
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠVENČIONIŲ RAJONO  

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos iš Švenčionių savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos 

priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis 

su Vilniaus teritorine ligonių kasa. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, 

Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei įstatais. 

Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą,  

sąskaitas bankuose.  Įstaigos steigėjas - Švenčionių rajono savivaldybė. Įstaigos buveinė: 

Strūnaičio g. 3, LT- 18127, Švenčionys. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais 

metais, veiklos laikotarpis neribotas. 

VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos centro vadovo veikla vykdoma vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų  įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais ir 

kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų ir jų vadovų veiklos 

principus. 

Įstaigos misija - teikti pacientams mokslu it technologijomis pagrįstas, saugias ir 

kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius, interesus ir lūkesčius, pirminės sveikatos priežiūros, 

psichikos sveikatos ir slaugos paslaugas. Siekti, kad prie įstaigos prisirašę pacientai, dėka 

medicinos darbuotojų atliekamo profilaktinio ir gydomojo darbo, kuo mažiau turėtų sveikatos 

problemų. 

Įstaigos vizija- konkurencinga, pažangi asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti 

kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei profilaktinį asmens sveikatos 

priežiūros darbą,  efektyviai naudojant sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekianti sveikatos 

priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas: gerinti Švenčionių rajono gyventojų sveikatą, mažinti 

jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.  

Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys yra: I lygio medicinos ambulatorinė veikla (šeimos 

gydytojo, terapeuto, pediatro, akušerio-ginekologo, chirurgo, psichiatro, priklausomybės ligų 

psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, klinikos laboranto, slaugos praktikos, medicinos 

psichologo). 

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti pacientams nespecializuotas, 

kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Orientuoti įstaigos darbą į paciento 

poreikius, užtikrinti operatyvų pacientų aptarnavimą įstaigoje. Siekti darnios įstaigos sveikatos 



sistemos, didžiausią dėmesį skiriant pirminei sveikatos priežiūrai ir siuntimų sistemai, tuo 

užtikrinant tinkamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą. 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė įstaigoje vertinama Valstybinės akreditavimo 

sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, teritorinės ligonių kasos, vidaus medicininio audito tarnybų 

ir kt.  

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO PSPC PAGRINDINĖS VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Prisirašiusių  gyventojų skaičius prie VšĮ Švenčionių rajono PSPC 2020 m. pabaigoje –            

19 751, iš jų apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu - 18870. 

 

Aptarnaujamų gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes  

(2020 m.  gruodžio 31 d. duomenimis) 

 

Iš viso 
Iki 1 

m. 

1-7 

m. 
8-17 m. 18-34 m. 

35-49 

m. 

50-65 

m. 

virš 65 

m. 
kaimo miesto 

Iš viso: 97 1055 1867 3307 3659 4877 4889 7680 12071 

Turinčių 

apmoka

mą 

laikotarp

į 

97 1051 1864 3000 3344 4645 4869 7269 11601 

Neturinči

ų 

apmoka

mo 

laikotarp

io 

0 4 3 307 315 232 20 411 470 

 

Prie Švenčionių padalinio prisirašė 9029 gyv. , Švenčionėlių padalinio – 4338 gyv., Pabradės 

padalinio -  6384 gyv.  

Aptarnaujamų  gyventojų skaičius 

 
Aptarnaujamų 

gyventojų skaičius: 
2019-12-31 2020-12-31 Pokytis 

Iš viso: 19254 18870 -384 

iš jų – suaugusiųjų 16139 15858 -281 

iš jų – vaikų  3115 3012 -103 

Miesto gyventojų 11807 11601 -206 

Kaimo gyventojų 7447 7269 -178 

Palyginus su 2019 m. gyventojų skaičius per 2020 m. sumažėjo  2 proc. 

Didžiausią dalį – 58,2 proc. visų pacientų  sudaro darbingi 18 – 65 metų asmenys. Antra 

dalis –  25,8 proc., vyresni kaip 65 metų amžiaus. Trečioji dalis – 15,96 proc.-vaikai iki 18metų 

amžiais .      

