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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRIENŲ LIGONINĖ DALININKUI 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome viešosios įstaigos Prienų ligoninė(toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 

m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų grynojo turto pokyčių  ataskaita, 

pinigų srautų ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir  aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos 

metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 

2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų 

srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 

standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 

auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 

išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 

finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat 

laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir 

TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei 

pagrįsti. 

Kiti dalykai  

Įstaigos 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitos audituotos pagal tarptautinius 

audito standartus nebuvo. Mūsų audito procedūros 2020 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose pateiktos 

lyginamosios informacijos atžvilgiu buvo pakankamos, kad galėtume pareikšti besąlyginę audito nuomonę 

apie įstaigos 2020 m. veiklos rezultatų ataskaitą  bei 2020 m. gruodžio 31 d. grynojo turto pokyčių ataskaitą, 

taip pat ataskaitinių metų informacijos palyginamumą su lyginamąja informacija. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių 

ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 

užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 
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Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 

reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms 

atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą 

kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų 

pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių 

reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 

atžvilgiais: 

 Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 

finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra 

būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 

būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus 

tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, 

tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 

iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 

Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu 

jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl 

apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali 

turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis 

ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 

skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 

suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
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VIEŠOJI ĮSTAIGA  PRIENŲ LIGONINĖ 
190160991, Pušyno g. 2 Prienai 

 

2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis  raštas 

2021 m.  kovo  23 d. 

I. BENDROJI DALIS 

 
Viešoji įstaiga Prienų ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros 

įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal įstaigai suteiktą licenciją. Įstaigos 

steigėjas Prienų  rajono savivaldybė. Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo. 

Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.  

Ligoninė įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. spalio mėn. 3 dieną, jos kodas - 

190160991, socialinio draudimo kodas - 545478, veiklos kodas – 861010,  ID kodas - 408. Ligoninės 

įstatai patvirtinti Prienų rajono tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T3 – 184.  Finansiniai metai sutampa 

su kalendoriniais metais, veikla neterminuota. 

Įstaiga teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat 

specializuotas antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.  

Stacionariniai padaliniai pagal sutartis su TLK teikia  aktyviojo gydymo  paslaugas vidaus ligų, 

vaikų ligų, dienos chirurgijos – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose. Yra slaugos ir 

palaikomojo gydymo skyrius. Teikiamos šios ambulatorinės paslaugos: gydytojų specialistų 

konsultacijos; gydytojų specialistų konsultacijos, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai; 

priėmimo – skubios pagalbos; dienos stacionaro; dienos chirurgijos; stebėjimo; sergančiųjų cukriniu 

diabetu slaugos paslaugos bei ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Taip pat Prienuose ir Jiezne yra 

dantų protezavimo kabinetai, kur teikiamos dantų protezavimo ir ortopedo odontologo  paslaugos.                                                                                   

Be to gaunamos pajamos iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų ir kai kuriais atvejais iš gyventojų už 

priėmimo skyriaus paslaugas bei kitas medicinines paslaugas. Su rajone esančiais pirminės sveikatos 

priežiūros centrais ir sanatorijomis medicininės paslaugos teikiamos pagal sudarytas sutartis. 

Su Prienų rajono savivaldybės administracija yra sudaryta sutartis teikti vaikų ligų skyriuje 

laikinas vaikų globos paslaugas vaikams iš asocialių šeimų.                                                                                                          
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         Ligoninė turi savo katilinę, todėl gauna pajamas už šilumos tiekimą Prienų rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centrui.                                                                                                                                                                                                        

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis  darbuotojų skaičius – 203, praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

vidutinis darbuotojų skaičius – 201. 

Ataskaitiniu laikotarpiu  ligoninės veiklai  vadovavo direktorė  Jūratė  Milaknienė. 

     

II. APSKAITOS POLITIKA 

      Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais teisės 

aktais, įskaitant jų pakeitimus: 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įastatymu; 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS); 

- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis kasos 

darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis. 

           Įstaigos apskaitos politika patvirtinta vyriausiosios gydytojos 2009-12-27 įsakymu Nr. V-66 

„Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis 2013-02-27 

direktorės įsakymu Nr. V-9  patvirtintu sąskaitų planu su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa 

,,Progra - Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus 

           I. Nematerialusis turtas  

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 

13-ąjame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, bei 22–ąjame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nustatytais 

ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaičiavimo metodais ir taisyklėmis.. 

Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas jei atitinka 13 – ąjame VSAFAS pateiktą sąvoką 

ir nematerialiajom turtui nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo 

savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – apskaičiuojama iš 

nematerialiojo  turto  įsigijimo  savikainos  atimant  nusidėvėjimo  išlaidas. 

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

amortizacijos skaičiavimo metodą. Amortizuojamoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti direktorės 2014-12-31 



3 

 

įsakymu Nr. V-174 „Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

normatyvų patvirtinimo“. Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai pateikti 1 lentelėje. 

          Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto nematerialiojo turto ligoninė neturi. 

 

1 lentelė       ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI 

Eil.Nr. Ilgalaikio turto grupės 
Turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) 
normatyvai metais 

 Nematerialusis turtas  
1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 4 
2. Kitas nematerialusis turtas 9 

II. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas pagal 12 – ąjį VSAFAS 

„Ilgalaikis materialusis turtas“, bei 22–ąjame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nustatytaiss ilgalaikio 

turto nuvertėjimo apskaičiavimo metodais ir taisyklėmis. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, 

kuris bus naudojamas įmonės veikloje ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo savikainą galima 

patikimai nustatyti ir kurio minimali vertė ne mažesnė nei - 500,00 eurų. Ilgalaikis materialusis turtas 

apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama 

prie įsigijimo savikainos pridedant arba atimant ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir 

atimant sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti direktorės             

2014-12-31 įsakymu Nr. V-174 „Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo normatyvų patvirtinimo“ . Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai pateikti 

2 lentelėje. 

2 lentelė       ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI 

Eil.Nr. Ilgalaikio turto grupės 
Turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) 
normatyvai metais 

 Materialusis turtas  

3. Pastatai  

3.1 Kapitaliniai mūriniai pastatai 100 
3.2 Tašytų rąstų pastatai 40 

3.3 Surenkamieji, išardomieji pastatai 15 

4. Infrastruktūros ir kiti statiniai  
4.1 Metaliniai 35 

4.2 Mediniai 15 
4.3 Kiti statiniai 15 

5. Mašinos ir įrenginiai  

5.1 Gamybos mašinos ir įrenginiai 24 
5.2 Medicinos įranga 9 
5.3 Medicinos įranga iš ES 5 
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5.4 Apsaugos įranga 9 
5.5 Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įranga 14 
5.6 Kitos mašinos ir įrenginiai 24 

6. Transporto priemonės  
6.1 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 9 
6.2 Specialieji automobiliai 6 

6.3 Kitos transporto priemonės 14 

7. Baldai ir biuro įranga  

7.1 Baldai 11 
7.2 Kompiuteriai ir jų įranga 6 
7.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 

7.4 Kita biuro įranga 9 

8. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
8.1 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6 

8.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kas mėnesį, taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per 

visą turto naudingo tarnavimo laiką.  

Ilgalaikio meterialiojo turto remontas, rekonstravimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto 

pagerinimu jeigu pagerina turto naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo 

turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina 

naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto sąvybių, jie nepripažįstami esminiu turto pagerinimu ir šių 

darbų vetė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

         Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto materialiojo turto ligoninė neturi. 

       Ligoninėje naudojamas patikėjimo teise valdyti iš steigėjo gautas ilgalaikis materialusis turtas.  

Ligoninė naudojasi ilgalaikiu materialiuoju turtu, gautu pagal panaudos  sutartis, kurio  apskaita  

vedama  nebalansinėse  sąskaitose. 

III.   Atsargos   

Atsargos ligoninėje  apskaitomos  vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 

8-ąjame VSAFAS „Atsargos“. Prie atsargų  priskiriama  įvairios  medžiagos, kuras, atsarginės  dalys, 

medikamentai, reagentai, diagnostinės  bei  kitos  įvairios medicinos priemonės, maisto produktai  ir  

ūkinis  inventorius. Ūkinis  inventorius – toks  materialusis  turtas,  kuris  naudojamas  daugiau  nei  

vieną  kartą  ir  kurio  įsigijimo  vertė  yra  iki  500,00 Eur. Pirminio pripažinimo metu atsargos 

įvertinamos įsigijimo savikaina. Taip įvertinama  ir sudarant  finansines ataskaitas.  

Ligoninės  buhalterinėje  apskaitoje  atsargos  apskaitomos  pagal  šias  analitines  sąskaitas:   

1) įvairios  medžiagos  pirktos ir  gautos  paramos  būdu;                                                                                                          

2) kuras; 

3) atsarginės  dalys; 
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4) medikamentai, reagentai, diagnostinės medžiagos, med. priemonės, tvarsliava, tirpalai, 

kraujo pakaitalai pirkti  ir  gauti  paramos  būdu;  

5) maisto  produktai pirkti ir gauti paramos būdu;   

6) ūkinis  inventorius pirktas ir gautas paramos būdu.           

Atsargų sunaudojimas registruojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kurio metu 

apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija. Atsargos, 

sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos, įvertinus „pirmas gautas – 

pirmas išduotas“ (FIFO) metodu arba taikant konkrečių kainų būdą. Svertinio vidurkio (vidutinės 

kainos) metodas taikomas maisto produktams, kurui. Atsargų įvertinimo būdas pasirenkamas 

atsižvelgiant į atsargų pobūdį. 

Atiduoto naudoti ligoninės veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Toliau 

naudojamo trumpalaikio turto apskaita vedama nebalansinėje sąskaitoje.  

        Ligoninėje naudojamas patikėjimo teise valdyti iš steigėjo gautas trumpalaikis turtas.  

 Ligoninė naudojasi trumpalaikiu turtu, gautu pagal panaudos sutartį, kurio apskaita vedama  

nebalansinėje  sąskaitoje. 

IV.  Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais         

14 – ąjame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ąjame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ . 

Įstaigos finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

 Prie ilgalaikio finansinio turto priskiriama: 

- ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius; 

- ilgalaikės investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 

- po vienerių metų gautinas sumas; 

- ilgalaikius terminuotuosius indėlius; 

- kitą ilgalaikį finansinį turtą. 

           Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama 

- suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis; 

- trumpalaikės investicijos; 

- išankstiniai apmokėjimai; 

- per vienus metus gautinos sumos; 

- pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

- kitas trumpalaikis finansinis turtas. 
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Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas gauna arba 

pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, 

numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu 

nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. 

 Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro 

sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo 

išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, 

kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.  

V. Gautinos sumos 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės 

gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o 

trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

        VI.    Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, 

likvidžios investicijos, kurios gali būti lengvai ir greitai iškaičiamos į pinigus. Tokių investicijų 

terminas neviršija trijų mėnesių.  

         VII.   Finansavimo sumos  

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 

20–ąjame VSAFAS „Finansavimo sumos “.  

Įstaigos finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos: 

- finansavimo sumas iš valstybės biudžeto; 

- finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto; 

- finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; 

- finansavimo sumas iš kitų šaltinių. 

          Įstaigos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: 

            - finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti; 

- finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo laikotarpiu, kuriuo padaromos 

su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautinos sumos įvertinamos įsigijimo savikaina ir 

apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17–ąjame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Jei  metų  pabaigoje  finansavimo sumos lieka 

nepanaudotos, jas privaloma grąžinti. Finansavimo sumų likučiai apskaitomi vadovaujantis 20-uoju 

VSAFAS „Finansavimo  sumos“.  



7 

 

VIII. Įsipareigojimai  

Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais            

17 – ąjame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18 – ąjame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19- ąjame 

VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 – ąjame 

VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.  

Įstaigos įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 

- ilgalaikius skolinius įsipareigojimus; 

- ilgalaikius atidėjinius; 

- kitus ilgalaikius įsipareigojimus. 

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 

- ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

- trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai; 

- mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus; 

- mokėtinos finansavimo sumos; 

- grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos; 

- tiekėjams mokėtinos sumos; 

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

- sukauptos mokėtinos sumos; 

- kiti rumpalaikiai įsipareigojimai. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Paskesnio 

vertinimo metu finansiniai įsipareigojimai  (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) 

iš naujo įvertinami: 

- finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte; 

- iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai skoliniai 

įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis, – amortizuota savikaina;  

- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina. 

IX. Atidėjimai   

Apskaitoje atidėjiniai pripažįstami ir registruojami kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę 

teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, 



8 

 

yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei 

tenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina 

sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamąjame rašte. 

Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsžvelgiant į naujus 

įvykius ir aplinkybes. 

