerijos 
paslaugų teikimas. 
 
9 lentelė. Akušerinės pagalbos apimtys 
 

Rodiklis/ 
Metai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Gimdymų 
skaičius 

206 180 153 117 84 

 
Įstaigoje nuolat vykdoma medicinos prietaisų techninė priežiūra, analizuojamas 

medicinos prietaisų panaudojimo racionalumas, optimaliai išnaudojama turima diagnostinė įranga.  
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VšĮ Visagino ligoninėje teikiamos kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 
Orientacija į pacientą yra pagrindinis kokybės vadybos elementas. Tai siekis, kurio įgyvendinimas 
gali padaryti esminius poslinkius, gerinant įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę. 2020 metais stebima pateiktų skundų skaičiaus mažėjimo tendencija, 2020 metais gauti 2 
skundai. (2019 metais gauti 3 skundai).  
 Visi skundai buvo aptariami gydytojų rytinių sueigų metu, atliktas skundų įvertinimas. 
Išvados ir atsakymai pateikti pacientams. 2020 metais sumažėjo prašymų skaičius iki 8, dauguma iš 
jų dėl dokumentų pateikimo. Į visus prašymus paruošti atsakymai, pateikta dokumentacija. 2020 
metais gautos 23 padėkos (2019 metais – 56 padėkos). Padėkos gautos už profesionalumą, dėmesį, 
kokybišką paslaugų teikimą, rūpestingą aptarnavimą.  
 2020 metais įstaigoje buvo vykdoma nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registracija, 
įvykiai analizuojami, priimami koregavimo ir prevenciniai veiksmai. Taip pat, įstaigoje vykdoma 
racionalaus antibiotikų naudojimo stebėsena. Antibiotikų naudojimo rezultatai pateikiami LR 
Higienos institutui, teikiamos ataskaitos. Vykdoma Hospitalinių infekcijų stebėsena, duomenys 
perduodami Higienos institutui. 
 Įstaigoje funkcionuoja Kokybės vadybos sistema, apimanti sveikatos priežiūros 
paslaugas, įstaigos finansinę veiklą, viešųjų pirkimų organizavimą, personalo tarnybos veiklą. 
Kokybės vadybos sistemą sudaro įsakymais patvirtinti procedūrų aprašai, tvarkos ir taisyklės, kurios 
reglamentuoja minėtas įstaigos veiklos sritis. 2020 metais, užtikrinant įstaigos teikiamų paslaugų 
kokybę, paruošta ir patvirtinta: septynios įstaigos skyrių darbo procedūros, penki aprašai, aštuonios 
tvarkos, dešimt darbo planų, dvi darbo instrukcijos,  vieni nuostatai, vienas algoritmas, du 
klausimynai, vienas kontrolės vadovas.  Patvirtinti 194 įsakymai (2019 metais – 169 įsakymai) 
veiklos organizavimo klausimais bei 437 įstaigos vidaus tvarkomieji įsakymai (2019 metais – 403 
įsakymai) personalo klausimais. 
 2020 metais Panevėžio teritorinė ligonių kasa atliko 10 ligos istorijų bei ambulatorinių 
kortelių patikrinimų. Vieną patikrinimą atliko Vilniaus teritorinė ligonių kasa. Nustatyta Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta žala dėl netinkamos medicininės dokumentacijos 
pildymo ir pateikimo apmokėjimui, kuri 2020 metais sudarė 608,45 eurų. (2019 metais sudarė 6 
594,26 eurų). Po patikrinimų įstaigoje buvo atlikti medicininio personalo mokymai dėl teisingo 
paslaugų kodavimo ir pateikimo apmokėjimui. Kreipiamės į TLK, kad būtų įdiegtas klaidų filtras, 
kuris pradėjo veikti 2021 metais. Permoka gražinta į TLK. Taip pat, 2020 metais buvo atliktas vienas 
Radiacinės saugos centro patikrinimas, du Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM 
Utenos departamento Ignalinos skyriaus patikrinimai, vienas Valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos prie SAM patikrinimas, trys Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 
SAM patikrinimai, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikta informacija ir 
dokumentai 2020 metų konsoliduotų ataskaitų rinkiniui, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 
auditui. Viso – 19 patikrinimų.  
 Per 2020 m. laikotarpį įstaigoje buvo atliktas 21 vidaus auditas, iš jų 19 planiniai ir 2 
neplaniniai vidaus medicininiai auditai. Audito metu rastos neatitiktys buvo svarstomos gydytojų ir 
slaugytojų susirinkimuose, atliekami prevenciniai ir korekciniai neatitikčių šalinimo veiksmai.  

Siekiant gerinti paslaugų kokybę  ir jų prieinamumą pacientams, VšĮ Visagino ligoninėje 
yra stebimos eilės, kiekvieną mėnesį yra teikiama informacija TLK. Vadovaujantis LR sveikatos 
priežiūros įstaigų įstatymo reikalavimais,  asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga 
privalo apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu pacientui suteikti asmens sveikatos priežiūros 
paslaugą per įstatyme nurodytą terminą : 

 pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą sveikatos apsaugos ministro nustatytų  
ūmių būklių atveju – ne vėliau kaip per 24 valandas. VšĮ Visagino ligoninėje rodiklis vykdomas, 
aukščiau minėtos paslaugos teikiamos kreipimosi dieną.  

 pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą – ne vėliau kaip per 7 kalendorines  
dienas; VšĮ Visagino ligoninėje paslaugos suteikiamos kreipimosi metu. Rodiklis įvykdytas. 

 antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių  



                                                                                                                                                                                                                     
  

8 
 

dienų. Ligoninėje Dienos stacionaro paslaugoms (Nėštumo patologijos, Vaikų ligų, Vaikų raidos 
sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos bei Vidaus ligų paslaugoms), Ambulatorinėms SPP (Akušerio 
ginekologo, Anesteziologo reanimatologo, Chirurgo, Dermatovenerologo, Echoskopuotojo, Fizinės 
medicinos ir reabilitacijos gydytojo, Infektologo, Klinikinio toksikologo, Nefrologo, Ortopedo 
traumatologo, Radiologo, Endoskopuotojo, Urologo, Vidaus ligų, Vaikų ligų gydytojo, 
Otorinolaringologo) paslaugoms eilių nėra, paslaugos gaunamos kreipimosi dieną arba paslaugos 
prieinamos iki 14 dienų. Vaikų neurologo bei neurologo paslaugoms eilė iki 30 dienų. 2020 metais 
gydytojų Kardiologų paslaugų suteikimui eilės buvo 31 ir daugiau dienų. Rodiklis įvykdytas nepilnai. 

 brangiojo tyrimo ir (ar) procedūros paslaugą planinės pagalbos atveju – ne vėliau kaip per  
30 kalendorinių dienų; VšĮ Visagino ligoninėje paslaugos suteikiamos kreipimosi metu. Rodiklis 
įvykdytas. 

 stacionarinę, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos sveikatos priežiūros paslaugą   
planinės pagalbos atveju – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų. 2020 metais VšĮ Visagino 
ligoninėje eilės mažesnės nei SAM patvirtintos siektinos – iki 60 kalendorinių dienų. (Rodiklis 
įgyvendintas). Stacionarinėms Chirurgijos paslaugoms eilių nėra, paslaugos prieinamos kreipimosi 
metu. Dienos chirurgijos  paslaugoms eilės per 2020 m. buvo nuo 2 iki 14 kalendorinių dienų.   