 



Bendras užregistruotas apsilankymų skaičius 

 

 Švenčionių 

poliklinika 

Švenčionėlių 

poliklinika 

Pabradės 

poliklinika 

Viso: 

  

Pokytis 

2020-

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

Apsilankymų 

pas gydytojų 

skaičius 

61166 74708 29303 32574 42802 50202 133271 157484 -15,37 

Iš Jų:          

Dėl  ligos 42937 56829 20727 19679 28301 33593 91965 110101 -16,47 

Profilaktiniai 

apsilankymai  

15153 14525 6321 4564 11031 5897 32505 30654 6,04 

Apsilankymai 

į namus 

1599 2048 1332 1059 2665 1482 5596 4589 21,94 

 

Apsilankymų skaičius 2020 m. lyginant su 2019 m. sumažėjo 15,37 proc. Priežastys - 

sumažėjęs prisirašiusiųjų prie įstaigos pacientų skaičiaus, skirtų receptų išrašymas ilgam laikui, 

paslaugų teikimas nuotoliniu būdu , dėl Covid-19 ligos. 

 

Psichikos sveikatos centro paslaugų dinamika 2019 - 2020 m. m.  

 

 
2020 2019 

Pokytis 

vnt. % 

Aptarnaujamų gyventojų 

skaičius, iš viso 
22229 21664 +565 

2,60 

Apsilankymų pas 

gydytojus skaičius 
6562  6774 

-212 -4.09 

Iš jų dėl ligos 6106  5022 +1084 21,58 

 

 Švenčionių psichikos sveikatos centras paslaugas teikia visiems rajono gyventojams. PSC 

dirba 2 gydytojai suaugusiųjų psichiatrai, 1 vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras, medicinos 

psichologė, 2 psichikos sveikatos slaugytojos ir socialinis darbuotojas.  Šie specialistai konsultuoja 

sveikatos priežiūros, socialiniais klausimais, atlieka psichologinę diagnostiką, išduoda pažymas 

profilaktiniais sveikatos tikrinimo atvejais.  

 

Prevencinėse ir kitose programose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis 

 

Programa 2020 2019 
Pokytis 2020-2019 m. 

Vnt. % 

Iš viso:  1972 4449 -2477 -55,67 

Iš jų:     

Gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencijos priemonių 

programa (prevencinė 

programa) 

638 1384 

 

-746 
-53,9 

Širdies ir kraujagyslių ligų 

atrankos ir prevencijos 
584 

                                          

1261 

 

-677 
-53,68 



priemonių programa 

(prevencinė programa) 

Priešinės liaukos ankstyvosios 

diagnostikos programa 

(prevencinė programa) 

125 325 -200 -61,54 

Atrankinės  mamografinės 

patikros (prevencinė 

programa) 

127 
331 

 
-204 -61,63 

Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programa 

498 1148 -650 -56,62 

 

Visos programos(išskyrus kardiologijos) taikomos kas 2-3-5 metus, dėl to vyksta bendro 

prevencinėmis programomis pasinaudojusių asmenų skaičiaus svyravimas. Gyventojų skaičiaus 

sumažėjimas.  

Prevencinės programos – tai prioritetinės paslaugos, kai daugelis žmonių turi galimybę  

išsitirti nemokamai. Pacientams, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, prevenciniai 

tyrimai yra apmokami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Dėl minėtų tyrimų 

pacientai turi kreiptis į šeimos gydytoją.  

Gimdos kaklelio prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 59 metų imtinai. Pagal 

ją vieną kartą per trejus metus atliekamas citologinis tepinėlio tyrimas.  Prie PSPC  prirašyta  

25-59 m. moterų - 4147. Programoje galinčių dalyvauti moterų skaičius- 1382. 

Informavimo paslauga įvykdyta 28,80 %.  Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga įvykdyta 58,04 

%.  

Krūties vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų. Pagal ją vieną kartą 

per dvejus metus atliekamas mamografinis tyrimas, leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį ar iki 

vėžinius pakitimus. Įstaigoje prisirašiusių šios amžiaus grupės moterų skaičius buvo 3196. 