X. Finansinė nuoma (lizingas)  

Ar apskaitoje sutartis priskiriama veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, priklauso ne nuo sutarties 

formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai priskiriami veiklos nuomai ar 

finansinei nuomai atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos, susijusios su turto nuosavybe, tenka 

nuomotojui ir kiek nuomininkui.  

Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos 

apsprendžia) bent viena iš šių sąlygų: 

1. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę; 

2. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus 

reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos 

laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota; 

3. nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 75 procentai turto ekonominio naudingo 

tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti; 

4. nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau 

kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės; 

5. nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti lengvai 

pakeičiami ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis nuomininkas. 

XI. Pajamos  

Pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10-ojo 

VSAFAS  „Kitos pajamos“ ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų sumą sudaro suteiktų paslaugų tikroji vertė. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo 

principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį suteikiamos medicinos ar kitos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo 

momento. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis 

pajamomis susijusios sąnaudos. 
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         XII. Sąnaudos  

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ojo 

VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, kai 

uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.  

XIII. Sandoriai užsienio valiuta 

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21 – ąjame VSAFAS „Sandoriai 

užsienio valiuta“.  

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojami pagal sandorio 

dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių 

užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną 

registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. 

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos 

banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 

 XIV. Turto nuvertėjimas 

 Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytais 8-ąjąme VSAFAS „Atsargos“, 17-ąjame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“  ir  22-ąjame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

 Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei 

randama vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nusatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su 

turto balansine verte. 

  Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 

mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba 

kitos veiklos sąnaudas.  

 Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą 

likusį jo naudingo tarnavimo laiką. 

   XV.  Informacija apie segmentus 

           Informacijos apie segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ąjame 

VSAFAS „Segmentai“. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų 

srautai pirminiams segmentams pagal valstybės funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms 
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vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Įstaigoje turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, 

sąnaudos, bei pinigų srautai priskiriami Sveikatos apsaugos segmentui. 

 XVI. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas 

        Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18 – ąjame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.  

Įstaiga nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji 

įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji 

įsipareigojimai nerodomi finansinėse ataskaitose, informacija apie juos pateikiama aiškinamąjame 

rašte. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą turi būti peržiūrima 

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai 

rodomi aiškinamąjame rašte. 

XVII. Poataskaitiniai įvykiai 

Poataskaitiniai įvykiai, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18 –

ąjame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai 

įvykiai“. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantieji įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos parengtoms 

finansinėms ataskaitoms reikšmę, rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų 

ataskaitose. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai kai jie reikšmingi, aprašomi aiškinamajame rašte. 

XVIII. Apskaitos politikos keitimas  

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7 - ąjame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ . 

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finanines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos 

finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Įstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis pateiktomis 1 – ąjame 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos ar dėl 

jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir 

vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 

XIX. Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7 - ąjame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 
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Apskaitiniai įverčiai peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 

atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

XX. Apskaitos klaidų taisymas 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės taisyklės nustatytos 7 - ąjame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų paėjusių ataskaitinių laikotarpių 

finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos 

sąskaitoje, jei klaida esminė.  

Apskaitos klaidos (esminės ir neesminės) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 

ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma: 

      1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje 

buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, 

kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. 

     2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas 

veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. 

Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. 

nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

III. AIŠKINAMOJO  RAŠTO  PASTABOS 

1. pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 1.1  Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį  laikotarpį  

pagal  nematerialaus  turto  grupes  išdėstyta  naudojant 13 - ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą 

(aiškinamojo rašto priedas P03).  

    1.2 Ligoninė savo veikloje naudoja buhalterinę programą, kuri yra visiškai amortizuota, 

ataskatinio laikotarpio pabaigoje jos įsigijimo savikaina sudarė 2599, 20 Eur.  

2. pastaba.  Ilgalaikis  materialusis  turtas 

       2.1  Informacija, apie ilgalaikio  materialiojo  turto balansinės vertės pagal šio turto grupes 

pasikeitimą  per  ataskaitinį  laikotarpį išdėstyta naudojant 12–ojo  VSAFAS 1 priede nustatytą formą 

(aiškinamojo rašto priedas P04). 

              2.2 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina sudarė –

3762542,24 Eur, iš jų pagrindinę dalį sudaro mašinos ir įrenginiai, būtent medicininė įranga kurios 

įsigijimo savikaina – 1437937,48 Eur, įvairūs įrenginiai –218331,46 Eur, transporto priemonės – 

32918,21 Eur, kompiuterinė įranga – 63782,80 Eur, baldai ir biuro įranga – 84712,39 Eur, kitas 
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ilgalaikis materialusis turtas – 47866,83 Eur. Sukaupta ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1865531,48 Eur, balansinė vertė 1897010,76 Eur.     

               2.3 Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė padidėjo nuo 

457069,01 Eur iki 1897010,76 Eur.   

              2.4 Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 2293251,46 Eur (3 

lentelė) iš jo: 

- įsigyto savo lėšomis ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 154459,24 Eur; 

- neatlygintinai gauto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina - 33726,50 Eur; 

- gautos finansavimo sumos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 23812,00 Eur; 

- nutraukus panaudos sutartį ilgalaikis materialusis turtas gautas valdyti patikėjimo teise, kurio 

įsigijimo savikaina - 2081253,72 Eur; 

- grąžinto neatlygintinai gauto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 2085,00 Eur. 

3 lentelė                   ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA (Eur) 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupė 
 

Įsigijimo 
vertė, Eur 

 
Pastabos 

1 Negyvenamieji pastatai  1869007,07 Pastatai nutraukus panaudos sutartį gauti valdyti 
patikėjimo teise 

2 
Surenkamieji, išardomieji ir kiti 
pastatai 

7986,00 
Modulinis namelis 

3 Gamybos mašinos ir įrenginiai 6957,50 Dyzelinis elektros generatorius 
4 Gamybos mašinos ir įrenginiai 303,23 Nutraukus panaudos sutartį gauti valdyti patikėjimo teise 
5 Medicinos įranga 208768,46 Nutraukus panaudos sutartį gauta valdyti patikėjimo teise 

6 Medicinos įranga 82052,57 

Didelės deguonies tėkmės sistema su priedais, 
ambulatorinis 24 val. arterinio kraujo spaudimo 
monitoravimo aparatas, EKG holterio monitoravimo 
sistema, 2 vnt. biopsinių žnyplių, kardiologinis 
stimuliatorius, 40 vnt. funkcinių lovų su čiužiniu pragulų 
profilaktikai ir gydymui, portatyvus rentgeno aparatas ir 
kita įranga. 

7 Medicininė įranga 23812,00 
Gautas finansavimas:  5 vnt. ligonių stebėjimo monitorių, 
deguonies sitemos plėtros darbai su įranga ir medžiagomis.  

8 Medicinos įranga 33726,50 
Gauta parama: 7 vnt. pulsokimetrų, 3 vnt. monitorių, 
mobilioji vakuuminio atsiurbimo sistema, dirbtinės plaučių 
ventiliacijos aparatas 

9 Kitos mašinos ir įrenginiai 29870,92 
6 vnt. įrenginių orui dezinfekuoti, 12 vnt. kondicionierių, 
valdymo blokas šaldymo kamerai su garintuvu, 
medicininio deguonies dujų tiekimo įranga. 

10 Kompiuterinė ir biuro įranga 3174,96 Nutraukus panaudos sutartį gauti valdyti patikėjimo teise 

11 Kompiuterinė ir biuro įranga 3261,80 5 vnt. kompiuterių 
12 Kitas ilgalaikis turtas 23502,01 Remonto darbai 
13 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys  828,44 Skalbyklė - džiovyklė 

 Iš viso 2293251,46  
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           2.5 Kito ilgalaikio turto sąskaitoje parodoma pagal panaudos sutartis valdomo turto remonto 

darbų suma, kuri reikšmingai paveiktų veiklos rezultatus. 

           2.6 Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė 13357,27 Eur, apskaičiuotas 

nusidėvėjimas 13355,53 Eur, balansinė vertė 1,74 Eur. 

 2.7  Ligoninėje naudojama nusidėvėjusios įrangos, tačiau ji yra  techniškai  tvarkinga  ir  tinkama 

eksploatacijai. Tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1011336,11 

Eur. Iš jo ilgalaikio materialiojo turto 1008736,91 Eur likutinė vertė - 58,87 Eur, tame skaičiuje: 

- negyvenamieji pastatai įsigijimo savikaina – 4036,16 Eur, likutinė vertė - 0,00 Eur ; 

- gamybos mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina – 1076,52 Eur, likutinė vertė – 0,58 Eur; 

- medicinos įranga įsigijimo savikaina – 922251,68 Eur, likutinė vertė – 35,67 Eur; 

- transporto priemonės įsigijimo savikaina – 32918,21 Eur, likutinė vertė - 0,58 Eur; 

- baldai įsigijimo savikaina – 22586,27 Eur, likutinė vertė – 12,18 Eur; 

- kompiuterinė ir biuro įranga įsigijimo savikaina – 25868,07 Eur, likutinė vertė – 9,86 Eur. 

   3. pastaba. Atsargos 

3.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal  8-ojo VSAFAS         

1 priede pateiktą  formą (aiškinamojo rašto priedas P08). 

    3.2 Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė padidėjo nuo 28242,72 Eur iki 79897,36 Eur                

(4 lentelė). Ataskaitiniais metais įsigytų atsargų įsigijimo savikaina 476336,9 Eur, tame tarpe 

neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikaina – 119843,77 Eur. 

4 lentelė                        ATSARGŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL GRUPES (Eur) 

Atsargų pavadinimas 
Likutis laikotarpio 

pabaigoje 
Likutis laikotarpio 

pradžioje 
Medikamentai ir medicininės paskirties priemonės 74842,75 25360,31 
Medžiagos 3067,96 1349,69 

Degalai 181,00 280,07 
Maisto produktai 1112,94 953,1 
Ūkinis inventorius 692,71 299,55 

Atsargų vertė iš viso 79897,36 28242,72 

         3.3 Ataskaitiniu laikotarpiu ligoninės veikloje sunaudota  atsargų  už  424682,26 Eur. Didžiausią 

įsigytų ir sunaudotų atsargų vertę sudaro medikamentai ir medicininės paskirties priemonės. 

        3.4 Ūkinis inventorius buhalterinėje apskaitoje, išrašytas iš  sandėlio  naudojimui,  užskaitomas  į 

sąnaudas ir perkeliamas į  nebalansinę  sąskaitą  iki  pilno  susidėvėjimo. Susidėvėjusio ir netinkamo 

naudoti  ataskaitiniais  metais nurašyta 3230,46 Eur sumai. 

        3.5 Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo nei sumažinta, nei atkurta. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi materialiojo turto, skirto parduoti, kuris būtų perkeltas į atsargų 

sąskaitas. 
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  4. pastaba. Išankstiniai apmokėjimai 

        4.1  Išankstinių  apmokėjimų sumos ataskaitinių  metų  pradžioje ir pabaigoje, pateiktos naudojant  

6–ojo VSAFAS 6 priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto priedas P09). 

          4.2 Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro: 

1.Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 703,35 Eur (už paslaugas, darbo užmokestis); 

            2.Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1645,90 Eur (prenumerata, draudimo įmokos); 

5. pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos 

            5.1 Informacija apie  per vienerius metus gautinas sumas rodoma naudojant formą, pateiktą 17–

ojo VSAFAS 7 priede (aiškinamojo rašto priedas P10). 

            5.2  Įstaigos per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos 

sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos 

gautinos sumos. 

            5.3 Sukauptų gautinų sumų metų pradžioje nebuvo. 

5.4  Per  vienerius  metus gautinos  sumos  pateiktos 5 lentelėje. 

   5 lentelė                                              GAUTINOS SUMOS    (Eur) 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas Laikotarpio pabaigoje Laikotarpio pradžioje 

Gautinos finansavimo sumos 34801,58 0,00 

   Iš ES 0,00 0,00 

   Iš valstybės biudžeto 0,00 0,00 

   Iš savivaldybės biudžeto 0,00 0,00 

   Iš kitų šaltinių 34801,58 0,00 

Gautinos sumos už paslaugas  327039,12 384006,56 

  Gautinos sumos iš Teritorinių ligonių kasų už suteiktas 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

320367,04 380484,66 

  Gautinos sumos iš gydymo įstaigų 4007,09 2788,23 

  Gautinos sumos iš kitų pirkėjų 2664,99 733,67 

Sukauptos gautinos sumos 103168,31 0,00 

Sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 103168,31 0,00 

Kitos gautinos sumos 1088,50 1309,64 

Kitos gautinos sumos 1088,50 1309,64 

Per vienerius metus gautinos sumos iš viso 466097,51 385316,20 

 

5.5 Gautinas finansavimo sumas ir sukauptas gautinas sumas sudaro, padidinto darbo 

užmokesčio išlaidų kompensavimui, gautinos sumos iš Kauno TLK, vadovaujantis 2020 m. balandžio 

30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio 

padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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5.6  Iš kitų pirkėjų gautinos sumos yra už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros   

paslaugas, sterilizacinės, šaldymo kameros paslaugas.  