 
COVID-19 skyriaus darbo veikla 

 
2020 metų pradžioje buvo skiriamas ypatingas dėmesys modeliuojant ASPĮ sutartines  

paslaugas, organizuojant ir užtikrinant įstaigos padalinių veiklą. Dėl COVID-19 pandemijos 
sumažėjo planinių pacientų skaičius, dalinai nebuvo vykdomos kontaktinės ambulatorinės 
konsultacijos, praktiškai sustabdytas planinis operacinis gydymas bei guldymas į Palaikomojo 
gydymo ir slaugos skyrių. Įstaigoje organizuotas COVID-19 liga užsikrėtusių ligonių gydymas ir 
diagnozavimas, įsteigtas 25 lovų Vidaus ligų COVID-19 poskyris Akušerijos skyriaus patalpose (10 
deguonies taškų), įsteigtas ir organizuotas darbas izoliacinėse palatose Vidaus ligų skyriaus patalpoje. 
Buvo įsteigtas Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus II poskyris, kadangi  pacientai iš namų turėjo 
būti izoliacijoje 14 dienų. Įstaigoje pradėtas greitųjų testų ir PRG tyrimų atlikimas. 2020 metais 
įstaigoje  gydyta 110 Covid-19 virusu sergančių pacientų.  Buvo organizuoti mokymo kursai  apie 
COVID-19 ligonių diagnostiką ir gydymą įstaigos skyriuje, sunkių COVID-19 ligonių gydymą. ASPĮ 
buvo organizuotas ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų teikimas skubiosios pagalbos 
padaliniuose, Vidaus ligų skyriaus COVID-19 poskyryje, karščiavimo klinikoje, mobiliame punkte 
COVID-19 ir ne COVID-19 pacientams, organizuotas darbas, personalo paieška  ir darbo 
organizavimas, steigiant Vidaus ligų skyriaus COVID-19 poskyrį. Prasidėjus  COVID-19 protrūkiui, 
buvo organizuotas darbas, steigiant COVID-19 reanimacijos 2-iejų lovų palatą. Įstaigoje pradėta 
teikti reanimacinė pagalba sunkiems COVID-19 ligoniams.(Panevėžio krašte yra tik Panevėžio 
ligoninėje 14 reanimacinių lovų ir Visagino ligoninėje -2 lovos). Įstaigoje buvo paruoštos darbo 
procedūros, kuriomis personalas naudojasi teikiant ambulatorines ir stacionarines paslaugas 
ekstremalios situacijos ir karantino metu. Tuo pačiu, buvo vykdomas medicininio personalo 
mokymas dirbti pandemijos zonoje, buvo įsigyjamos apsaugos priemonės, personalas perkeliamas 
darbui su COVID-19 virusu užsikrėtusiais ligoniais. 
 
10 lentelė. VšĮ Visagino ligoninės 2020 metų veiklos finansinių rezultatų vertinimo reikšmės   
 
Eil.
  
Nr.  

 Veiklos rezultatų   
 vertinimo rodiklio  
 pavadinimas  

 Siektina reikšmė  
 (pagal SAM  2020-08-  
 18 įsakymą Nr. V-  
 1865)  

 Pasiekta reikšmė ir jos paskaičiavimas  
 (kartu su rezultatą/skaičiavimus   
 pagrindžiančiais duomenims)  

1.  Įstaigos praėjusių   
 metų veiklos rezultatų 
 ataskaitoje nurodytas  
 pajamų ir sąnaudų  

 Būti nenuostolingai   - 232 899 Eur (neigiamas rezultatas) 
 (2020m. pajamos ( 6.669 139 Eur) - 
 2020m. sąnaudos ( 6.902 038 Eur); 
 Pastaba: neįvykdyta dėl įstatymo 15(1)   
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 skirtumas (grynasis  
 perviršis ar deficitas) 

 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių   
 (aplinkybių, kurių negalėjom kontroliuoti:  
 pandemijos metu patirtų nenumatytų išlaidų,  
 dėl 2020-12-23 d. SAM įsakymo Nr. V-3004   
 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos  
 apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d.  
 įsakymo Nr. V-1113 „Dėl asmens sveikatos  
 priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos a 
 prašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kt.) 

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 

 Augimo dalis nuo vienam mėnesiui skirtų   
 papildomų  PSDF biudžeto lėšų: 117 %,  

3.  Įstaigos sąnaudų  
 valdymo išlaidoms   
 dalis 

 Įstaigos sąnaudų   
 valdymo išlaidoms dalis 
 ne daugiau kaip 2,4 % 

 Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms  
 dalis - 2,3 % 
  

4.  Įstaigos finansinių   
 įsipareigojimų dalis  
 nuo metinio įstaigos  
 biudžeto 

 Įsipareigojimų   
 koeficientas ne didesnis 
 kaip 0,12 

 Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo 
 metinio įstaigos biudžeto - 0,144 
 
 kai: 
 1. Įsipareigojimai: 998 563 Eur; 
 2. Visos įstaigos sąnaudos: 6.902 038 Eur 

 
11 lentelė 2020 metų VšĮ Visagino ligoninės Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai. 
 

Eil.
  
Nr.  