Programoje galinčių dalyvauti moterų skaičius- 1598. Suteikta informavimo paslauga moterims 

7,95 %. 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 

metų ir vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Pagal ją vieną kartą 

per 2-5 metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno koncentraciją 

kraujyje. Įstaigoje prisirašiusių šios amžiaus grupės vyrų skaičius - 2781. Informavimo paslauga 

suteikta 4,35 %. 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta vyrams nuo 40 ik 55 metų ir 

moterims nuo 50 iki 65 metų. Programa atliekama vieną kartą per metus. Prisirašiusių šios amžiaus 

vyrų ir moterų - 4356. Paslauga suteikta 13,34 %. 

Programa skirta 50–74 metų amžiaus asmenims dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos profilaktikos. Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 

iFOBT rezultatų įvertinimo paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. 



Prisirašiusių šios amžiaus asmenų skaičius - 7127. Programoje galinčių dalyvauti asmenų skaičius-

3564.  Paslauga įvykdyta 13,72 %. 

Laboratorijos veikla 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Švenčionių 

padalinys 

Švenčionėlių 

padalinys 

Pabradės 

padalinys 

1 Hematologinių tyrimų 7110 3985 3436 

2 Biocheminių 16388 4081 7982 

3 Kraujo krešėjimo 1379 810 892 

4 Imunologinių 318 - 274 

5 Bendrosios 

citologijos(audinių ir 

organizmo skysčių, 

šlapimo ir kt.) 

6400 2056 1495 

 Iš viso: 31595 10932 14079 

   

Kaimo medicinos punktai 

 

Rajone šiuo metu veikia 5 kaimo medicinos punktai. 

 

MP 

pavadinimas 

Apsilankymai 

 

Medicinos punktuose Namuose 

2020 m. 2019 m. 
Pokytis 

vnt. 
2020 m. 2019 m. 

Pokytis 

vnt. 

       

Milkuškų MP 851 1323 -472 166 414 -248 

Prienų MP 780 1320 -540 182 442 -260 

Kaltanėnų MP 1040 1288 -248 116 218 -102 

Vidutinės MP 541 678 -137 437 708 -271 

Adutiškio MP 1990 2000 -10 580 1054 -474 

BP slaugytoja 

aptarnauja Sarių 

zoną  

   1315 1695 -380 

BP slaugytoja 

aptarnauja 

Pavoverės  zoną 

   1259 1988 -729 

BP slaugytoja 

aptarnauja 

Šventos zoną 

   1273 1574 -301 

BP slaugytoja 

aptarnauja 

Kretuonų zoną 

   1175 1600 -425 

BP slaugytoja  

Aptarnauja 

Svirkų zoną  

   223 485 -262 

BP slaugytoja    630 720 -90 



Aptarnauja 

Bačkininkų 

zoną 

BP slaugytoja 

Aptarnauja 

Labonoro zoną 

 

   708  

967 

 

 

 

-259 

 

 

BP slaugytoja  

Aptarnauja 

Rėškutėnų zoną 

   156 126 +30 

Viso: 5202 6609 -1407 8220 11991 -3771 

 

Mažėjant gyventojų skaičiui mažėja teikiamų paslaugų skaičius. 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ  

2020 METŲ ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(toliau – rodiklis) 

Siektina reikšmė Rezultatas  

1 2 3 4 

I 

1. 

Įstaigos praėjusių 

metų veiklos 

rezultatų ataskaitoje 

nurodytas pajamų ir 

sąnaudų skirtumas 

(grynasis perviršis ar 

deficitas) 

Būti nenuostolingai Teigiamas (+ 70 777,17 Eur )  

Pajamos - sąnaudos 

2. 

Įstaigos sąnaudų 

darbo užmokesčiui 

dalis 

 

Panaudoti darbo užmokesčio 

fondui didinti gautas tikslines 

lėšas sveikatos priežiūros 

specialistų, teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas, darbo užmokesčiui 

kelti vidutiniškai 20 proc., 

prioritetą teikiant mažiausiai 

uždirbantiems specialistams 

vidutinio DU augimas: 

Gydytojams11,8 proc.; 

   Slaugytojoms 13,8 proc.  

3. 

Įstaigos sąnaudų 

valdymo išlaidoms 

dalis 

  

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis  ne daugiau 

kaip 7,2 proc. 
2,3 proc. 

4. 

Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis 

nuo metinio įstaigos 

biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas 

ne didesnis kaip 0,10 
0,05 

5. 