5.7 Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

nenustatyta. 

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

        6.1 Ligoninės turimų pinigų kiekis bankų sąskaitose ir kasoje pateikiamas pagal 17–ojo VSAFAS 

8 priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto priedas P11).  

        6.2 Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

        - Pinigai bankų sąskaitose – 411304,90 Eur; 

        - Pinigai kasoje – 457,14 Eur. 

7. pastaba.  Finansavimo sumos 

7.1  Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto 

priedas P12). Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama pagal 20–ojo VSAFAS 5 priede 

pateiktą formą (aiškinamojo rašto priedas P12) . 

7.2  Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų  buvo gauta 98710,13 Eur, neatlygintinai gautas 

turtas (medikamentai, kitos atsargos ir ūkinis inventorius) – 1480658,33 Eur, iš jų gauta parama  turtu 

147471,87 Eur ir 1333186,46 Eur turtas gautas valdyti patikėjimo teise. Informacija apie per 

ataskaitinius metus gautą paramą pateikta 6 lentelėje. 
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6 lentelė                                                           GAUTA PARAMA (Eur) 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 
Paslaugomis Pinigais Turtu Viso 

AB „Volfas Engelman“   182,05 182,05 
UAB „Paka“   47,50 47,50 
VŠĮ „Laisvės TV“   8857,92 8857,92 
UAB „Vaidoma“   979,00 979,00 
UAB „Manjana“   133,45 133,45 
Labdaros ir paramos fondas „Vienybė“   1179,75 1179,75 
SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras   27430,70 27430,7 
UAB „Medikona“   435,00 435,00 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centas   4250,40 4250,40 
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“   12,32 12,32 
LSMU ligoninė Kauno klinikos   98317,68 98317,68 
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija   2980,00 2980,00 
Maltiečiai   328,00 328,00 
UAB „Strielčių lentpjūvė“   176,40 176,40 
Valstybinė ligonių kasa   1463,70 1463,70 
Birštono savivaldybės administracija   698,00 698,00 
1,2 % paramos nuo pajamų mokesčio  1352,71  1352,71 
  1352,71 147471,87 148824,58 

Paramos būdu gautas turtas ir atsargos naudojami įprastinėje Įstaigos veikloje. 

7.3 Ligoninė ataskaitiniais metais dalyvavo socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų 

kokybės gerinimo programoje ir aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programoje. Šios 

programos buvo finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, gauta finansavimo sumų 15500,00 Eur. 

7.4 Prienų rajono savivaldybei nutraukus panaudos sutartį buvo sudaryta turto patikėjimo sutartis 

ir turtas įstaigai perduotas valdyti patikėjimo teise. Patikėjimo teise neatlygintinai gautas turtas – 

1333186,46 Eur iš jo: 

- iš valstybės biudžeto – 992902,92 Eur 

- iš savivaldybės biudžeto – 4232,82 Eur 

- iš Europos Sąjungos – 327681,29 Eur 

- iš kitų finansavimo šaltinių – 8369,43 Eur. 

7.5 Iš Kauno TLK, darbo užmokesčio didinimo dėl COVID-19 ligos, išlaidų kompensavimui,  

finansavimo sumų gauta – 38580,42 Eur.  

7.6 Iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, su COVID-19 liga susijusioms išlaidoms 

kompensuoti, finansavimo sumų  gauta – 43277,00 Eur, iš jų 23812,00 Eur nepiniginiam turtui įsigyti 

ir 19465,00 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. 

7.7 LSMU ligoninei Kauno klinikom grąžintas neatlygintinai gautas turtas – 2085,00 Eur 

 Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikti 7 lentelėje. 

 



17 

 

7 lentelė                                      FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI (Eur) 
Finansavimo pajamos Suma, Eur 

Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto: 1093208,30 
Gautas finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti ir gautas turtas 51797,40 

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms 4914,29 
Gautos atsargos 6269,67 
Patikėjimo teise neatlygintinai gautas turtas 982562,22 

Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas VŠĮ Prienų ligoninėje 47664,72 
Finannsavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų: 330540,55 
Gautas turtas 5351,38 

Patikėjimo teise neatlygintinai gautas turtas 325189,17 
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių: 13603,75 
Gautas turtas 2744,58 
Patikėjimo teise neatlygintinai gautas turtas 6027,07 
Gautos atsargos 4832,10 

Finansavimo sumos iš viso, Eur 1437352,60 

 
Gautinų finansavimo sūmų pasikeitimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 34801,58 Eur. 

8. pastaba.   Įsipareigojimai 

8.1 Informacija apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį  

pateikiama naudojant 17–ojo VSAFAS 12 ir 13 prieduose pateiktas formas (aiškinamojo rašto priedai 

P17, P24). 

        8.2 Įstaigos įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 

        8.3  Metų  pradžioje ir pabaigoje ilgalaikių  įsipareigojimų ligoninėje nebuvo.  

       Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 

 Tiekėjams mokėtinos sumos; 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

 Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atsostoginių sąnaudos); 

 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai apmokėjimai). 

        8.4 Su tiekėjais atsiskaitoma vieno mėnesio laikotarpyje, skolos lieka tik už tas prekes ar 

paslaugas, už kurias sąskaitos gaunamos metų pabaigoje. Skolos už  prekes ir suteiktas paslaugas 

pateiktos 8 lentelėje. 
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    8 lentelė                                                     SKOLOS  TIEKĖJAMS  (Eur) 

Prekės ir paslaugų rūšys, už kurias neatsiskaityta Laikotarpio pabaigoje  Laikotarpio pradžioje 

Tiekėjams mokėtinos sumos 45731,04 28412,18 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 103187,41 94,54 

Sukaptos mokėtinos sumos 126501,13 120008,20 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 223,67 

Iš  viso 275419,58 148738,59 

 

9. pastaba. Grynasis turtas 

9.1 Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS 

nustatytus reikalavimus (aiškinamojo rašto priedas P18). 

9.2 Įstaigos grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo nuo 1141682,29 Eur iki 

1144344,74 Eur. 

9.3 Įstaigos ataskaitinių  metų  grynąjį  turtą sudaro dalininkų (steigėjų) kapitalas - 41019,81 Eur, 

sukauptas  perviršis 1103324,93 Eur.  

9.4 Einamųjų metų perviršis –  2662,45 Eur. 

10. pastaba.   Pagrindinės veiklos pajamos 

  10.1 Informacija  apie  pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta pagal 10-ojo VSAFAS 1 

priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto priedas P21).  

  10.2 Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos 

kitos pajamos.  

  10.3 Finansavimo pajamas sudaro pajamos gautos vykdant projektus finansuojamus iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, dalyvaujant programose finansuojamose iš 

savivaldybės biudžeto lėšų, naudojant paramos būdu gautą turtą, atsargas. 

 Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos pateiktos 9 lentelėje. 

9 lentelė                       ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSAVIMO PAJAMOS (Eur) 

Straipsniai Ataskatinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 
Finansavimo pajamos 343304,14 34959,98 
Iš valstybės biudžeto 121024,42 1528,95 
Iš savivaldybių biudžetų 19732,82 20000,00 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2669,18 1632,56 
Iš kitų finansavimo šaltinių 199877,72 11798,47 

   

10.4 Lyginant ataskaitiniu laikotarpiu  finansavimo pajamas su prėjusio ataskaitinio laikotarpio 

finansavimo pajamomis, matome, kad finansavimo pajamų gauta 308344,16 Eur daugiau. Padidėjimą 
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lėmė dėl COVID-19 ligos išaugęs finansavimas patirtoms išlaidoms kompensuoti ir naudojamas 

neatlygintinai gautas turtas, atsargos. 

            10.5 Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos gautos iš teritorinių ligonių kasų, 

mokamų medicininių paslaugų pajamos, kitos pajamos (šilumos tiekimo, šaldymo įrangos, 

sterilizacinės). 

 10.6 Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų iš viso gauta 3556217,67 Eur t.y. 259717,28 Eur daugiau 

nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu,  iš  jų  iš  PSDF – 3498301,71 Eur t.y. 289045,49 Eur daugiau  

nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.  

Pagrindinės veiklos kitos pajamos pateiktos 10 lentelėje. 

10 lentelė.                             PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (Eur) 

Pajamos 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Pokytis Eur Pokytis proc. 

Viso pagrindinės veiklos kitų pajamų 3556217,67 3296500,39 259717,28 7,88 
Pajamos gautos iš Teritorinių ligonių kasų 3498301,71 3209256,22 289045,49 9,01 

Pjamos gautos iš mokamų medicininių paslaugų 39839,30 71565,32 -31726,02 -44,33 
Kitos pajamos 18076,66 15678,85 2397,81 15,29 

 

           10.7 Lyginant ataskaitiniu laikotarpiu gautas kitas pagrindinės veiklos pajamas su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu gautomis pagrindinės veiklos pajamomis, matome, kad jos padidėjo 259717,28 

Eur., padidėjimą  lėmė padidejusios pajamos uz suteiktas paslaugas Teritorinems ligonių kasoms, 

padidejus balo vertei. 

11. pastaba. Sąnaudos 

11.1 Informacija  apie  pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 

pateikta pagal 24-ojo VSAFAS priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto priedai P02, P22).  

          11.2 Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 

732705,84 Eur. 

 Sąnaudų pokytis lyginant ataskaitinį ir paėjusį ataskaitinį laikotarpius pateiktas 11 lentelėje. 
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11 lentelė                                     PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (Eur) 

Sąnaudų straipsniai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Pokytis, 
Eur 

Pokytis, 
proc. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 3896859,36 3164153,52 732705,84 23,16 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 3150762,76 2580264,35 570498,41 22,11 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos 97057,31 58996,51 38060,80 64,51 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 85593,63 98730,34 -13136,71 -13,30 
Komandiruočių 977,88 1896,62 -918,74 -48,44 
Transporto 4151,28 3720,68 430,60 11,57 

Kvalifikacijos kėlimo 3165,20 3627,20 -462,00 -12,74 
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 39608,79 32455,15 7153,64 22,04 
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1,74 1,45 0,29 20,00 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 411398,85 283405,26 127993,59 45,16 
Socialinių išmokų 1160,00 435,00 725,00 166,67 
Nuomos 3961,67 0,00 3961,67 100 

Kitų paslaugų 99020,25 100620,96 -1600,71 -1,59 

   

11.3 Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu labiausiai padidėjo 

darbo uzmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Padidėjimą lėmė: 

- nuo 2020 m. balandžio 1 d. padidintas darbo uzmokestis darbuotojams teikiantiems asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas; 

- nuo 2020 m. sausio l d. padidinta minimali mėnesine alga; 

- nuo 2020 m. lapkričio 7 d. padidintas darbo uzmokestis visiems darbuotojams, kurie pagal  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandzio 30 d. isakymu Nr. V-1057 ,,Dėl 

asmens sveikatos prieziuros istaigų išlaidų darbo uzmokesčio padidinimui dė1 COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo 1ėsomis tvarkos 

apraso patvirtinimo" patvirtinto apraso nustatytas są1ygas teikė asmens sveikatos prieziūros paslaugas 

COVID-19 sergantiems pacientams ir organizavo šių paslaugų teikimą. 

11.4 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 38060,80 Eur, tam įtakos turėjo turtui 

gautam valdyti patikėjimo teise pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas. Taip pat dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) buvo įsigyta papildomos medicininės įrangos, kas įtakojo didesnes 

nusidėvėjimo sąnaudas. 

11.5 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 13136,71 Eur, daugiausiai del mažesnių 

šildymo sąnaudų. 

11.6 Sunaudotų ir parduotų atsagų savikaina padidėjo 127993,59 Eur, padidėjimą lėmė dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išaugęs asmens apsaugos, dezinfekcijos priemonių 
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sunaudojimas, gydant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančius pacientus išaugęs 

medikamentų, deguonies  sunaudojimas.  

 11.7 Nuomos sąnaudos atsirado dėl pandeminės situacijos. Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos)  atsirado papildomų patalpų poreikis dėl to buvo išsinuomoti moduliniai nameliai. 

Pinigų srautai 

Pinigų srautų ataskaitoje pateikti duomenys apie įstaigos ataskaitinio laikotarpio pinigų ir 

pinigų ekvivalentų įplaukas ir išmokas. 