 Veiklos rezultatų   
 vertinimo rodiklio  
 pavadinimas  

 Siektina reikšmė  
 (pagal SAM  2020-08-18   
 įsakymą Nr. V-1865)  

 Pasiekta reikšmė ir jos   
 paskaičiavimas  
 (kartu su rezultatą/skaičiavimus   
 pagrindžiančiais duomenims)  

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

 Suteiktas skaidrios asmens   
 sveikatos priežiūros įstaigos  
 vardas  
 

 
 
 Visagino ligoninė įtraukta į  
 Kandidačių gauti skaidrios ASPĮ vardą 
 sąrašą  
  
  
  

2.    Informacinių   
 technologijų diegimo   

 1. Ne mažiau kaip 95 proc.   
 visų epikrizių išrašoma el.   

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

 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. 100% visų epikrizių išrašoma el.  
 būdu (pildomas e. dokumentas Nr.   
 E003 „Stacionaro epikrizė“), iš kurių   
 97,6% pateiktų į ESPBI IS ir   
 pasirašytų el.parašu.  
 2. Pacientų elektroninės registracijos   
 sistema įdiegta;  
 3. Įstaigos interneto svetainė   
 sistemingai atnaujinama;  
 4. Darbo krūvio apskaita vykdoma,   
 duomenis naudojant iš Sveidra IS,   
 ESIS IS;  
 5. Nuo 2020m. pavasario įdiegta nauja 
 ESIS IS versija "VARIS" receptų   
 rašymui, kur, rašant el. receptus  
 kiekvienu reikiamu atveju  
 automatiškai patikrina galimas vaistų  
 sąveikas.  
 Taip toliau plėtojami E-sveikatos   
 projekto ESIS IS funkcionalumai.  
 6. 2020m. vasario 12d. buvo   
 pasirašyta VšĮ Visagino ligoninės ir VĮ 
 Registrų centro sutartis dėl IPR IS  
 (Išankstinės pacientų registracijos)  
 naudojimo (sutartis pridedama);  
 7. 94 proc. gydytojų konsultantų   
 deklaruoja apsilankymo laikus per IPR 
 IS:  
 7.1. Per 2020m. IV ketvirtį per IPR IS  
 deklaravo apsilankymus 33 gydytojai   
 konsultantai;  
 7.2. Per 2020m. IV ketvirtį dirbančių   
 gydytojų konsultantų skaičius: 35   
 gydytojai   

3.   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   

Chirurgijos -  5,6 dienos;   
Terapijos - 6,06 dienos   

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

4.   Lovos užimtumo 
rodiklis įstaigoje pagal 
sveikatos apsaugos 
ministro nustatytas 
paslaugų grupes 
(taikoma tik antrinio ir 

ASPĮ aktyvaus gydymo lovų 
užimtumas – ne mažiau kaip 
70 %.  

Pastaba:  
Išrašas iš 2020m/ rugpjūčio 
18d.  SAM įsak. Nr/V-1865  10-o 
punkto:  
"Pastaba: rodiklio 2020m. siektinos 

reikšmės įvykdymas nėra vertinamas ir 



                                                                                                                                                                                                                     
  

11 
 

tretinio lygio asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančioms 
įstaigoms)  

balai už rodiklio siektinos reikšmės 

įvykdymą nebus skiriami"  
   

5.   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  

Kompiuterinės tomografijos aparatų 
apkrova - 47 %   
 (7tyr.(faktinis kiekis) /15tyr.(siektinas 
kiekis);  
Kai faktinis = 1755 KT tyr./ 253 darbo 
dienų  
Pastaba: apkrovos užtikrinti 
negalėjome dėl  
planinės pagalbos pandemijos metu 
stabdymo  
  
  

 
Korupcijos prevencijos analizė 2020 metais buvo atliekama remiantis VšĮ Visagino 

ligoninės 2020–2022 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu. 
Pranešimų apie galimą korupcinę veiką 2020 metais nebuvo gauta. VšĮ Visagino ligoninės 
monitoriuose demonstruojami STT antikorupciniai filmai. VšĮ Visagino ligoninės monitoriuose 
demonstruojamas ASPĮ vadovo kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos įstaigoje. VšĮ 
Visagino ligoninės interneto svetainėje skelbiama privaloma informacija. VšĮ Visagino ligoninės 
stacionaro skyriuose skelbiama informacija, susijusi su skyriuose teikiamomis mokamomis asmens 
sveikatos priežiūros paslaugomis. Nuolat tikrinimas pacientų draudimas privalomuoju sveikatos 
draudimu. VšĮ Visagino ligoninės interneto svetainėje skelbiama hospitalizuotų pacientų anoniminės 
apklausos anketa. Ligoninės darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus, pateikė per 
informacinę sistemą nustatyta tvarka ir forma deklaracijas. Ligoninėje paskirta nuolatinė 
antikorupcinė komisija (2020-10-14 direktoriaus įsakymas Nr. 1-164). Organizuoti VšĮ Visagino 
ligoninės darbuotojų mokymai ir paskaitos korupcijos prevencijos klausimais: 2020-01-30 „Viešų ir 
privačių interesų konfliktų situacijos. Mokymai“ – 4 akad. val.,  2020-02-19 „Veiklos sričiai, kurioje 
egzistuoja tikimybė korupcijos pasireiškimui“ – 6 akad. val., 2020-05-22 „ Įstaigos darbuotojų 
mokymas ir informavimas apie korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą įstaigoje“ – 2 akad. 
val., 2020-09-09 „Lyčių lygybė ir paslaugų teikimas“ – 8 akad. val., 2020-09-15 „ ES Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento praktinis įgyvendinimas sveikatos priežiūros įstaigose“ – 3 akad. val., 
2020-09-25 „ Korupcijos prevencijos mokymai“ – 6 akad. val. viso mokymuose dalyvavo 255 
įstaigos darbuotojai. VšĮ Visagino ligoninės interneto svetainėje paskelbtos Asmens duomenų 
tvarkymo taisyklės, VšĮ Visagino ligoninės darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos 
įgyvendinimo priemonės, rekomendacija dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo. 
Tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos, duomenų valdytojo veiklos įrašas. VšĮ 
Visagino ligoninės interneto svetainėje paviešinta „Interesų konfliktas“ atmintinė. 2020-02-14 įvyko 
ligoninės darbuotojų susirinkimas „Antikorupciniai mokymai sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojams. Medicinos etika“. Dalyvavo 76 darbuotojai. 2020-09-24 VšĮ Visagino ligoninės 
interneto svetainėje paskelbta motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 
ir įvertinimo aprašo“. Išskirtos įstaigos veiklos sritys : mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 



                                                                                                                                                                                                                     
  

12 
 

prieinamumas: analizuotas laikotarpis: 2019-10-01–2020-09-30 ). VšĮ Visagino ligoninės skyrių ir 
padalinių informacijos stenduose skelbiama informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio veikas, ligoninės direktoriaus kreipimasis, kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio 
pobūdžio veika įstaigoje, informaciją apie ASPĮ ir LR SAM pasitikėjimo telefoną, informacija apie 
SAM el. paštą, informacija apie STT karštosios linijos telefoną ir el. paštą, skelbiama informacija 
apie mokamas paslaugas, platinimas ASPĮ lankstinukas antikorupcine tematika. 