Papildomų 

finansavimo šaltinių 

pritraukimas 
Nenustatoma 

Pritraukta lėšų: 

- -  Mokamos paslaugos-  8,5 %  

-  Parama (  fizinių ir juridinių 

asmenų parama) – 3,5  %  



- Savivaldybės biudžeto lėšas-   

0,9 %  

-  ES lėšos-1,2 % 

-  Valstybės biudžeto lėšos- 0,6 

%                                                

-  PSDF biudžeto gautas lėšas 

už dantų protezavimą – 0,8 % 

nuo visų pajamų   

 

II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Pacientų 

pasitenkinimo 

įstaigos teikiamomis 

asmens sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis lygis, tai 

yra pacientų 

teigiamai įvertintų 

įstaigoje suteiktų 

paslaugų skaičiaus 

dalis nuo visų per 

metus įstaigoje 

suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičiaus 

pagal sveikatos 

apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų 

grupes: 

Nenustatoma 

Apklausoje dalyvavo 206 

pacientai. Pacientų 

pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis 

0,97. 

2. 

Įstaigoje gautų 

pacientų skundų dėl 

įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

skaičius per metus ir 

pagrįstų skundų 

dalis 

Nenustatoma 

Gauti 3 skundai: dėl pervežimo 

paslaugų, dėl nekokybiškų 

paslaugų Pabradės padalinyje  

3. 

Įstaigoje gautų 

pagrįstų skundų 

dalis nuo visų 

įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

skaičiaus per metus 

pagal sveikatos 

apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų 

grupes  

Nenustatoma 0 

4. 

Įstaigoje taikomos 

kovos su korupcija 

priemonės, 

numatytos sveikatos 

apsaugos ministro 

tvirtinamoje 

Sveikatos priežiūros 

srities korupcijos 

Suteiktas Skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos 

vardas 

- 



prevencijos 

programoje 

5. 

Konsoliduotų 

viešųjų pirkimų 

skaičius 

Ne mažiau kaip 1 - 

6. 

Viešųjų pirkimų, 

vykdomų per VšĮ 

Centrinę 

perkančiąją 

organizaciją (toliau – 

VšĮ CPO), skaičius 

Nenustatoma 6 

7. 

Viešųjų pirkimų, 

vykdomų per VšĮ 

CPO, pirkimų vertė 

Nenustatoma Bendra suma  17497,88 Eur   

8. 

Informacinių 

technologijų diegimo 

ir plėtros lygis: 

Ne mažiau kaip 50 proc. visų 

kompensuojamųjų vaistų ir 

medicinos pagalbos 

priemonių (toliau – MPP) 

receptų yra elektroniniai 

 

8.1 

Kompensuojamųjų 

vaistų ir medicinos 

pagalbos priemonių, 

naudojant e. recepto 

paslaugą, išrašymas 

 

  99 % 

 

 

 

 

8.2. 
Pacientų elektroninės 

registracijos sistema 
 įdiegta  

8.3. 
Įstaigos interneto 

svetainės išsamumas 
 

Svetainė nuolat naujinama, 

skelbiami gydytojų darbo 

grafikai, informacija 

pacientams ir darbuotojams, 

finansiniai ataskaitų rinkiniai, 

informacija dėl korupcijos 

prevencijos, viešųjų pirkimų ir 

kita privaloma bei neprivaloma 

informacija 

8.4. 
Darbuotojų darbo 

krūvio apskaita 
 Įdiegta  

8.5. 

Įstaigos dalyvavimo 

elektroninėje 

sveikatos sistemoje 

mastas 

 
Pateikta į ESBI 99 %              

privalomų dokumentų 

9. 

Įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

skaičius per ketvirtį 

ir per metus pagal 

sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas 

paslaugų grupes 

Nenustatoma 
Per metus                   

133271 

Per ketvirtį 

33317 

9.1. Dėl ligos  91965 22991,25 

9.2. 
Profilaktinių 

patikrinimų 
 

32505 8126,25 

9.3. Vizitų į namus  5596 1399,0 

9.5. 
Prevencinių programų 

vykdymas 
 1972 493,0 



10. 

Vidutinis laikas nuo 

paciento kreipimosi į 

įstaigą dėl asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugos suteikimo 

momento iki 

paskirto paslaugos 

gavimo laiko pagal 

sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas 

paslaugų grupes 

Nenustatoma 

Laukimo eilė kalendorinėmis 

dienomis 

0-7 

8-14 

15 ir daugiau  

11. 