Netiesioginių pinigų srautų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

  Sandoriai  užsienio  valiuta 

Ataskaitiniu laikotarpiu sandorių  užsienio valiuta  nebuvo. 

Turto nuvertėjimas 

 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nenustatyta. 

  Veiklos segmentai 

 Ligoninės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai  ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Informacija pagal 

segmentus pateikiama pagal  25 - ojo  VSAFAS  „Segmentai“ 1 priedą (priedas P2). 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas 

Laikotarpio pabaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų nenustatyta. 

Poataskaitiniai įvykiai 

Reikšmingų įvykių iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos įstaigoje nebuvo. 

Apskaitos klaidų taisymas 

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nenustatyta. 

                                                                  Nebalansinė sąskaita 

            Įstaigos nebalansinėje sąskaitoje apskaitomo ūkinio inventoriaus vertė – 185808,69 Eur. 

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda 

           Finansinės nuomos (lizingo) ligoninė neturi. Įstaiga turi pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio 

materialaus turto ir ūkinio inventoriaus, kurį apskaito nebalansinėse sąskaitose.  

Informacija  apie  nuomos sutartis pateikta pagal 19-ojo VSAFAS 7 priede pateiktą formą (12 

lentelė). 

          Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną 38838,03 Eur.  

Iš jų: 

 -iš LR sveikatos apsaugos ministerijos (transporto priemonė)  už 38344,90 Eur; 
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I. BENDROS NUOSTATOS 

 
Viešoji įstaiga Prienų ligoninė (toliau – ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos iš Prienų  rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga, teikianti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir 
kitais užsakovais. 
Pagrindinis vidinis teisinis dokumentas, reglamentuojantis ligoninės veiklos principus, yra įstatai, 
patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T3-184. 
Vadovaujantis šiais įstatais, ligoninė yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 
juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, 
sąskaitas bankuose. Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros 
įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ligoninės įstatais bei kitais įstatymais ir 
teisės aktais. Ligoninė įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre  1997 m. spalio mėn. 3 dieną, 
jos kodas - 190160991, socialinio draudimo kodas - 545478, veiklos kodas - 8610001. Veiklos 
ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, veikla neterminuota. 

Ligoninei  suteiktas rajoninės ligoninės statusas atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinės 
sveikatos sistemos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos keliamus reikalavimus, 
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM ir Valstybinės ligonių 
kasos vertinimo kriterijus. Šiuo metu prioritetinis yra klinikinis asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų efektyvumas  - įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų veiksmingumas, 
tikslingumas, racionalus sveikatos priežiūros išteklių naudojimas. 
Ligoninės misija  
Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas 
asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius ir užtikrinančias 
efektyvų turimų išteklių panaudojimą. 
Ligoninės vizija  
Akredituota, moderni, viena geriausių rajoninio lygio ligoninių, konkurencinga pritraukiant 
aukščiausios kvalifikacijos specialistus, patikima kokybiškų, visus Lietuvos ir Europos Sąjungos 
standartų reikalavimus atitinkančių, sveikatos priežiūros paslaugų teikėja. 
Ligoninės veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų 
sergamumą ir mirtingumą, atstatyti prarastą darbingumą, organizuoti ir teikti specializuotą bei 
kvalifikuotą, skubią ir planinę antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros stacionarinę ir 
ambulatorinę – konsultacinę  pagalbą šalies ir užsienio piliečiams. 
Ligoninės vadovybė įsipareigoja: 

 teikti kokybiškas, saugias, licencijuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

 nuolat gerinti ligoninės diagnostikos, gydymo ir slaugos procesų rezultatyvumą, įdiegiant 
bent po vieną naują technologiją kasmet;  

 nuolat tobulinti ligoninės kokybės vadybos sistemą, užtikrinti jos efektyvumą ir 
rezultatyvumą;  

 užtikrinti, kad gydymo ir slaugos procesams vadovautų atsakingi asmenys, išmanantys 
procesų valdybą ir turintys atitinkamą kvalifikaciją; 

 užtikrinti, kad ligoninės darbuotojų darbo krūviai atitiktų teisės aktų reikalavimus; 

 palaikyti reikiamus darbuotojų įgūdžius, užtikrinant jų tinkamą kvalifikaciją; 
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 ugdyti darbuotojų atsakomybę ir tarpusavio pasitikėjimą, stiprinti organizacijos kultūrą; 

 plėtoti ligoninės informacinę sistemą; 

 racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius. 
Ligoninės diagnostikos ir gydymo bei slaugos procesai atitinka aplinkos apsaugos, darbuotojų 

saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų išorinių ir vidaus dokumentų reikalavimus. 
Kokybės politikos tikslai ir užduotys peržiūrimos ne rečiau kaip vieną kartą  metuose. Kokybės 
politika žinoma ir suprantama ligoninės darbuotojams bei suinteresuotoms šalims. 
 

II. LIGONINĖS STRUKTŪRA 
 

Ligoninės administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicinai, 
vyriausiasis slaugos administratorius, vyriausiasis finansininkas.  

Ligų gydymo skyriai (padaliniai):  Priėmimo – skubios pagalbos, Vidaus ligų, Vaikų 
ligų, Dienos chirurgijos – reanimacijos ir intensyvios terapijos, Palaikomojo gydymo ir slaugos, 
Konsultacinės poliklinikos, Vaikų raidos sutrikimų ankstyvos korekcijos tarnybos. 
Kiti ligoninės padalinai: Personalo skyrius, Ekonomikos ir statistikos tarnyba, Ūkio dalis, 
Patologoanatominė tarnyba. 

Patariamieji organai: Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba, Medicininės 
etikos komisija, Vidaus audito grupė, Darbo taryba. 

 Detalesnė ligoninės valdymo struktūra pateikta 1 paveikslėlyje toliau – pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 pav. Ligoninės valdymo struktūra 

 
Lovų fondo struktūra pateikta 2 paveikslėlyje. 
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2 pav. Ligoninės lovų struktūra 

 
2020 m. balandžio  mėn. 1 d.  palaikojo gydymo ir slaugos skyriaus pastate įrengtas 

priėmimo skubios pagalbos skyrius II, skirtas infekcijos požymių turintiems pacientams, bei 
Karščiavimo klinika.  Spalio 1d. II priėmimo – skubios pagalbos skyrius ir Karščiavimo klinika 
perkelti į modulinius namelius. 

2020 m. lapkričio 6 d.  palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pastate buvo įrengtas 
Vidaus ligų skyriaus Covid 19 gydymo poskyris. Operacinės patalpose įrengta 2 lovų Covid 19 
reanimacijos padalinys. 
 

III. LIGONINĖS DARBUOTOJAI 
 

2020 metais ligoninėje dirbo 216 darbuotojų. Viso užimtų etatų – 176, iš jų 42 gydytojų, 
75 slaugos personalo,  slaugytojų padėjėjų – 24, kitų specialybių darbuotojų 35 etato. Pirmaeilėse 
pareigose dirba 150, antraeilėse  - 58 žmonės.  3 paveikslėlyje pavaizduotas darbuotojų skaičiaus 
pasiskirstymas pagal specialybes. 

  

76

75

24

37 4

Gydytojai

Slaugytojos

Slaugytojų padėjėjos 

Kiti darbuotojai

Administracija

 
3. pav. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal specialybes (žmonės). 

 Darbuotojų kaitos rodiklis 2,56 (buvo 4,21). Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis 
apskaičiuojamas:  

((viso išėjusių darbuotojų skaičius x100) / (darbo dienų skaičius per metus x darbuotojų 
skaičius)) x100. 

 
 

Viso  lovų 
111 

Aktyvaus gydymo lovos  
45 

Palaikomasis gydymas ir 
slauga 40 

Dienos stacionaras 
20 

Slaugos 
35 

Paliatyvios pagalbos 4 

Vidaus ligų 
14 

Vaikų ligų 
6 

Vidaus ligų 38 
 

Vaikų ligų  
5 

RITS 2  

Diebos chirurgojos 
6 
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IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA 

 
2020 m. ligoninė paslaugas teikė pagal sudarytas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau PSDF) 
sutartis su Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus teritorinėmis ligonių kasomis. 

Ligoninėje teikiamos antrinio lygio specializuotos stacionarinės ir ambulatorinės 
paslaugos: priėmimo – skubios pagalbos, gydytojų specialistų ambulatorinės konsultacijos,  dienos 
stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, stebėjimo, odontologinės, aktyvaus 
gydymo, bei pirminio lygio stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos. Stacionariniai 
padaliniai  teikia  aktyviojo gydymo  paslaugas vidaus ligų, vaikų ligų, dienos chirurgijos – 
reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose. Slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios 
pagalbos paslaugos teikiamos slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Suaugusiųjų Dienos 
stacionaro paslaugos teikiamos Vidaus ligų skyriuje, Vaikų dienos stacionaro – Vaikų ligų skyriuje, 
stebėjimo paslaugos teikiamos Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje. Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 
Vidaus ligų skyriaus Covid 19 poskyryje ir izoliaciniame poskyryje pradėta gydyti Covid 19 
(koronavirusinė infekcija) liga. 

Su Prienų rajono savivaldybės administracija yra sudaryta sutartis Vaikų ligų skyriuje 
teikti laikinas vaikų globos paslaugas vaikams, paimtiems iš asocialių šeimų.  2020 m. laikinai 
globoti 4 vaikai. 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymas 2020 m. pateiktas 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymas 2020 m.  
 

 
 
 
 
 

 
Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos  Lietuvoje paskelbus valstybės  lygio ekstremalią 
situaciją bei  karantiną, ligoninėje buvo teikiamos skubios ir neatidėliotinos asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos.  Gegužės  mėnesį buvo atnaujintos planinės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugos. Tačiau dėl pacientų baimės, dėl to, kad šeimos gydytojai dirbo nuotoliniu būdu, planinių 
paslaugų suteikta žymiai mažiau negu ankstesniais metais. Spalio mėnesį  Covid 19 liga pradėjo 
sirgti  darbuotojai, buvo registruoti  ligos protrūkiai tiek tarp medikų, tiek tarp pacientų. Siekiant 
suvaldyti protrūkius, buvo teikiamos tik skubios ir neatidėliotinos pagalbos paslaugos.  Lyginant su  
ankstesniais metais, 2020 m. ligoninėje suteikta žymiai mažiau visų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų. (4 pav.) 
  

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Skaičius vnt. 
1 Ambulatorinės paslaugos  56 508 
2 Stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos  2 063 
3 Palaikomasis gydymas ir slauga 190 
4.  Viso paslaugų 58 571 
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4 pav.  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus dinamika 2016 -2020 m. 

 
PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms įsisavinimas 

 
5 paveikslėlyje pateikiama stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 

apmokėti skirtų lėšų įsisavinimo ataskaita. 
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470731

330816

139914

601614
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85121

615251

487396

127854

Viso ilgalaikis

gydymas

Palaikomasis

gydymas ir slauga

Paliatyvi pagalba Paslaugos Sutartis Sąskaitos

 

5 pav. 2020 m. stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti skirtų lėšų 

įsisavinimo ataskaita. 

2020 m. viso ligoninėje suteiktos  60 634 specializuotos antrinio lygio paslaugos,  už  kurias gauta 
iš PSDF biudžeto 3 420 257 Eur. Sutartis metams –3 484 423 Eur.   

Stacionarinių paslaugų suteikta už 1 051 790 Eur, už jas apmokėta 1 340 880 Eur, sutartis 
metams buvo 1 365 168 Eur.  

Viso suteikta ir apmokėta  už palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus paslaugas 615 251 
Eur, sutartis metams buvo 601 614 Eur. Slaugos paslaugų suteikta už 330 816 Eur.,  už jas 
apmokėta 487 396 Eur, sutartis metams buvo 516 493 Eur. Paliatyviosios pagalbos paslaugų 
suteikta už 139 914 Eur, sutartis metams – 85 121  Eur., apmokėta 127 854 Eur. 2020 m. 
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neįsisavintos palaikomajam gydymui ir slaugai skirtos lėšos, nes palaikomojo gydymo ir slaugos 
skyriaus patalpose buvo įkurtas Covid 19 gydymo skyrius.  

Ligoninėje teikiamos sekančios ambulatorinės paslaugos: specializuotos ambulatorinės 
gydytojų specialistų konsultacijos, priėmimo – skubios pagalbos, dienos stacionaro, dienos 
chirurgijos, stebėjimo, sergančių cukriniu diabetu slaugos paslaugos bei  ambulatorinės 
reabilitacijos. Taip pat  Prienuose ir Jiezne yra  dantų protezavimo kabinetai, kur teikiamos dantų 
protezavimo paslaugos.    