 
12 lentelė. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 

 
Eil.  

Nr.  
Veiklos rezultatų 
vertinimo rodiklio 
pavadinimas  

Siektina reikšmė  
(pagal 
SAM  2020-08-18 
įsakymą Nr. V-
1865)  

Pasiekta reikšmė ir jos paskaičiavimas  
(kartu su rezultatą/skaičiavimus 
pagrindžiančiais duomenims)  

 Absoliutaus likvidumo 
rodiklis  

 Nuo 0,5 iki 1   Absoliutaus likvidumo rodiklis - 0,19  
 kai Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė   
 (eurais) - 0  
 Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė   
 (eurais) - 188.608 Eur;  
 Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė    
 (eurais) – 987 620 Eur.  

2.  Konsoliduotų viešųjų 
pirkimų skaičius  

 Ne mažiau kaip 1   Konsoliduotų viešųjų pirkimų   
 skaičius 2020m.- 3  
 pirkta:  
 1) vaistiniai preparatai;  
 2) biuro popierius;  
 3) vienkartinės kaukės  
 (sutartys pridedamos)  

 
2020 metais įvykdyti 104 pirkimai, iš jų: 2 atviri (tarptautiniai) konkursai (1 – pagal 

Visagino savivaldybės administracijos suteiktus įgaliojimus), 3 supaprastinti atviri konkursai, 63 
supaprastinti mažos vertės pirkimai, 8 pirkimai vykdyti per VšĮ CPO LT, iš kurių 3 konsoliduoti 
pirkimai. 

Sudarytos 53 sutartys, 11 iš jų – per VšĮ CPO LT. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų 
tvarkos aprašo 17.1 punktu, atliekant mažos vertės pirkimus, pirkimo procedūra yra patvirtinama 
sąskaita faktūra arba kitais buhalterinės apskaitos dokumentais, todėl rašytinės sutartys nėra 
sudaromos. 

Įstaiga, vykdydama mažos vertės viešuosius pirkimus, įsigijo prekių, paslaugų ir darbų 
239 502 eurų sumai; vykdydama supaprastintus pirkimus, įsigijo prekių 222 555 eurų sumai; 
vykdydama tarptautinius pirkimus, įsigijo prekių 298 375 eurų sumai; vykdydama pirkimus per VšĮ 
CPO LT, įsigijo prekių 9 025 eurų sumai, paslaugų – 58 080 eurų sumai; vykdydama Visagino 
savivaldybės administracijos įgaliojimą atlikti universalios stacionarios rentgeno diagnostikos 
medicinos priemonės, skirtos VšĮ Visagino ligoninei, viešuosius pirkimus, įsigijo prekių 199 771 eurų 
sumai.   

Įvyko 43 Viešojo pirkimo komisijos ir 69 Pirkimo komisijos posėdžiai. Pateikta 372 
raštai ir paruošta 18 įsakymų viešųjų pirkimų klausimais.  

Įstaigoje nuolat keliamas informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis. 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) nustatytas  
medicininių dokumentų sąrašas ir numatyta, kad ne mažiau kaip 95 proc. visų epikrizių išrašoma el. 
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būdu (e. dokumentas Nr. E003 „Stacionaro epikrizė“, kurio duomenų (toliau – E003))“:  2020 metais 
įstaigoje rodiklis pasiektas. 100% visų epikrizių išrašoma el. būdu (pildomas e. dokumentas Nr. E003 
„Stacionaro epikrizė“), iš kurių  97,6% pateikta į ESPBI IS ir pasirašyta el.parašu. 

Įstaiga, 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. Įstaiga, siekdama  naudotis IPR IS ir būti IPR IS dalyviu, 2020 m. vasario 12 d. 
pasirašė sutartį su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ Registrų centru dėl IPR IS naudojimo. 94 proc. 
įstaigos gydytojų konsultantų deklaruoja apsilankymo laikus per IPR IS.  

2020 metais buvo sistemingai atnaujinama įstaigos interneto svetainė. Įstaigoje 
vykdoma darbo krūvio apskaita, duomenys naudojami iš Sveidra IS, ESIS IS.  

VšĮ Visagino ligoninėje 2020 metų kovo mėnesį įdiegta nauja ESIS IS versija „VARIS“ 
receptų rašymui, kur, rašant el. receptus kiekvienu reikiamu atveju automatiškai patikrinamos 
galimos vaistų sąveikos. Taip pat, toliau plėtojami E-sveikatos projekto ESIS IS funkcionalumai.  
 

Įstaigos turtas 
 

2020 metais įstaiga įsigijo ilgalaikio turto 6 086 482 eurų sumai. (2019 m. – 2 831 22). 
                      Iš jų:  

Turtas gautas pagal patikėjimo sutartis: 
1. 2020 m. gruodžio 29 d. Turto patikėjimo sutartimi Nr. 30-31 Visagino savivaldybė perdavė 99 

metų laikotarpiui 5 441 763 eurų vertės ilgalaikį nekilnojamąjį  turtą: 
 Negyvenamieji pastatai – 5 125 386 eurai, 
 Kiti statiniai – 308 028 eurai, 
 Nebaigta statyba – 8 349 eurai. 

2. Visagino savivaldybė pagal 2020-02-26 patikėjimo sutartį Nr.5-83 perdavė stacionarią 
rentgeno diagnostikos priemonę Radspeed 211 145 eurų sumai. 

 Medicininė įranga – 211 145 eurai. 
3. Visagino savivaldybė 2020-08-27 tarybos sprendimu Nr. TS-189 kaip investiciją padidino 

dalininko įnašą 149 000 eurų suma įstaigos sterilizacinės įrangos įsigijimui. 
 Sterilizacinės įranga – 149 000 eurai. 

Įstaigos lėšomis įsigytas ilgalaikis materialusis turtas -284 574 
 Medicininė įranga – 149 375 eurai, 
 Kitas materialusis turtas – 135 199 eurai. 

   
Įstaigos pajamos 

 
Įstaiga 2020 metais gavo 6 669 139 eurų lėšų  (2019 m.– 6 008 950 eurų). 

 
Lėšos (eurais): 2020 m. 2019 m. Pokytis  Pastabos 

Finansavimo 
pajamos 

312059 112524 +199535 Gauta daugiau paramos 
medikamentais, pagalbinėmis 
priemonėmis bei  medicininiu 
inventoriumi COVID-19 pandemijos 
suvaldymui 

Pajamos iš PSDF 6247942 5705069 +542873 Paslaugų kainų perskaičiavimas darbo 
užmokesčiui  nuo 2020-04-01 didinti.  