Įstaigoje dirbančių 

darbuotojų ir etatų 

skaičius ir įstaigoje 

sutektų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius 

per metus 

Nenustatoma 

Darbuotojų skaičius:111 

Etatų skaičius:100,78 

Paslaugų skaičius:133271  

 

Centro lėšų šaltiniai: 

 
1) privalomojo ir savanoriškojo draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su Valstybine 

ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis; 

2) įstaigos steigėjo skirtos lėšos; 

3) valstybės investicinių programų lėšos; 

4) valstybės ir rajono savivaldybės sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms 

finansuoti; 

5) lėšos gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar 

sutartinius darbus; 

6) lėšos, gaunamos kaip parama. 

 

Pajamas pagal šaltinius ir jų pokytis 2019-2020 m. 

 

Pavadinimas Pagrindinės 

veiklos 

pajamos 

2020 m. 

Pagrindinės 

veiklos 

pajamos 

2019 m 

Pokytis 2-3 

Eur 

Pastaba 

1 2 3 4 5 

Finansavimo pajamos 2.411.449,67  2.231.785,64 +179.664,03 Padidėjo 

Iš jų:     

Už  ligonių kasų 

finansuojamas paslaugas iš 

PSDF   

2.057.917,09 

  

1.888658,59 +169.258,50 

 

Padidėjo 

ambulatorinių 

paslaugų 

finansavimas 

Iš PSDF biudžeto gautos 

lėšos už dantų protezavimą 

18.588,72 29.111,20 -10.522,48 Sumažėjo 

Lėšos, gautos iš fizinių ir 

juridinių asmenų už 

suteiktas mokamas 

paslaugas 

193.461,60  217.202,70 -23.741,10 Sumažėjo 



Finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 

nepiniginiam turtui įsigyti 

19.788,13  21.203,20 -1415,07 Sumažėjo 

Finansavimo sumos iš kitų 

šaltinių 

76.771,18 64.477,48 +12.293,70 Padidėjo 

Finansavimo sumos iš  

ES nepiniginiam turtui 

įsigyti 

27.156,69 8.999,10 +18.157,59 Padidėjo 

Finansavimo sumos iš 

Valstybės  biudžeto 

nepiniginiam turtui įsigyti 

17.766,26 2.133,37 +15.632,89 Padidėjo 

 

Informacija apie nemokamai gauto turtą (atsargas) iš juridinių asmenų 

 

Eil. 

Nr. 

Paramos teikėjas Paramos dalykas Vertė, eurais 

1 2 3 4 

1 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Vaistai 47.703,85 

2 UAB Berlin Cheme Menarini Inventorius 108,54 

 

3 Respublikinis priklausomybės ligų 

centras 

Vaistai 1.298,01 

4 UAB Tamro Vaistai 4.632,94 

5 SAM Ekstremalių sveikatos 

situacijų centras 

Vaistai, medžiaga 22.605,43 

6 Švenčionių rajono savivaldybė Asmeninės apsaugos ir 

dezinfekavimo 

priemonės 

13.035,34 

7 Švenčionių rajono ligoninė Asmeninės apsaugos ir 

dezinfekavimo 

priemonės 

515,00 

  Viso: 89.899,10 

 

 
Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą 

 
 Ilgalaikiam materialiniam turtui priskiriamas PSPC nuosavybės teisė valdomas  

turtas, pagal panaudos sutartį su Švenčionių rajono savivaldybe ir pasaugos sutartį su SAM. 

Apskaita tvarkoma vadovaujantis norminiais aktais.  

               Eurai 

Per 2020 m. įsigyta ilgalaikio turto sumoje 234.581,96 

Iš PSDF biudžeto lėšų 

- šlapimo analizatorius 

-kompiuterinė įranga 

- Bekontaktinė kamera temperatūrai matuoti 

-Apekso lokatorius 

 

 

2.654,74 

4.232,00 

1.452,00 

153,77 

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 

-Centrifuga  

-elektrokardiografas 

-selfelean dezinfekcinis įrenginys 

-Apekso lokatorius 

 

 

1.222,10 

6.715,50 

1.666,17 

396,23 



Projektas „ Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas Švenčionių rajone“ 

-autoklavas 

-analizatorius 

 

 

13.068,00 

13.322,10 

 

2020 m. išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

 

VšĮ Švenčionių rajono PSPC sąnaudos per finansinės 2020 m. sudaro 2.340.672,50  Eur               

Tai pagrindinės veiklos sąnaudos susijusios su medicinos paslaugų teikimu. 