2020 m. ligoninėje suteikta ambulatorinių paslaugų už 1 138 551 Eur, sutartis metams –  
1 520 641 Eur, apmokėta – 1 464 125 Eur.                                                                       

6 pav. pateikiama ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansinė ataskaita. 
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Ambulatorinė
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6 pav. 2020 m. ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti skirtų lėšų 

įsisavinimo ataskaita. 

               Ambulatorinių paslaugų suteikta už 1 138 551 Eur, apmokėta -1 464 125, sutartis metams 
1 520 641 Eur. II- inio lygio gydytojų specialistų konsultacijų suteikta už 382 592 Eur, apmokėta 
504 651 Eur, sutartis metams -  596 719 Eur. Specializuotų ambulatorinių paslaugų suteikta už  
269 706 , apmokėta – 362 881 sutartis – 442 496 Eur. 2020 m. Dienos stacionaro paslaugų suteikta 
už 32 883 Eur, ir apmokėta  59 071 Eur, sutartis – 70 395   Eur.  

Priėmimo skubios pagalbos skyriuje suteikta skubios pagalbos paslaugų už 258 045 
Eur, gautas apmokėjimas iš PSDF biudžeto už 259 943 Eur, sutartis –97 286  Eur. Stebėjimo 
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paslaugų suteikta už 237 067 Eur,  gautas apmokėjimas iš PSDF biudžeto 163 550 Eur., sutartis – 
277 916 Eur.  
Diabetinės pėdos priežiūros paslaugų suteikta  ir apmokėta 1 611   Eur.    
Už ambulatorinės reabilitacijos paslaugas   iš PSDF biudžeto gauta   5 948  Eur, sutartis metams – 
1 016 Eur.    

Kaip matyti iš 5  ir 6 pav.  pateiktų duomenų, sutartiniai įsipareigojimai su ligonių 
kasomis stacionarinėms aktyvaus gydymo paslaugoms nebuvo įvykdyti.  Taip pat nevykdyti 
ambulatorinių paslaugų sutartiniai įsipareigojimai. Viršyta tik paliatyvios pagalbos ir skubios 
pagalbos paslaugų metinė sutartinė suma. Tokį paslaugų skaičių nulėmė Covid 19 pandeminė 
situacija, du karantino periodai. 

Ambulatorinės paslaugos 
 

VšĮ Prienų ligoninės konsultacinėje poliklinikoje dirba 23 specialybių gydytojai 
specialistai: vaikų ir suaugusiųjų kardiologai, vaikų ir suaugusiųjų endokrinologai, traumatologai, 
oftalmologai, otorinlaringologas, vaikų suaugusiųjų neurologai, dermatovenerologas, ginekologas, 
urologas, vidaus ligų, vaikų ligų, vaikų ir suaugusiųjų pulmonologai, odontologai, radiologai, 
echoskopuotojai, gastroenterologai, reabilitologai, chirurgas, kraujagyslių chirurgas. Visos 
poliklinikos gydytojų ir slaugytojų darbo vietos yra kompiuterizuotos. Dirbama Elektroninės 
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros  informacinėje sistemoje (toliau –ESPBI).  

2020 m. suteiktos 58 571 ambulatorinės  paslaugos. Ambulatorinių paslaugų 
pasiskirstymas pavaizduotas 7 pav.  

 

45411

9476

218

442

496

9071621 442

Konsultacinės poliklinikos

paslaugos

Skubi pagalba

Stebėjimas

Vaikų raidos sutrikimo korekcija

Dienos stacionaras 

Mokamos paslaugos

Dantų protezavimas

 
 

7 pav. II lygio ambulatorinių paslaugų pasiskirstymas. 

 
Nors 2020 m., lyginant su ankstesniais metais,  žymiai mažiau buvo suteikta ambulatorinių 
paslaugų, priėmimo skubios pagalbos paslaugų skaičius išliko panašus. ( 8 pav.) 
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2737

2962
1461

2020 2019 2018 2017

Stebėjimas 

Skubi pagalba 

 
8 pav. Priėmimo skubios pagalbos paslaugų skaičiaus dinamika 2017 -2020 m. 
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Konsultacinėje poliklinikoje Ilgalaikio stebėjimo paslauga dėl lėtinių susirgimų 

taikyta 109 pacientams. Pas gydytojus specialistus pacientai dažniausiai apsilanko reabilitacinėms 
procedūroms, echoskopijai, dėl traumų, ausų – nosies-gerklės,  endokrininių, neurologinių,  širdies 
ir kraujagyslių, virškinamojo trakto ligų . 9 pav. pavaizduotas apsilankymų pasiskirstymas pagal 
gydytojus 
specialistus.
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9 pav. Apsilankymų pasiskirstymas pagal gydytojus specialistus 

 

Analizuojant ligoninės veiklą, pastebima, kad 2020 metais apsilankymų pas gydytojus 
specialistus ir II lygio gydytojų konsultacijų skaičius, lyginant su ankstesniais  metais mažėja. 10 
pav. pavaizduota  II lygio gydytojų specialistų ambulatorinių konsultacijų skaičiaus dinamika 2017 
– 2020 metais. 

68467 66310
55683 56508

51556 49848
48371 43969

2017 2018 2019 2020

Konsultacijos

Apsilankymai 

 
10 pav. II lygio gydytojų specialistų ambulatorinių konsultacijų skaičiaus dinamika 2017 – 

2020m.  

2020 m. atlikti 18 467 instrumentiniai tyrimai, 16 364  – ambulatoriškai gydomiems 
pacientams,  2 103 – stacionare gydomiems pacientams. 11 pav. pavaizduota  instrumentinių tyrimų 
pasiskirstymas.  
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13138

4026

1613

Rentgenologiniai 

tyrimai

Ultragarsiniai tyrimai

Endoskopiniai tyrimai

 

11 pav. 2020 m. atlikti instrumentiniai tyrimai 

 
2020 m. atlikti 135 575  laboratoriniai tyrimai, iš jų 13 243 ambulatoriškai gydomiems 

ir  122 332 – stacionare gydomiems pacientams. 12 pav. pavaizduotas laboratorinių tyrimų 
pasiskirstymas pagal tipus. 

27755

82533

5038
6765

Hematologiniai

Biocheminiai

Krešėjimo

Imunologiniai

 
 

 

12 pav. Laboratorinių  tyrimų pasiskirstymas  

 

Medicininės reabilitacijos skyriaus veikla 
 

2020 m. Reabilitacijos skyriuje suteiktos 20 226 reabilitacinės paslaugos. Per metus 
suteikta 5 149 gydytojų reabilitologų konsultacijos.  

13 pav. pateikta reabilitacinių procedūrų skaičiaus dinamika 2015 -2020 m. Matoma, 
kad bendras reabilitacinių paslaugų skaičius yra sumažėjęs, lyginant su ankstesniais metais, nes dėl 
pandemijos ilgą laiką reabilitacinės procedūros nebuvo atliekamos. Reabilitacinio skyriaus 
darbuotojai buvo paskirti dirbti neatidėliotinos pagalbos padaliniuose. 

 

10973

28269 27596 27591

38888

10048 8801 8596

96838105 8596 5256

8451

4259
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Kineziterapija

Masažas

Fizioterapija

 

13 pav. Reabilitacinių procedūrų skaičiaus dinamika 2016 -2020 m.  
 
2020 m. suteikta 496 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvos  reabilitacijos paslaugos.  
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Dantų protezavimo paslaugos 

Ligoninėje teikiamos mokamos ir iš PSDF biudžeto finansuojamos dantų protezavimo 
paslaugos.  Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų 
apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu: asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius; 
vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
2 straipsnyje; asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta 
tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais asmenys.   
Dantų protezavimo kabinetai 2020 metais iš viso atliko 218 užsakymų dantų protezams. 
Iš jų 168 užsakymai kompensuojami TLK, 33 užsakymai mokami pačių pacientų. 
    Ligoninė 2020 metais už atliktas dantų protezavimo paslaugas iš viso gavo 100129,88 Eur 
pajamų. Tame skaičiuje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto  gavo 78133,86 Eur 
pajamų, už atliktas mokamas dantų protezavimo paslaugas -  21996,02 Eur pajamų. 

Dantų protezavimo paslaugų finansavimo dinamika 2016 - 2020 metais pateikiama 14 pav.  
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50238
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1001292020
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Pajamos

 

14 pav.  Dantų protezavimo paslaugų finansavimo dinamika 2016 - 2020 m. 

Kaip matyti iš 14 pav. pateiktų duomenų, ligoninės dantų protezavimo kabinetų 
pajamos yra panašios eilę metų, tačiau reguliariai didėja PSDF skiriamas finansavimas. 

Dantų protezavimo paslaugos teikiamos Prienų ir Jiezno dantų protezavimo 
kabinetuose. Abu kabinetai aprūpinti nauja odontologine įranga.  

 Iš plastiko gaminami išimami dantų protezai ir fiksuoti – iš metalo keramikos ir 
plastiko. Didžiausią dalį išlaidų protezavimo kabinetuose sudaro darbo užmokestis,  medicininės 
priemonės. 

2020 m. dantų protezavimo kabinetų pajamos sudarė 100129,88 Eur., išlaidos 100 
865,12 Eur., finansinis rezultatas -735,24  Eur. Dantų protezavimo paslaugų išlaidų struktūra 
pavaizduota 15 pav. 

5039

8617
6372

80835

Darbo užmokestis

Komunalinės paslaugos

Med. Priemonės

Nusidėvėjimas

 
15 pav. 2020 m. dantų protezavimo paslaugų išlaidų struktūra 
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Stacionarinė veikla 
 

Ligoninėje tiriami ir gydomi pacientai taikant šiuolaikines, prieinamas, moksliškai 
pagrįstas technologijas pagal įstaigos licencijoje nurodytas veiklas. Nuolat plečiamos diagnostikos  
galimybės, įdiegiami nauji gydymo metodai. Visuose gydytojų kabinetuose ir slaugytojų postuose 
kompiuterizuotos darbo vietos. Dirbama SPBI IS sistemoje. 

2020 metais stacionare gydyti 2 063 pacientai. Iš jų: 1 214 Vidaus ligų sk., 71 Dienos 
chirurgijos padalinyje, 199 Vaikų ligų sk., 190 - palaikomojo gydymo ir slaugos sk., iš jų  30 
pacientų teikta paliatyvi pagalba. 389 pacientai buvo gydyti reanimacijos ir intensyvios terapijos 
padalinyje ir po to perkelti į vidaus ligų skyrių, išvyko į namus arba į kitą ASPĮ. Vidaus ligų 
skyriaus Covid 19 poskyryje nuo 2020 m.lapkričio 7 d. iki gruodžio 31 gydyti 141 pacientas 

16 pav. pateikiama stacionare gydytų pacientų skaičiaus dinamika 2015 -2019 m.  
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Vidaus ligos

Reanimacija

Vaikų ligos 

Slauga

Dienos chirurgija

 
16 pav. Stacionare gydytų pacientų skaičiaus dinamika 2016 -2020 m. 

16 pav. duomenys rodo, kas stacionare gydomų pacientų skaičius turi tendenciją 
mažėti. Taip yra todėl, kad daug paslaugų yra suteikiama priėmimo – skubios pagalbos skyriuje, 
dienos stacionare, konsultacinėje poliklinikoje. Tam turi įtakos ir rajono demografinė situacija. 

2020 m. mirė 215 pacientų, iš jų 94 - Vidaus ligų skyriuje, tame tarpe 25 pacientai 
gydyti Covid 19 poskyryje, 55 - Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, 24 – paliatyvios pagalbos,  
42  – reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinyje. 2019 m. mirė 191 pacientas, iš jų 59 - Vidaus 
ligų skyriuje, 103 - Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, 29  – reanimacijos ir intensyvios 
terapijos padalinyje. 2018 m. mirė 172 pacientai, iš jų 63 - Vidaus ligų skyriuje, 78 - Palaikomojo 
gydymo ir slaugos skyriuje, 31 – reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinyje.  2017 m. mirė 
151, iš jų 64 Vidaus ligų skyriuje, 64 Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, 14 – reanimacijos ir 
intensyvios terapijos padalinyje. 2016 m. mirė 160, iš jų 65 Vidaus ligų skyriuje, 72 Palaikomojo 
gydymo ir slaugos skyriuje, 23 – reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinyje. Vadovaujantis 
vien tik stacionaro letališkumo rodikliu vertinti gydymo kokybės negalima, nes šis rodiklis 
priklauso ne tik nuo diagnostikos ir gydymo kokybės stacionare, bet ir nuo paciento amžiaus, 
hospitalizacijos savalaikiškumo, ambulatorinio gydymo kokybės iki ligonio stacionarizavimo ir kitų 
veiksnių. Ryškiai padidėjo letališkumas palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Tai galima sieti su 
paliatyviosios pagalbos lovų skaičiaus padidinimu. 