Kitos pajamos  109138 191357 -82219 Sumažėjimą įtakojo dėl  COVID-19 
pandemijos paskelbtas karantinas.  

 
PSDF pajamos sudarė 93,71% visų gautų pajamų ir buvo 6 247 942 eurų.  
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Finansavimo pajamos sudarė 4,67% visų gautų pajamų ir buvo 312 059 eurų.  
Kitos pajamos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų už suteiktas sveikatos priežiūros 

paslaugas, maitinimo paslaugas bei paslaugas, vykdomas pagal LR 2010-09-30 Žmonių palaikų 
laidojimo įstatymą Nr. XI-1044, sudarė 1,64% ir buvo 109 138 eurų suma. 
 

Įstaigos sąnaudos 
 

 2020 m. įstaiga patyrė – 6 902 038 eurų sąnaudų (2019 m. –5 991 971eurų). 
 

 
Įstaigos veiklos rezultatas yra 232 899 eurų deficitas.  
 

III. ĮSTAIGOS DALININKAI 
 

Įstaigos steigėjas ir dalininkas yra Visagino savivaldybė. Dalininkų įnašas yra 224 468 
eurų. 2020 m. rugpjūčio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-189 Visagino 
savivaldybė padidino savininko kapitalą investuojama ir perduodamo finansinio turto verte – 149 000 
eurų. 

Sąnaudos (eurais): 2020 m. 2019 m. Pokytis Pastabos 

Darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo 

5617114 4603500 +1013614 Darbo užmokesčio didinimas medicinos 
darbuotojams. Karantino metu darbo 
užmokesčio didinimas darbuotojams, 
dirbusiems su COVID-19 pacientais. 
Patirtos sąnaudos, bet negautos 
kompensacinės pajamos 

Nusidėvėjimo ir 
amortizacijos 

164755 156827 +7928 Įsigytas ilgalaikis turtas. Gauta ilgalaikio 
turto patikėjimo teise. 

Sunaudota atsargų 633260 676034 -42774 Dėl COVID-19 pandemijos karantino 
metu sumažėję pacientų srautai. 

Komunalinių paslaugų 
ir ryšių 

248232 240083 +8149 Padidėję medicininių ir kitų  atliekų 
išvežimo kiekiai,  skalbyklos sąnaudos 
susiję su COVID-19 pandemija. 

Komandiruočių  2866   

Paprastojo remonto ir 
eksploatavimo 

80601 80839 -238 Vykdyti tik būtinieji remonto darbai 

Transporto 20445 18985 +1460 Transporto priemonių remonto darbai, 
dėl COVID-19 pandemijos padidėjo 
transporto naudojimas ir kuro sąnaudos. 

Kvalifikacijos kėlimo 4603 29847 -25244  

Kitų paslaugų 125636 167225 -41589 Dėl COVID-19 pandemijos karantino 
metu buvo vykdomos tik būtiniausios 
paslaugos. 

Kitos veiklos 
sąnaudos 

6953 15137 -8184 Dėl COVID-19 pandemijos karantino 
metu ūkinė veikla buvo sustabdyta. 

Finansinės ir 
investicinės veiklos 
palūkanų sąnaudos 

439 626,6 -187,6 Metinės lizinguojamo automobilio 
palūkanos.  
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Išlaidų, susijusių su dalininku, įstaiga neturėjo. 
 

IV. VYKDOMI PROJEKTAI IR DARBAI 
 

 2020 metais VšĮ Visagino ligoninė, kaip partneris, dalyvauja VŠĮ Respublikinės 
Panevėžio ligoninės projekto NR. J02-CPVA-V-08-0001 veiklų įgyvendinime. 

 2020 metais įstaiga vykdė ilgalaikius tęstinius projektus: 
 Tęsiamas projekto „E–sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose“ vykdymas.  
Kaip partneriai 2020 metais VšĮ Visagino ligoninė tęsė jungtinės veiklos sutartis su VšĮ 

Kauno klinikomis dėl Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projekto „Nėščiųjų, 
gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, kuria siekiama mažinti 
ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos valstybių nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių 
sveikatos priežiūros srityje. Buvo vykdyta  ESPBI IS ir Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos 
duomenų tvarkymo informacinės sistemos (NGN IS) funkcionalumų plėtra. VšĮ Visagino ligoninės 
darbuotojai visas Akušerines ir neštumo patologijos istorijas pildė NGN IS naudotojų sistemoje. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su VUL Santariškių klinikų Kardioreanimacija ir 
Kardiologijos skyriais, įgyvendinant tęstinį „Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumą ir 
mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo (reanimobilio paslaugos ligoninės pacientams 
nemokamos). 

Įstaiga dalyvauja Neurologijos klasterio vystyme. 
Bendradarbiaujame su GMP teikiančiomis įstaigomis. 
Tęsiamas bendradarbiavimas su įstaigomis, teikiančiomis reabilitacinę pagalbą vaikams 

ir suaugusiems.  
Bendradarbiaujama su Vokietijos Halės miesto ligonine. 2020 metais gauta paramos 

22 197eurų sumai. 
 

V. PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Įstaigos darbuotojų skaičius 2020 gruodžio 31 d. buvo 318 darbuotojų (2019 m. 
gruodžio 31 d. – 327 darbuotojai), iš jų:  

 gydytojų – 71 (2019 m. – 76) darbuotojai; 
 slaugytojų ir kiti sveikatos priežiūros specialistai – 142 (2019 m. – 141) darbuotojai; 
 kito personalo – 105 (2019 m. – 110) darbuotojų. 

Darbuotojų kaita įstaigoje yra maža. 
Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2020 m. lyginant su 2019 m. padidėjo apie 

15% ir buvo 1432 eurai (2019 m. – 1 222 eurų). 
2020 metais buvo priimta dirbti 9 gydytojai, 5 slaugytojos. Keturios darbuotojos yra 

vaiko priežiūros atostogose. 
Gydytojai, licencijos priežiūrai (pratęsimui), kas 5-eri metai privalo tobulintis ne mažiau 

120 val. Atitinkamai, gydytojai, turintys 2 licencijas, privalo tobulintis 240 val. Gydytojai, 
papildomai turintys sertifikatus, pvz. gydytojas echoskopuotojas, endoskopuotojas ir kiti, per 5-erius 
metus turi papildomai tobulinti savo žinias ne mažiau nei 36 val. kvalifikacijos kėlimo kursuose ir 
seminaruose pagal specialybę.  