                                                   Eurai          

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1.869.828,88  79,88% 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 37.954,30  1,62% 

Komunalinės paslaugos, ryšiai 44.649,38 1,91% 

Komandiruotės 610,90 0,03% 

Transporto išlaidos 16.733,85 0,72% 

Kvalifikacijos kėlimas 1.004,05 0,04% 

Paprastas remontas 9.773,63 0,42% 

Sunaudotų atsargų savikaina: 

- Medikamentai, med. pagalbos   

  priemonės, dantų protezai 

- Medicininės, ūkinės priemonės  

- Medicininis ir kitas inventorius 

- Vakcina 

275.040,56  

 

115.958,48  

20.695,77 

19.720,15 

      

118.666,16 

 

11,75% 

Kitų paslaugų 85.076,95 3,63% 

 

Darbuotojų skaičiaus kaita 

 

Rodiklis 2020 metai 2019 metai Pokytis 

Fizinių asmenų skaičius 111 123 -12 

 

2020 metai darbuotojų skaičius sumažėjo 9,75 procentais. 

2020 m. gruodžio 31d. Švenčionių rajono  PSPC dirbo 111 darbuotojų, iš jų 33 gydytojai, 1 

medicinos psichologas, 1 socialinis darbuotojas, 34 slaugytojai, 2 klinikos laborantai, 1 akušerė, 1 

medicinos biologas, 2 biomedicinos technologai ir kiti. 

2020 metais vidutinis darbo užmokestis:  gydytojų – 2041  Eur, slaugytojų-1041 Eur,                            

kitų darbuotojų –  953 Eur. 

Pagrindinis darbuotojų kompetencijos elementas yra išsilavinimas bei kvalifikacija. Visi 

gydytojai ir slaugytojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi licencijas 

suteikiančias teisę verstis gydytojo, akušerio ir slaugos praktika. . Ataskaitiniu laikotarpiu 23 

specialistai kėlė kvalifikaciją. Iš jų 8 gydytojai. 

 

 Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms  
 

Prie  įstaigos valdymo darbuotojų priskiriami: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. 

buhalteris. Sąnaudos sudarė -53.068,33 Eur arba 2,3 % visų sąnaudų.   



 
Įstaigos  išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir įstaigos išmokoms 

 

Priskaičiuotos išlaidos Darbo užmokestis Kitos išmokos Viso: 

2020-01-01-2020-12-31 27.717,50 8.418,37 36.135,87 

 

Įstaigos išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms 

išmokoms. 

Įstaigoje sudaryta stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba bei medicinos 

etikos komisija. Už veiklą viešosios įstaigos kolegialiuose organuose šių organų nariams 

neatlyginama.  

 

2020 metais veiklos plano vykdymas 

1. Per 2020 m.  23 darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją. 

2. Pastoviai dalyvaujame Vilniaus TLK apmokamose prevencijos programose: krūtų  

       vėžio , gimdos kaklelio vėžio ,  prostatos vėžio, storosios žarnos vėžio profilaktikos ,     

       kardiologijos. 

 3.   Dalyvavome jaunųjų specialistų skatinamoje programoje.  

4. 2020  metais profilaktiškai nuo gripo buvo nemokamai paskiepyti 945 rajono gyventojų. 

5. Nupirkta laboratorinė įranga Švenčionėlių, Švenčionių ir Pabradės  padaliniams. 

6. Buvo atlikti vidiniai darbai visuose padaliniuose.  

7. Įrengtas Prienų medicinos punktas. 

8. Adutiškių ir Kaltanėnų medicinos punktuose  įrengta nauja šildymo sistema „ Oras-oras“ 

9. Įvesta elektroninė apskaita automobiliams.  

10. Pastoviai teikiamos slaugos paslaugos namuose. 

 

  L .e. direktoriaus pareigas                                                Edita Urbanienė  

 

 

 