Lovadienių sk. 2020 m: viso 20 971 (2019 m. -  27 598), vidaus ligų sk. – 10 859 ( 
2018 m.- 11 903), Vaikų ligų sk. 794 (2018 m. -1671), Palaikomojo gydymo ir slaugos sk. – 10 112 
(2018 m. – 13 304), suaugusiųjų reanimacija – 571 (2018 m. -  711).  
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Ligoninės stacionaro veikla lyginant su 2019 m. yra pakitusi, panaši vidutinė gulėjimo 
trukmė, tačiau sumažėjo lovos apyvarta ir užimtumas.  Lovos funkcionavimo rodiklių dinamika 
pateikta 2 lentelėje. 
 

2 lentelė Lovos funkcionavimo rodiklių dinamika 2015 – 2019 metais 

 
Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2020 m. dėl objektyvių priežasčių mūsų 

ligoninė nepasiekė pagrindinių numatytų veiklos rodiklių.  Labai geri lovos užimtumo rodikliai, 
gera vidutinė gulėjimo stacionare trukmė.  

  
V. FINANSINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

 
Ligoninės finansinė veikla vykdoma, vadovaujantis parengta ir 2009-12-27 vyriausiosios 

gydytojos įsakymu Nr.V-66 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.  
Ligoninės buhalterinę apskaitą tvarko buhalterijos padalinys, kuriam  vadovauja  vyriausiasis 
finansininkas. Jis atsako už buhalterinių įrašų teisingumą, finansinės atskaitomybės sudarymą ir 
pateikimą laiku. Buhalterinei apskaitai įdiegta nauja kompiuterinė  programa, kuri nuolat 
tobulinama, suteikiant naujus funkcionalumus. 
2020 metais ligoninės pajamos buvo 3 899 521,81 Eur, sąnaudos 3 896 859,36  Eur, finansinis 
rezultatas   2 662,45 Eur. 2020 m. atostogų fondo kaupiniai yra  6 492,93 Eur. Absoliutus 
likvidumo rodiklis 1,5.  
 Lyginant su ankstesniais metais didėja tiek ligoninės pajamos, tiek išlaidos, tačiau finansinis 
rezultatas išlieka teigiamas (žr. 17 pav.)  
 

 
 

Rodiklis Siektinas 
rodiklis 

2020 2019 2018 2017 2016 

Lovos panaudojimas  
( dienomis) 

295 247 324 293 332 274 

Vidaus ligų 295 250 294 291 316 239 

Vaikų ligų 280 159 334 349 433 319 

Slaugos 300 253 350 305 382 309 

Vidutinė gulėjimo trukmė 
(dienomis) 

12,7 10,1 11 10,6 10 11,2 

Vidaus ligų 7 7,8 7 7,48 7,42 7,2 

Vaikų ligų 4,5 3,9 4 4,2 4,8 4,8 
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17 pav. Ligoninės pajamų – išlaidų dinamika 2016 -2020 m. 

 
Pajamos  

 
Ligoninės veiklos pajamas sudaro pagrindinės veiklos pajamos iš PSDF biudžeto už suteiktas 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagrindinės veiklos pajamos iš kitų fizinių ir juridinių 
asmenų, panaudotos finansavimo pajamos. Ligoninės 2020 m. pajamų struktūra pateikta 18 pav. 

3556217

57915343304 Pgrindinės veiklos

pajamos

Finansavimo

pajamos

Iš fizinių ir jurinių

asmenų

 
 

18 pav. 2020 m. ligoninės pajamų struktūra  
 
Ligoninės pajamų struktūra  pateikta 3 lentelėje.  
 

3 lentelė VšĮ  Prienų  ligoninės  pajamos 2020 m. 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS  
1 FINANSAVIMO PAJAMOS, IŠ JŲ: 343 304,14 
Iš valstybės biudžeto 121 024,42 
Iš savivaldybės biudžeto 19 732,82 
Iš ES, užsienio valstybių 2 669,18 
Iš kitų finansavimo šaltinių 199 877,72 
2 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 3 556 217,67 
Iš PSDF 3 498 301,71 

Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų 57 915,96 

3.KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 

IŠ VISO PAJAMOS 3 899 521,81 
 
Pagrindinės veiklos pajamas iš kitų fizinių ir juridinių asmenų sudarė mokamos paslaugos: 

1. Medicininės – gydytojų konsultacijos –  2632,31 Eur;  priėmimo – skubios pagalbos 
skyriaus paslaugos įstaigoms – 5666,23 Eur; priėmimo – skubios pagalbos skyriaus 
paslaugos pacientams – 3001,39 Eur; nėštumo nutraukimas – 1298,58 Eur; 
fizioterapijos paslaugos –2864,59 Eur; laboratoriniai tyrimai –956,26 Eur; mokamas 
dantų protezavimas – 21996,02 Eur; slaugos paslaugos – 1119,42 Eur; laikinas vaikų 
apgyvendinimas vaikų ligų skyriuje – 131,80  Eur; kitos paslaugos (chirurginė 
intervencija, gydomasis pedikiūras) – 172,70 Eur. 

2. Nemedicininės:  šaldymo kameros paslaugos – 5358,98 Eur; transporto paslaugos – 
336,71Eur; šildymo paslaugos – 9223,97 Eur, sterilizacijos paslaugos -3157,00 Eur. 

3. Viso 57 915,96 Eur. 
Panaudotos finansavimo pajamos: 

1. ES struktūrinių fondų lėšos – 2669,18 Eur; 
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2. Iš Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos verslo rėmimo ir kaimo plėtros  
specialiosios programos lėšų buvo finansuojamos šios programos: 
Suteiktų paslaugų socialinių įstaigų darbuotojams, atliekant Covid 19 ligos prevencinius 
tyrimus patirtų išlaidų kompensavimas– 5 500 Eur; 
Priėmimo  - skubios pagalbos chiruginėms  paslaugoms – 10 000 Eur. 
Iš savivaldybės biudžeto – 4 232,80 Eur (deguonies drėkintuvai) 
Iš valstybės biudžeto - 121 024,42Eur. 
Iš kitų finansavimo šaltinių – 57 915,96Eur. (labdara, darbo užmokesčio priedai) 

Kitos pajamos (parama) iš kitų fizinių ir juridinių asmenų  
1. Ligoninės darbuotojai skyrė  1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 1352,71 Eur. 
2. Ligoninė turi paramos gavėjo statusą, ataskaitiniais metais  neatlygintinai buvo gauta 

turto ir paslaugų 147 471,87 Eur; 
2.1. Ilgalaikio materialaus turto 33726,50 Eur. 
2.2. Atsargų (med. priemonių, apsaugos priemonių, medikamentų ir kt.) 113745,37 Eur. 

 
 

Išlaidos 
 

2020 m. ligoninės veiklos išlaidos yra 3 896 859,36  Eur. Eur. Didžiausią išlaidų dalį sudaro 
darbuotojų darbo užmokestis  ir socialinio draudimo įmokos – 3 150 762,76 Eur. Darbo užmokestis 
(su socialiniu draudimu) sudaro 81,54 proc. visų išlaidų, vie tik darbo užmokesčiui – 80,18 proc. . 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas sudarė 3 162,20 Eur. Kitų ligoninės  veiklos išlaidų 
pasiskirstymas ir jo dinamika 2016 - 2020 m. pavaizduota 19 pav.  
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19 pav. Ligoninės  veiklos išlaidų pasiskirstymo dinamika 2016- 2020 m. 
 

Kaip matyti iš paveikslėlyje pateiktų duomenų, didėja išlaidos, susiję su diagnostikos ir gydymo 
procesu, pacientų gydymosi ir darbuotojų  darbo sąlygų gerinimu. Detaliau pateikiama informacija 
apie šias išlaidas. 

2020 m. ligoninė įsigijo ilgalaikio turto už 2 293 251 Eur: 
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1. Pagal 2020-06-11  turto patikėjimo  sutartį Nr. (15.43)D1-447) ligoninei perduoti įstaigos 
pastatai – 1869007,07; 

2. Medicininė įranga – 336 622,53; 
3. Kiti įrenginiai (elektros generatorius, deguonies tiekimo sistema ir kt.) - 41 607,92  
4. Kompiuterinė įranga – 6 439,76; 
5. Modulinis namelis – 7986; 
6. Kitas ilgalaikis turtas 23 502,01; 
7. Ūkinis inventorius 1 1316,67;  
8. Viso 2293251,46. 

2020 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimas siekė 97 057 Eur. 
Medicininė įranga, kuri buvo pirkta 2020 m. yra skirta Covid 19 ligos diagnostikai ir gydymui: 

1. Deguonies kaukės su rezervuaru suaugusiems; 
2. Didelės deguonies tėkmės sistema; 
3. Medicininio deguonies dujų tiekimo įranga; 
4. Deguonies drėkintuvai ; 
5. Medicininis deguonis balionuose; 
6. Deguonies kaukės su vamzdeliu suaugusiems; 
7. Nosies kaniulės; 
8. Dirbtinė ventiliacijos sitema  suaugusiems; 
9. Viršgerkliniai vamzdeliai; 
10. Portatyvus rentgeno aparatas; 
11. Švirkštinės pompos; 
12. Infuzinių tirpalų šildytuvas; 
13. Patapų oro dezinfekcijos prietaisai; 
14. Patalpų paviršių dezinfecijos prietaisas; 
15. 40 lovų su priešpraguliniais čiužiniais 

Atlikti remonto darbai: 
2.7. Palaikomojo gydymo ir slaugos pastato sienų apšiltinimas; 
2.8. Palaikomojo gydymo ir slaugos pastato pritaikymas Covid 19 sergančių pacientų 

gydymui.  
3. Siekiant  teikti kokybiškas e - sveikatos paslaugas visos darbo vietos aprūpintos 
kompiuteriais ir spausdintuvais. 2020 m. papildomai nupirkti 5  kompiuteriai. Ligoninėje  šiuo metu 
yra 84 kompiuteris. 

Iš 19 pav. pateiktų duomenų matyti, žymiai padidėjo medicinos priemonėms ir 
medicinos įrangai įsigyti patirtos išlaidos. Šis padidėjimas yra sietinas su pandemine situacija ir 
Covid 19 ligos gydymu. 

Detali ligoninės pajamų ir išlaidų dinamika 2019 – 2020 m. pateikta 1 priede. 
Atlyginimai už darbą mokami visada laiku, du kartus  per  mėnesį. Nutraukiant su 

darbuotojais darbo sutartis, išmokamos jiems  priklausančios  išeitinės  išmokos  bei  kompensacijos  
už  nepanaudotas  atostogas.  

Tarpusavio  užskaitų  su  tiekėjais, įstaigomis ir organizacijomis nėra, kadangi  
ligoninė  yra  moki. Visi  atsiskaitymai  už  gautas  prekes  ar  suteiktas  paslaugas  vykdomi  laiku  
vieno  mėnesio  laikotarpyje. 

Ligoninė turi valiutinę sąskaitą, tačiau nei ataskaitiniais, nei ankstesniais metais 
sandorių  užsienio valiuta  nebuvo.  
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Ligoninės  turimų  pinigų  kiekis  bankų  sąskaitose  ir  kasoje – 411 762, 04Eur. Pinigų  likutis  
metų  pabaigoje, palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo.  Padidėjimo priežastys  detalizuotos, 
analizuojant  veiklos  sąnaudas.  

Visi  atsiskaitymai su  įstaigomis  ir  tiekėjais vykdomi  laiku.  
Visos  finansavimo  lėšos  metų  eigoje  buvo  naudojamos  pagal  paskirtį.  
Ligoninėje  trumpalaikių  įsipareigojimų  ataskaitinių  metų  pradžioje  ir  pabaigoje  

buvo  minimalūs  likučiai. Kadangi  sąskaitose  yra  pinigų, tai  skolos lieka tik už  tas  sąskaitas, 
kurios gaunamos  metams  pasibaigus. 
Finansinės   nuomos (lizingo)  ligoninė  neturi.      
                                              

Pacientų ištyrimo ir gydymo išlaidos 
 

Vykdant ligoninės misiją, siekiant teikti saugias ir kokybiškas paslaugas, kasmet 
ligoninėje pradedamos taikyti naujos technologijos, įsisavinami efektyvesni diagnostikos metodai, 
daug dėmesio skiriama personalo mokymui, todėl išlaidos pacientų ištyrimui ir gydymui turi 
tendenciją didėti.  Kadangi ligoninėj veikė Covid 19 gydymo poskyris, labai išaugo gydymo 
išlaidos.   