2020 m. gydytojai konferencijose, seminaruose, kongresuose dalyvavo 11 kartų (86 
val.), kursuose – 4 kartus (156 val.). Viso – 15 kartų. (2019 m. – 90 kartų). 2020 metais 10 kartų 
kursuose dalyvavo slaugytojos (336 val.), konferencijose - 6 kartus (56 val.). Viso 16 kartų. (2019 m. 
– 20 ). Administracijos darbuotojai, kitas personalas (registratorės, socialinis darbuotojas) kursuose 
dalyvavo 21 kartų (424 val.), (2019 m. – 13). 21 darbuotojas dalyvavo kursuose ir konferencijose 
nuotoliniu būdu. Darbuotojų kvalifikacija yra keliama pagal poreikį, privalomas kvalifikacijos 
kėlimas licencijos pratęsimui. (Planuotas personalo kvalifikacijos kėlimo rodiklis 2020 metams 
įgyvendintas).  
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VI. GYDYTOJAI, SLAUGYTOJAI  IR SLAUGYTOJO PADĖJĖJAI PAGAL AMŽIAUS  

 GRUPES (2020 M.)  
 

Profesija Viso iki 35 m. 35-44 m. 45-54 m. 55-64 m.  Virš.65 
m. 

 
Viso gydytojai: 71 5 6 8 31 21 
Slaugytojas 112 24 38 37 12 1 
Slaugytojo padėjėjas 30 - 3 12 15 - 

  
      Kadangi įstaigoje, iš  visų dirbančių gydytojų, 21 gydytojas yra pensinio amžiaus (tai 
sudaro 29,6% visų dirbančių gydytojų) bei iš 112 slaugytojų – 11 yra pensinio  amžiaus (tai sudaro 
9,8% dirbančių slaugytojų), nuolat vykdoma darbuotojų paieška, atranka ir įdarbinimas. Taip pat, 
gydytojai priimami į darbą ekstrinių tarnybų, naktinių budėjimų ir kitų paslaugų, reikalingų II lygio 
paslaugas teikiančioms ligoninėms, bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų paslaugoms užtikrinti.  

Paieška vykdoma nuolat, bendradarbiaujant su kitų savivaldybių specialistais, 
pakartotinai pateikti skelbimai SAM tinklalapyje, platinama informacija apie reikalingus gydytojus 
savivaldybių tinklapiuose, Užimtumo tarnybos tinklapyje bei žiniasklaidoje. Nuolat atnaujinami 
darbo skelbimai įstaigos tinklalapyje. 
 

VII. ĮSTAIGOS KOLEGIALŪS ORGANAI 
 

 Įstaigos kolegialius organus sudaro: 
 stebėtojų taryba, 
 gydymo taryba, 
 slaugos taryba. 

 Už veiklą įstaigos kolegialiuose organuose šių organų nariams įstaigos įstatuose 
atlyginimas nėra numatytas. 
 

VIII. STRATEGIJA Į ATEITĮ. PLANAI IR PROGNOZĖ 2021 METAMS 
 

1. Siekti subalansuoti metinį pajamų ir išlaidų biudžetą, pasiekti teigiamą įstaigos 2021 
metų veiklos rezultatą.  

2. Ligoninės priėmimo – skubios pagalbos, konsultacijų skyriuose, kur yra galimybė, 
transliuoti mokymo medžiagą sveikatingumo programos kontekste, papildyti informaciją ne rečiau 
nei kas pusmetį. 

3. Gerinti įstaigą reklamuojančią sistemą (daugiau informacijos ligoninės internetinėje 
svetainėje,  ir kt.). 

4. Reguliariai, vieną kartą per pusmetį, atlikti pacientų poreikių, lūkesčių, 
pasitenkinimo paslaugomis anketinę apklausą. 

5. Gerinti pacientų maitinimą (estetiškiau pateikti maistą, didinti dietinių patiekalų 
įvairovę). 

6. Aprūpinti visus skyrius kardiografais. 
7. Palaikomojo gydymo ir slaugos II poskyriui nupirkti priemonių pacientų gydymo ir 

slaugos kokybei gerinti (2 čiužinius nuo pragulų, 2 slystančias vartymo paklodes palengvinančias 
pacientų perkėlimą, 5 volelius pragulų profilaktikai). 

8. Duomenys apie įvykusius įstaigoje nepageidaujamus įvykius, pradėti teikti 
Valstybinėje elektroninėje viss.hi.lt sistemoje. Organizuoti mokymus skyrių vedėjams ir vyr. 
slaugytojoms, supažindinti su sistemos funkcionalumais. 
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9. Plėsti medicininių paslaugų spektrą. 2021 metais pasirašyti su Panevėžio TLK  sutartį 
papildomoms ambulatorinėms specializuotoms skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugoms teikti 
(kodai: 3571, 3572, 3573). Pasibaigus karantinui, išsiųsti įstaigos gydytojus į kursus pagal 
kompeteciją. 

Papildoma informacija 
 

 Vadovaujantis LR vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr.135 „Dėl viešojo 
sektoriaus subjekto metinės ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos 
rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, prie VšĮ Visagino ligoninės 2020 m. veiklos 
ataskaitos pridedame papildomą informaciją: 

1. Visagino ligoninės valdymo struktūra.  
2. VšĮ Visagino ligoninės strateginių planų ir uždavinių 2020 metams vykdymo  

rezultatų vertinimo reikšmės. 
3.  Informacija apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimus per  

ataskaitinius metus. 
4. Informacija apie  reikšmingus sandorius.
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VYRIAUSIASIS FINANSININKAS 

VYRIAUSIASIS EKONOMISTAS 

VYRIAUSIASIS INŽINIERIUS 

 
VšĮ Visagino ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitos 
1 priedas 
PATVIRTINTA 
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 
2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-E-26 
(Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 
2020 m. liepos ___ d. įsakymo Nr. ĮV-E-____ redakcija) 
 

VISAGINO LIGONINĖS VALDYMO STRUKTŪRA 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
  
 
                                     
                                      
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KOLEGIALŪS VALDYMO ORGANAI: 
STEBĖTOJŲ TARYBA 
GYDYMO TARYBA,  
SLAUGOS TARYBA 

BUHALTERIJA 

TEISININKAS 

PERSONALO SKYRIUS  

DARBUOTOJŲ   
SAUGOS IR 
SVEIKATOS 
SPECIALISTAS 

EKONOMINĖ-STATISTINĖ TARNYBA 

HEMODIALIZĖS 

SKYRIUS 
KLINIKINĖ 

DIAGNOSTINĖ 
LABORATORIJA 

FIZINĖS MEDICINOS IR 
REABILITACIJOS SKYRIUS 
(įskaitant 
HALOKAMERĄ, 
VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ 
ANKSTYVOSIOS 
REABILITACIJOS TARNYBĄ) 