2020 m. tiesioginės stacionare gydytų pacientų išlaidos siekė  323 253 Eur, 
vidutiniškai 156,7 Eur vienam pacientu. 2019 m. tiesioginės stacionare gydytų pacientų išlaidos 
siekė  284 127 ( 2018 - 264 087) Eur, vidutiniškai 104,65 ( 2018 - 109,17) Eur vienam pacientui. 
Prie tiesioginių išlaidų priskirtos  išlaidos medicinos priemonėms,  instrumentiniams, 
laboratoriniams tyrimams, medikamentams, pacientų pervežimams ir t.t. Prie šių išlaidų 
nepriskiriamos išlaidos medicinos prietaisų įsigijimui, jų techninei priežiūrai, ilgalaikio turto 
nusidėvėjimui ir panašiai.  

20 pav. pateikiama stacionare gydytų pacientų skaičiaus ir vidutinių tiesioginių išlaidų 
vieno paciento ištyrimui ir gydymui dinamika 2016 -2020 m. Pateiktame grafike matoma, kad 
stacionare gydytų pacientų skaičius nuo 2016 iki 2020 m.  tai didėjo, tai mažėjo, tuo tarpu  vidutinės 
tiesioginės išlaidos vieno paciento ištyrimui ir gydymui ( toliau – tiesioginės išlaidos)  pastoviai 
didėjo. Tiesioginės išlaidos  2020 m. buvo žymiai didesnės, negu  2016 – 2019 m. Tai patvirtina ir 
linijinė prognozinė krypties (Trendo) linija, kuri rodo, kad ilgame laikotarpyje yra išlaidų didėjimo 
tendencija. Tai reiškia, kad ieškoma būdų, kaip pagerinti paslaugų kokybę, gerinti ištyrimo ir 
gydymo galimybes. 

2063

2715
2419

2762
2990

2020 2019 2018 2017 2016

Stacionare gydytų pacientų skaičiaus 

dinamika 2016-2020 m.

Pacientų 

skaičius

Linear 

(Pacientų 

skaičius)

   

156,7

106,65109,17 83,73 84,4

2020 2019 2018 2017 2016

Vidutinių išlaidų 1 paciento gydymui 

dinamika 2016 - 2020 m.

                                                   
 

 

20 pav. Stacionare gydytų pacientų skaičiaus ir vidutinių tiesioginių išlaidų vieno paciento 

ištyrimui ir gydymui dinamika 2016 -2020 m. 
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VI. LIGONINĖS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 
 

Darbo užmokesčio sąnaudos 2020 m. – 3 150 762,76 Eur. (2019 m. - 2 580 264,  2018 m -  2 375 
463 Eur). Ligoninės  sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 80,80 proc. (2018 m - 74,85 proc.) Darbo 
užmokesčio sąnaudos 2020 m. išaugo 570 498 Eur. (18 proc.), o  jų dalis bendrose sąnaudose 
padidėjo 3,35 proc., lyginant su  ankstesniais metais. Medikų darbo užmokesčio pastovioji dalis 
2020 m. didėjo 9 proc. Be to dviejų karantinų laikotarpiu pavojingose sąlygose dirbantiems 
medikams 60-100 proc buvo padidinta  darbo užmokesčio pastovioji dalis. 

Ligoninės  sąnaudų valdymo išlaidoms dalis –2,9 proc. 21 pav. pavaizduota valdymo 
išlaidų dinamika 2016-2020 m.  Kaip matyti iš pateiktų duomenų, valdymo išlaidos, lyginant su 
2019 m. padidėjo. Vadovaujantis teisės aktais, vadovo atlyginimas susietas su įstaigos darbuotojų 
vidutiniu darbo užmokesčiu. Įsigaliojus, naujai vadovų darbo užmokesčio tvarkai ir ligoninės 
vadovo ir pavaduotojų atlyginimai didėja kartu su įstaigos darbuotojų atlyginimais.  

2,9

2,44

2,3

3,83

2,9

2020

2019

2018

2017

2016

 
 

21. pav. Valdymo išlaidų dinamika 2016-2020 m. 

 
Vidutinis gydytojų darbo užmokestis  1 etatui – 2 459 Eur., slaugytojų – 1 226 Eur, 

kitų darbuotojų – 831 Eur., vidutinis etatinis darbo užmokestis – 1 441 Eur. 
Papildomai, esant palankiai finansinei situacijai, metų  gale darbuotojams išmokėta 

premija, siekianti 100 Eur, dirbantiems etato krūviu.  Vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio 
dinamika 2015 – 2020 m. pateikiama 22 pav. 

1254
1372 1384

1528

2054

2459

577 609 632
773

1033
1226

831
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690
520502450

1441
1206

907
770691

744
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Gydytojai

Slaugytojos

Kitas

personalas

Vidurkis

 
 

22 pav. Vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio dinamika 2015 – 2019 m. 

 

2020 m. ligoninės  darbuotojų kaitos rodiklis – 2,56 proc. Didesniąją dalį gydytojų, 
išeinančių iš darbo, sudarė laikinai įdarbinti gydytojai, gydytojai rezidentai ir antraeilėse pareigose 
dirbantys gydytojai. Slaugos personalo pokytis susijęs su vyresnio amžiaus specialistais, 
išeinančiais į pensiją.  
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VII. LIGONINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIŲ 
ĮGYVENDINIMAS 

Vadovaujantis LR SAM 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 „ Dėl Lietuvos Nacionalinės 
sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ patvirtintos veiklos 
rezultatų siektinos reikšmės. 3 lentelėje pateikiami 2020 m.VšĮ Prienų ligoninės veiklos  užduočių 
įgyvendinimo rodikliai. 
 

3 lentelė VšĮ Prienų ligoninės 2020m. veiklos užduotys  
 

  VšĮ Prienų ligoninės 
rodiklis 

Veiklos rezultatų vertinimo 
rodikliai 

Siektina reikšmė  

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

Būti nenuostolingai  Finansinis rezultatas  
+ 2 662,45 Eur 

 

 

3. Įstaigos sąnaudų valdymo 
išlaidoms dalis 

Įstaigos sąnaudų valdymo 
išlaidoms dalis  ne daugiau 

kaip 2,0 proc. 

2,9 proc. 

4. Įstaigos finansinių 
įsipareigojimų dalis nuo 
metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne 
didesnis kaip 0,10 

0,07 

5. Papildomų finansavimo 
šaltinių pritraukimas 

Nenurodoma. 401 220 Eur 

6 Įstaigos sąnaudų darbo 
užmokesčiui dalis 
80,80 proc. 

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 

100 proc. 

7. Pacientų pasitenkinimo 
įstaigos teikiamomis asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugomis lygis, tai yra 

Nenustatoma Stacionaro paslaugoms 
97 proc. 

Ambulatoinėms 
paslaugoms 99 proc. 
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pacientų teigiamai įvertintų 
įstaigoje suteiktų paslaugų 
skaičiaus dalis nuo visų per 
metus įstaigoje suteiktų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų 
skaičiaus pagal sveikatos 
apsaugos ministro nustatytas 
paslaugų grupes 
8. Įstaigoje gautų pacientų 
skundų dėl įstaigoje suteiktų 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų skaičius per metus ir 
pagrįstų skundų dalis 

Nenustatoma 3 / 0 

9. Įstaigoje gautų pagrįstų 
skundų dalis nuo visų įstaigoje 
suteiktų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų skaičiaus 
per metus pagal sveikatos 
apsaugos ministro nustatytas 
paslaugų grupes  

Nenustatoma 0 

10. Įstaigoje taikomos kovos su 
korupcija priemonės, 
numatytos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamoje Sveikatos 
priežiūros srities korupcijos 
prevencijos programoje 
ASPĮ, kurių dalininko (savininko) teises ir 
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija, (toliau – SAM) 
skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
vardas suteikiamas vadovaujantis Skaidrios 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo 
suteikimo tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 
m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl 
Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, o 
ASPĮ, kurių savininkė (dalininkė) yra 
savivaldybė, – ASPĮ dalininko (savininko) 
nustatyta tvarka. 

Suteiktas skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos 

vardas 

- 

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

1. Ne mažiau kaip 90 proc. 
visų epikrizių išrašoma el. 
būdu (e. dokumentas Nr. 
E003 „Stacionaro 
epikrizė“, kurio duomenų 
sąrašas nustatytas Lietuvos 
Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. 
gruodžio 17 d. įsakyme Nr. 
V-1079 „Dėl Sveikatos 
priežiūros įstaigų 

100 proc. 
 
 
Veikia  elektroninės 
registracijos sistema   
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informacinių sistemų 
susiejimo su e. sveikatos 
paslaugų ir 
bendradarbiavimo 
infrastruktūra reikalavimų 
ir techninių sąlygų 
patvirtinimo“ (toliau 
įsakymas Nr. V-1079),  
(toliau – E003)); 
 

ASPĮ informacinėje sistemoje 
(toliau – ASPĮ IS) įdiegtas 

vaistų suderinamumo tikrinimo 
funkcionalumas. 

Ligoninėje  įdiegtas 
vaistų suderinamumo 
tikrinimo 
funkcionalumas. 

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 terapijos paslaugų 
grupės gydymo trukmė – ne 

ilgiau kaip 6,4 dienos  

7,8  dienos (Covid 19 
ligos gydymas ne 
trumpaiu 10 d.) 

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

1. ASPĮ aktyvaus gydymo 
lovų užimtumas – ne 
mažiau kaip 300 d. / 82,2 
%; 

 

247 /82,3% 

Absoliutaus likvidumo rodiklis Nuo 0,5 iki 1 1,5 
Konsoliduotų viešųjų pirkimų 
skaičius 

Ne mažiau kaip 2 
1 

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. 

95 proc. 

 
Vadovaujantis LR SAM 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1474 „Dėl LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2012m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „ Dėl asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo 
rodiklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo, ligoninė kasmet sausio mėn.  privalo pateikti Valstybinei 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos praėjusių 
kalendorinių metų asmens sveikatos priežiūros veiklos kokybės vertinimo rodiklių duomenis. 

Vertinamas pragulų išsivystymo dažnis stacionarinėje įstaigoje.  2020 m. 1,8 proc. 
ligoninės  palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje  gydytų pacientų išsivystė pragulos.  



 23 

Teigiamai vertinama įstaiga, kurioje dirba infekcijų kontrolės specialistas. Mūsų 
ligoninėje dirba toks specialistas 0,25 etato krūviu. 

Teigiamai vertinama, jei ASPĮ kasmet atlieka vidaus auditą dėl personalo rankų 
higienos atitikties ASPĮ vadovo nustatytai procedūrai. Ligoninės vidaus audito grupė kasmet atlieka 
tokį auditą. 

Periodinė infekcijų ir jų rizikos veiksnių epidemiologinė priežiūra užtikrinama 
atliekant Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą, Clostridium difficile infekcijų 
epidemiologinės priežiūros paplitimo tyrimą ir pateikiant duomenis Higienos institutui.     

Teigiamai vertinama tai, kad ligoninėje yra vaistinių preparatų nuo infekcijų skyrimo 
tvarka, registruojami nepageidaujami įvykiai, Dienos chirurgijos planinės operacijos atliekamos  1-
ąją hospitalizavimo dieną,  miokardo infarkto diagnostika ir gydymas atitinka rajono ligoninei 
nustatytus reikalavimus.  
 

VIII. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMI PROJEKTAI 
 

Įstaigos misijos neįmanoma įgyvendinti neturint šiuolaikinius reikalavimus 
atitinkančios materialinės bazės, pažangių medicininių technologijų, efektyvaus ir ekonomiško 
šilumos ir elektros ūkio, optimalaus skaičiaus bei turinčio atitinkamą profesinį pasirengimą 
personalo, be resursų racionalizavimo ir išlaidų sveikatos apsaugai optimizavimo. Tuo tarpu 
materialinė – techninė ligoninės bazė vis dar yra nepakankama. Reikalingos didelės investicijos 
pastatų, patalpų remontui, pažangių medicinos technologijų įsigijimui bei atnaujinimui. Todėl 
kiekvienais metais yra ruošiami ir teikiami investiciniai projektai papildomoms lėšoms gauti iš 
Valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
(toliau – ES) ir kitų tarptautinių fondų.  Projektų tikslas –sukurti būtinas prielaidas pacientų 
sveikatos būklei gerinti – mirtingumo, sergamumo bei negalios sumažinimui. 2020 m. partnerio 
teisėmis ligoninė buvo įtraukta į vykdomą projektą  „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir 
gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ projektas Nr.J02- CPVA-V06-0001. Buvo 
finansuojamos COVID-19 pacientų gydymo deguonimi išlaidos.  Įsisavinta lėšų suma -  27 079,80 
Eur. 
 

IX. KORUPCIJOS PREVENCIJA 
 

Ligoninėje parengta  ir patvirtinta korupcijos prevencijos  programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių planas. 

Informacijos  skelbimo vietose ir interneto svetainėje skelbiama informacija 
antikorupcine tematika. 