VYRIAUSIASIS 
SLAUGOS 
ADMINISTRATORIUS 

PAVADUOTOJAS 
MEDICINAI 

ANESTEZIOLOGIJOS 
REANIMATOLOGIJOS 

SKYRIUS 

AKUŠERIJOS 
GINEKOLOGIJOS 

SKYRIUS 

CHIRURGIJOS 
SKYRIUS 

VIDAUS 

LIGŲ 
SKYRIUS 

VAIKŲ LIGŲ 
SKYRIUS 

PALAIKO- 
MOJO 

GYDYMO 
IR 

SLAUGOS 
SKYRIUS 

PRIĖMIMO-
SKUBIOSIOS 
PAGALBOS 

SKYRIUS 

OPERACINĖ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 
ORGANIZATORIUS 

DOKUMENTŲ 
VALDYMO 
VYRIAUSIASIS 
SPECIALISTAS 

MAISTO PARUOŠIMO 
SKYRIUS 

DIREKTORIUS 

ŪKIO-TECHNINĖ TARNYBA 

STERILIZACINĖ 

GYDYTOJAS ADMINISTRATORIUS 

HIPERBARINĖS 
OKSIGENACIJOS 

SKYRIUS 

MEDICININIO AUDITO VADOVAS 

KONSULTACIJŲ 
SKYRIUS 

DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 

NEUROLOGIJOS 
SKYRIUS 

FARMAKOTECHNIKAS 
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VšĮ Visagino ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitos 
2 priedas 

 
VšĮ Visagino ligoninės strateginių planų ir uždavinių 2020 metams vykdymo rezultatų vertinimo reikšmės                          

                       
Eil.  
Nr.  

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio 
pavadinimas ir siektina reikšmė  

Rodiklio reikšmės apskaičiavimas   Pasiekta reikšmė ir jos paskaičiavimas  
(kartu su rezultatą/skaičiavimus pagrindžiančiais duomenims)  

1.  Siekti subalansuoti metinį pajamų ir   
 išlaidų biudžetą, pasiekti teigiamą    
 įstaigos 2020 metų veiklos rezultatą 

 Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:  
 Pajamos–sąnaudos  
  
 Duomenų teikėjas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos  
 apsaugos ministerijos (toliau – VLK).  

 

- 232 899 Eur (neigiamas rezultatas)  
 2020m. pajamos  - 6.669.139 Eur -   
 2020m. sąnaudos - 6.902.038 Eur;  
 Pastaba: neįvykdyta dėl įstatymo 15(1) straipsnio 10   
 dalyje nurodytų priežasčių (aplinkybių, kurių negalėjom  
 kontroliuoti: pandemijos metu patirtų nenumatytų    
 išlaidų, dėl 2020-12-23 d. SAM įsakymo Nr. V-3004   
 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro   
 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl   
 asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo   
 tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kt.)  

2.   Gerinti pacientų bendropasitenkinimo          
VšĮ Visagino ligoninėje  teikiamomis  
asmens sveikatos priežiūros paslaugomis 
lygis. 2020 metais  siekti pacientų 
pasitenkinimo ne mažiau 0,92 balo. 

 Rodiklio reikšmė apskaičiuojama: Teigiamai įvertintų   
 Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens  
 sveikatos priežiūros paslaugomis anketų skaičiaus ir visų  
 apklausoje dalyvavusių tinkamai užpildytų anketų   
 skaičiusanketų skaičiaus santykis, vnt. Skaičiuojamas   
 vadovaujantis LR SAM 2012m. lapkričio 29 d. įsakymo   
 Nr.V-1073 priedo 1, IV skyriaus reikalavimais. 

 Rodiklis pasiektas. Viso teigiamai (7 ir daugiau balų)            
įvertintos anketos-934 /Visų apklausoje dalyvavusių -  
953. Bendras pacientų pasitenkinimo   rodiklis- 
934/953=0,98 

3  2020 metais įstaigoje atlikti ne mažiau 3- 
jų apklausų:3.1. Ambulatorinių pacientų- 
surinkti ne mažiau 400 anketų; 3.2. 
Stacionarinių pacientų-surinkti ne mažiau 
350 anketų; 3.3. Visų įstaigos pacientų 
apklausa  korupcijos klausimais-  surinkti 
ne mažiau 200 anketų. 

 3. Atliktos 4 apklausos  
3.1. Atlikta apklausa ambulatoriškai gydytų pacientų, 
surinktos 582 anketos; 
3.2. Atlikta apklausa stacionare gydytų pacientų, surinktos 
371 anketos; 
3.3.Atlikta apklausa įstaigos pacientų korupcijos 
klausimais.Surinktos  207 anketos. 
3.4. Atlikta įstaigos Palaikomojo gydymo ir slaugos 
pacientų apklausa. Surinktos 34 anketos.   

 Rodiklis pasiektas, įstaigoje buvo atliktos 4 pacientų    
apklausos. 

4.   2020 metais vykdyti vidaus medicininius  
auditus, atlikti ne mažiau 10 auditų. 

Auditus atlikti pagal 2020 metams  numatytą VšĮ Visagino 
ligoninės Vidaus medicininio audito darbo planą. 

Rodiklis pasiektas, 2020 metais atliktas 21 auditas. Iš jų, 2 
neplaniniai  auditai.   
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5.  2020 metais  gerinti darbo sąlygas  
darbuotojams. 

 Buvo planuojama atlikti  remontus skyriuose, pagal poreikį 
 atnaujinti baldus. Planuota atlikti  sanitarinių patalpų 
remontą Maisto paruošimo skyriuje (Gamybinių patalpų 
remontas),Vidaus ligų, Laboratorijos, Vaikų ligų, 
Reabilitacijos ir fizinės  medicinos, Neurologijos, 
Hemodializės, Chirurgijos, Akušerijos Ginekologijos bei 
Konsultacijų skyriuose.  Buvo planuota atlikti remontą 
Diagnostikos skyriuje. Sumontavus naują rentgeno aparatą, 
atlikti šių patalpų  remontą. 2020 metais buvo planuojama 
nupirkti 3 valymo vėžimėlius,  darbo stalą statistikos 
darbuotojai,  10 stelažų  ligoninės vaistų saugojimui, 
Priėmimo skubiosios pagalbos skyriui nupirkti ligonių 
plovimo čiužinį. 

 Visi planuojami darbai 2020 metais buvo atlikti.  