Konsultacinėje poliklinikoje, šalia registratūros rodomi edukaciniai 
antikorupciniai filmukai. 

Dėl pandeminės situacijos korupcijos prevencijos mokymai vyko nuotoliniu būdu. 
 

X. VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA 
 

2020 m. vidaus audito grupė atliko 8 planinis auditus, siekiant įvertinti asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų saugos reikalavimų vykdymą, racionalų resursų 
panaudojimą ir kt. Taip pat atlikti 3 tiksliniai auditai: 

1. Dėl atitikties miokardo infarkto gydymo reikalavimams. 
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2. Dėl racionalaus gydymo antimikrobiniais vaistais. 
3. Dėl rankų higienos reikalavimų laikymosi. 

Ligoninės direktorės įsakymu atlikti 3 neplaniniai auditai pacientų  diagnostikos ir 
gydymo kokybei įvertinti.  

Užregistruota 12  nepageidaujamų įvykių, susijusijusių su pragulų atsiradimu. 
Nepageidaujamų įvykių, susijusių su medicinos prietaisų naudojimu, kraujo ir jo 

preparatų perpylimu, vaistinių preparatų naudojimu,  radiacine sauga nebuvo. 
Audito grupė vykdo pacientų apklausas. Pacientai gali pareikšti savo nuomonę apie 

teikiamas paslaugas ligoninės internetiniame puslapyje esančioje anketoje. Tokią pat anketą 
pacientas gali užpildyti išrašant jį iš stacionaro. Be anketinių apklausų kiekvienas norintis gali 
parašyti savo atsiliepimą ir palikti jį ligoninės apklausų dėžutėje arba kiekviename skyriuje 
esančioje  nuomonių knygoje. Anketų, atsiliepimų, nuomonių analizę atlieka Vidaus audito grupė. 
Kiekvienas neigiamas atsiliepimas yra aptariamas su skyrių vadovais. Bendrų  susirinkimų ir 
aptarimų dėl pandemijos nebuvo.  

2020 m. buvo 3 pacientų skundai raštu, visi nepagrįsti.   
 
XI. LIGONINĖS ĮVAIZDŽIO STIPRINIMAS IR SVARBIAUSI 2020 METŲ ĮVYKIAI 
 

1. Darbuotojų mokymas 
1.1.Universitetuose savo kvalifikaciją kėlė (nuotoliniu būdu)  60 darbuotojų. 
1.2.Ligoninėje pravesti personalo mokymai:  

 Asmens apsaugos priemonių naudojimas– išklausė 202 darbuotojai. 

 Rankų higiena-  išklausė 200 darbuotojų. 
2. Mediko dienos proga organizuotas koncertas ligoninės kieme.  
3. Jau aštuntus metus iš eilės išrinkti ir pagerbti kolegų pripažinimo sulaukę ligoninės 

darbuotojai, pelnę geriausio metų gydytojo, slaugytojo ir darbuotojo vardą.  
4. Ligoninės kolektyvas dalyvavo  bibliotekos organizuotame projekte “Atgaiva sielai”. 

Ligoninės kieme vyko kultūriniai renginiai “ Lemties ir meilės dainos” bei “Žolių 
kambarys”.  

5. Svarbų  vaidmenį atliko įstaigos internetinis puslapis, kuriame pateikiame visuomenei 
naudingą informaciją. Svetainė  yra nuolat atnaujinama pagal teisės aktų reikalavimus. 

6. Visus metus vyko glaudus bendradarbiavimas su rajono žiniasklaidos atstovais. 
7. Ligoninės aplinkos tvarkymo projektas buvo paviešintas per TV3 laidą “Svajonių sodai”.  
8. 5 ligoninės darbuotojams buvo įteikti medaliai už „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių 

sveikatai“. 
9. Vienas ligoninės darbuotojas apdovanotas Žūvančių gelbėjimo kryžiumi. 
10. Vienam darbuotojui skirtas Prienų r. savivaldybės „Dėkingumas“ apdovanojimas -   Metų 

šviesuolis.  
11. Covid 19 gydymo poskyryje dirbo du savanoriai. 

 
XII.VEIKLOS UŽDUOTYS 2021 METAMS 

 
Įvertinusi situaciją Lietuvos sveikatos apsaugos sektoriuje, numatau 2021 metų VšĮ 

Prienų ligoninės veiklos užduotis: 
1. Subalansuoti metinį pajamų ir išlaidų santykį, išlaikyti teigiamą įstaigos veiklos rezultatą.  
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XIV. PRIEDAI 
                                                                                                                                      1 priedas 

FINANSINĖS  VEIKLOS  ATASKAITA                                                                                                                 
2020 m.  - 2019 m.  

Eil.                 
Nr. 

Rodikliai 
2020 m. 01 - 12 mėn. 2019 m. 01 - 12 mėn.  

iš viso 
% nuo 
išlaidų 

iš viso 
% nuo 
išlaidų 

1 Pajamos                   
3 899 
521,81 

3 498 
301,71 

3 331 
460,37 

3 209 
256,22 

2 Sąnaudos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12),  iš jų:  
3 896 
859,36 

100,00 
3 164 
373,89 

100,00 

2.1 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1+2.1.2): 
3 150 
762,76 

80,85 
2 580 
264,35 

81,54 

2.1.1  - darbo užmokečiui 
3 099 
624,15 

79,54 
2 537 
120,79 

80,18 

2.1.2  - socialinio draudimo įmokoms 51 138,61 1,31 43 143,56 1,36 

2.2 Kraujo produktams įsigyti (2.2.1+2.2.2): 29 700,00 0,76 21 156,72 0,67 

2.2.1  - kraujo komponentams įsigyti iš kraujo donorystės įstaigų 29 700,00 0,76 21 156,72 0,67 

2.3 
Medicinos reikmenims ir asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pirkti 

(2.3.1+2.3.2+2.3.2.1+2.3.3): 
323 

252,30 
8,30 

196 
682,43 

6,22 

2.3.1 Vaistams, tirpalams, tvarsliavai įsigyti (2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3) 
121 

401,81 
3,12 73 004,24 2,31 

2.3.1.1 - vaistams 
110 

567,12 
2,84 66 638,87 2,11 

2.3.1.2  -dezinfekciniams tirpalams ir kitiems tirpalams, nepriskiriamiems vaistams 8 618,46 0,22 3 752,82 0,12 

2.3.1.3 - tvarsliavai 2 216,23 0,06 2 612,55 0,08 

2.3.2 Medicinos pagalbos priemonėms  
123 

870,97 
3,18 38 707,16 1,22 

2.3.2.1 Reagentams įsigyti 52 837,99 1,36 54 259,01 1,71 

2.3.3 Laboratoratorinių tyrimų ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų 
kitose įstaigose,išlaidoms apmokėti 

25 141,53 0,65 30 712,02 0,97 

2.4 Pacientų transportavimui 13 954,55 0,36 15 728,93 0,50 

2.5 Maitinimui 36 985,54 0,95 50 561,58 1,60 

2.6 Komunalinėms paslaugoms (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4+2.6.5): 85 593,63 2,20 
100 

906,06 
3,19 

2.6.1  - už šildymą 31 676,00 0,81 44 707,10 1,41 

2.6.2  - už elektros energiją 34 310,19 0,88 34 572,22 1,09 

2.6.3  - už vandentiekį ir kanalizaciją 9 486,80 0,24 12 471,34 0,39 

2.6.4  - už ryšių paslaugas 7 159,01 0,18 6 979,68 0,22 

2.6.5  - už kitas komunalines paslaugas (atliekų išvežimas, pašto siuntimo ir pan.) 2 961,63 0,08 2 175,72 0,07 

2.7 Darbuotojų kvalifikacijai kelti 3 165,20 0,08 3 627,20 0,11 

2.8 Einamajam remontui 39 608,79 1,02 32 455,15 1,03 

2.9 Mokesčiams į biudžetą 0,00 0,00   0,00 

2.10 Ilgalaikio turto nusidevėjimo sąnaudos 97 057,31 2,49 58 996,51 1,86 

2.11 Civilinės atsakomybės draudimui 8 632,82 0,22 2 853,84 0,09 

2.12 Kitos sąnaudos 
108 

146,46 
2,78 

101 
141,12 

3,20 

2.13 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka   0,00 
117 

035,50 
3,70 

3 Finansinis rezultatas (1-2) 2 662,45 0,07 50 050,98 1,58 

4 Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2): 
2 293 
251,46 

0 
147 

556,73 
0 

4.1 Medicinos įranga 
336 

622,53 
  39 288,18   

4.2 Kitas ilgalaikis turtas 
1 956 
628,93 

  
108 

268,55 
  

5 Per vienerius metus gautinos sumos 
466 

097,51   
385 

316,20   

6 Finansiniai įsipareigojimai (6.1+6.2): 
275 

419,58 0 
148 

738,59 
0 

6.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.2 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6): 
275 

419,58 
0 

148 
738,59 

0 

6.2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 
229 

688,54 
  

120 
102,74 

  

6.2.2 Medicinos reikmenys ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos                                                19 554,83   6 332,76   

6.2.3 Maitinimo paslaugos 4 037,57   4 964,32   

6.2.4 Komunalinės paslaugos   11 521,09   11 106,27   

6.2.5 Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, vykdomų einamaisiais metais, dalis 0,00       

6.2.6 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 10 617,55   6 232,50   

7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3): 
411 

762,04 
0 

481 
981,41 

0 

7.1 kasoje 457,14   219,45   

7.2 banko sąskaitose 
411 

304,90 
  

481 
761,96 

  

7.3 įšaldytose sąskaitose       0 
  Absoliutaus likvidumo koeficientas 1,50   3,24    
  Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis proc. 2,90    2,44   

8. 
Sukauptas perviršis ar deficitas 

1 103 
324,93   

1 100 
662,48   

9. Praeitų metų finansinis rezultatas 
50 

050,98       
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VšĮ Prienų ligoninės pajamos 2020                                   2 priedas 

Pajamų rūšis 
2020 m. 2019 m. 

Eur Eur 
1.PAGRINDINĖS VEIKLOS 
PAJAMOS 3 899 521,81 3 331 460,37 
1.1 FINANSAVIMO PAJAMOS, 
IŠ JŲ: 343 304,14 34 959,98 

Iš valstybės biudžeto   121 024,42 1 528,95 

Iš savivaldybės biudžeto   19 732,82 20 000,00 

Iš ES, užsienio valstybių   2 669,18 1 632,56 

Iš kitų finansavimo šaltinių   199 877,72 11 798,47 
1.2 PAGRINDINĖS VEIKLOS 
KITOS PAJAMOS 3 556 217,67 3 296 500,39 

Iš PSDF     3 498 301,71 3 209 256,22 
Iš kitų fizinių ir juridinių 
asmenų   57 915,96 87 244,17 
3.KITOS VEIKLOS 
PAJAMOS   0,00 0,00 

IŠ VISO PAJAMOS   3 899 521,81 3 331 460,37 

      

Pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų už mokamas paslaugas   

Pajamos 2020 m. 2019 m. 
 + ar - 2020 m. 

palyg.su 2019 m. 

Mokamos medicininės paslaugos:       
Priėmimo skyriaus paslaugos 
juridiniams asmenims   5666,23 9 352,22 -3 685,99 

Gydytojų  konsultacijos    2632,31 4 932,68 -2 300,37 

Priėmimo skyriaus paslaugos  3001,39 5 343,85 -2 342,46 

Ligoninės laboratorijos atlikti tyrimai 956,26 1 334,80 -378,54 

Nėštumo nutraukimas   1298,58 903,60 394,98 

Mokamos fizioterapijos procedūros 2864,59 5 362,98 -2 498,39 

Mokamas dantų protezavimas   21996,02 41 284,37 -19 288,35 

Dantu rentgeno nuotraukos 0,00 234,00 -234,00 

Slaugos sk. mokamos paslaugos 1119,42 2 380,86 -1 261,44 
Vaikų laikinas apgyvendinimas 
skyriuje 131,80 395,22 -263,42 

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos  96,23 0,00 96,23 

Gydomasis pedikiuras 76,47 40,74 35,73 

Viso     39 839,30 71 565,32 -31 726,02 

          

Mokamos nemedicininės paslaugos       

Šaldymo kameros paslaugos   5358,98 1 781,07 3 577,91 

Transporto  paslaugos   336,71 705,47 -368,76 

Šildymo paslaugos    9223,97 8 593,37 630,60 

Sterilizacinės paslaugos 3157,00 4 576,00 -1 419,00 

Kitos pajamos (baudos, netesybos) 0,00 22,94 -22,94 

Viso     18 076,66 15 678,85 2 397,81 

IŠ  VISO     57 915,96 87 244,17 -29 328,21   