6.  2020 metais buvo planuojama įrengti   
 papildomą kabinetą kardiologo   
 paslaugoms teikti.   

 

 Įrengtas kabinetas. Kabinete sumontuotas  naujas, įstaigos 
 įsigytas veloergometras ir  kardiologinis echoskopas,  
 organizuotos 2 kompiuterinės darbo vietos. 

 

 Rodiklis įvykdytas. Kardiologinis kabinetas įrengtas. 

7.  2020 metais buvo planuojama nupirkti 
kardiologinį echoskopą. 

 Kardiologinis echoskopas nupirktas.  Rodiklis įvykdytas.  

8.   Nepertraukiamo ligoninės darbo  
 užtikrinimui, 2020 metaisplanuojamas   
centrinės sterilizacinės atnaujinimas. 

 Sterilizacinėje nupirktas ir sumontuotas naujas garų   
 sterilizatorius. 

 

 Rodiklis įvykdytas. Centrinė sterilizacinė atnaujinta . 

9.  2020 metais planuota įsigyti naują   
 medicininę diagnostinę aparatūrą.(2  
 kardiografai ir 1 Deguonies  
 koncentratorius). 

 Nupirkti  2 kardiografai (Priėmimo skyriui ir Vidaus ligų    
skyriui.) ir 1 deguonies koncentratorius.  

 Rodiklis įvykdytas. Aparatūra nupirkta. Dar 2 deguonies    
koncentratoriai gauti iš UAB Koncernas SBA kaip   
parama 

10.  Pritraukti specialistų kompiuterinės   
 tomografijos, mamografijos paslaugoms  
 teikti. 

Pritraukti ne mažiau nei vieną gydytoją  
specialistą. 

 Rodiklis įvykdytas.2020 metais Diagnostikos skyriuje 
kompiuterinės tomografijos ir mamografijos paslaugoms 
teikti  įdarbinti  4  radiologijos technologai ir 1 gydytojas 
radiologas. 
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11.  Plėsti medicininių paslaugų spektrą.  2020 metais pasirašyti su Panevėžio TLK šioms   
 paslaugoms sutartį- 3545 (Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų 
 ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos  
 konsultacija), 3458(Gydytojo kardiologo ir slaugytojo  
 konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies  
 nepakankamumu, mokymas), 3502 (Gydytojo kardiologo  
 ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento,  
 sergančio širdies nepakankamumu mokymas bei išsamus  
 ištyrimas) Tam paruošti specialistus. 

 Punktas įvykdytas. 2020-03-27 bei 2020-05-19 sutartis su 
 Panevėžio TLK buvo papildyta naujomis paslaugomis   
 3545, 3458, 3502.  

 

12.  2020 metais įstaigoje buvo planuojama   
 plėsti E-sveikatos funkcionalumus, įdiegti 
 IPR IS. 
 

 2020 metais įstaigoje įdiegti IPR IS (išankstinė pacientų   
 registracija (bendra šalies mastu), skirtą pacientų   
 registravimui ASP paslaugoms gauti, apmokamoms iš  
 PSDF. Siekti intensyvesnio vaistų suderinamumo  
 funkcionalumo naudojimo: surengti mokymus gydytojams. 

 Rodiklis įvykdytas. Įstaigoje įdiegtas IPR IS  
 funkcionalumas, kuris integruotas į  ligoninės IS-(ESIS).  
 Per IS receptų išdavimo funkcionalumą „VARIS“ visų  
 išrašomų vaistų suderinamumas automatiškai  tikrinamas 
 su anksčiau pacientui  išduotais vaistais. 

13  2020 metais įstaigoje planuojama  
 organizuoti mokymus Paliatyviosios   
 pagalbos klausimais, paruošti ne mažiau  
 nei 15 įstaigos darbuotojų, skirti   
 apmokymui įstaigos lėšas. 

 VšĮ Visagino ligoninės darbuotojams  organizuoti  
 „ Paliatyvioji medicina“ 36 valandų kursus. 

 Rodiklis pasiektas, 2020 metų gegužės 25-29 dienomis    
VšĮ Visagino ligoninės darbuotojams buvo  organizuoti „  
Paliatyvioji medicina“ 36 valandų kursai kuriuose  
dalyvavo 20 įstaigos darbuotojų. 

14  Kelti darbuotojų kvalifikaciją    2020 metais kvalifikaciją planuoja kelti ne mažiau nei 55   
 darbuotojų. 

 Rodiklis įvykdytas. 73 ligoninės darbuotojai 2020 metais 
kėlė kvalifikaciją kursuose, konferencijose ir seminaruose 

15.  Gerinti kokybės sistemos dokumentacijos 
 kokybę 

 Ligoninėje paruošti/pakeisti ne mažiau nei 3  kokybės   
 sistemos procedūras. 

Rodiklis įvykdytas. 2020 metais buvo paruošta 7 įstaigos  
skyrių darbo  procedūros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          
 



                                                                                                                                                                                                                       

22 
 

 
VšĮ Visagino ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitos 
3 priedas 
 
Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir 
viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos 
ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 
2 priedas 

 

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus forma) 
 

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 50850,4  8225,8   59076,20 

2. Direktoriaus pavaduotojas 
medicinai 

48034,8  9585,82   57620,62 

3. Direktoriaus pavaduotojas 
slaugai 

33897,60  7581,69  37522,82 79002,11 

...        

* Neatskaičius mokesčių. 
** Kitos išmokos – išeitinė išmoka. 

 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 
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VšĮ Visagino ligoninės 2020 m. 
veiklos ataskaitos 
4 priedas 
 
Viešojo sektoriaus subjekto 
metinės veiklos ataskaitos ir 
viešojo sektoriaus subjektų 
grupės metinės veiklos 
ataskaitos rengimo tvarkos 
aprašo 
2 priedas 
 

 
(Informacijos apie reikšmingus sandorius forma) 

 
 

REIKŠMINGI SANDORIAI 
 

Eil. 
Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 
objektas 

Suma, 
Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. Panevėžio 
teritorinė 

ligonių kasa 

188784179 Juridinių 
asmenų 
registre 

Respublikos 
g.66, 

Panevėžys 

Suteiktų 
paslaugų 
pajamos 

6 104 638 

2.       

3.       

...       

     Iš viso 6 104 638 

Balansinio turto vertė yra 4 988 868 eurų. 1/20 turto vertės yra 249 443 eurų. 
Įstaiga nėra PVM mokėtoja. 
 
* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir 
 pavardė. 
** Nurodomas juridinio asmens kodas. 
*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 
**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas 
korespondencijai. 
***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo 
be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 
                                                            


