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1.Įstaigos pristatymas 

 

Juridinio asmens pavadinimas Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė 

Registracijos adresas V. Kudirkos g . 2 

Įmonės kodas 179761936 

Pašto kodas 72214 

Miestas  Tauragė 

Šalis Lietuva 

Įstaigos vadovas Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktorius 

Irmantas Mockus 

Elektroninio pašto adresas: ligonine@tvk.lt 

Telefonas: 8 446 62701 

Mobilusis telefonas: 8 614 18780 

Faksas: 8 446 62700 

 

 

2. Veiklos aprašymas 

  

          Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos regiono lygmens 

valstybės viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti jos įstatuose  numatytą 

antrinę asmens sveikatos priežiūrą  pagal sutartis  su užsakovais- penkiomis Teritorinėmis ligonių 

kasomis. Ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 2 d. Sveikatos priežiūros įstaigos veiklą apibrėžia 1999 

m. gruodžio 17 d. asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1097, išduota  Valstybinės akreditavimo 

sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.  

          Tauragės ligoninės savininkė ir vienintelė dalininkė - Tauragės rajono savivaldybė. Juridinių 

asmenų registre įstaiga įregistruota 2010 m. rugpjūčio 27 d. 

           Pagrindinis ligoninės veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų 

sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ambulatorinę ir 

stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą Tauragės regiono gyventojams, kitiems Lietuvos Respublikos 

gyventojams ir užsienio piliečiams. 

          Pagrindiniai ligoninės uždaviniai:  

1. Pagerinti hospitalizuojamų pacientų bei pacientų, kurie kreipiasi pas gydytojus specialistus, 

prieinamumą.  

2. Pasiekti, kad pacientas galėtų patekti pas gydytoją specialistą tą pačią dieną, kai jis užsirašė. 

3. Sumažinti pacientų mirtingumą įstaigoje. 

4. Gerinti  medicininių paslaugų kokybę. 

 Ligoninės strateginiai tikslai:  

1. Personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę. 

2. Jaunų specialistų mokymo finansavimas. 

3. Siekti tapti naujagimiams palankia ligonine. 

4. Alternatyvių aktyviajam gydymui paslaugų organizavimas - dienos chirurgijos, pacientų 

stebėjimo, ambulatorinių konsultacijų. 

5. Stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų optimizavimas.  

6. Medicinos įrangos diegimas atsižvelgiant į naujausius technologijų bei mokslo pasiekimus. 

7. Informacinių technologijų plėtra. 

8. Ligoninės infrastruktūros modernizavimas. 

9. Kokybės vadybos gerinimas. 

Ligoninės misija: 
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1. Teikti kvalifikuotas medicinos paslaugas Tauragės apskrities, Lietuvos ir užsienio piliečiams.  

2. Skleisti sveiką gyvenseną.  

3. Propaguoti profilaktines priemones, siekiant gyventojų ilgesnio ir kokybiškesnio gyvenimo.  

4. Vykdyti korupcijos prevenciją įstaigoje. 
         Tauragės ligoninė – tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę skubią 

ir planinę medicinos pagalbą. Į gydymo įstaigą patekusiam pacientui teikiamos kvalifikuotos, 

visapusiškos paslaugos, nes ligoninės struktūroje yra stacionaro skyriai, konsultacijų poliklinika, 

diagnostikos padaliniai.  

        Ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai:  

- Tauragės ir Pagėgių savivaldybių gyventojai (įtakos teritorija), iš viso 49223 gyventojai; 

- Jurbarko ir Šilalės savivaldybių gyventojai (dalinė įtakos teritorija), iš viso 52026 gyventojai; 

- 31 Tauragės rajono ir apskrities pirminio lygio  asmens sveikatos priežiūros įstaiga. 

Per pastaruosius šešerius metus gyventojų skaičius įtakos teritorijoje sumažėjo 4371 (8,16%), o 

dalinėje įtakos teritorijoje - 4891 (8,59%) asmenimis. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas buvo pastarųjų metų tendencija. Atsižvelgiant į tai, kad Tauragės 

ligoninė tapo regiono asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiamos visos regiono lygmens 

ligoninei priskiriamos paslaugos, gyventojų skaičiaus mažėjimas nemažina pacientų srautų. Tikėtina, 

kad restruktūrizuojant sveikatos priežiūros paslaugas regione, pacientų skaičius gali nežymiai didėti. 

Vertinant pastarojo dešimtmečio tendencijas, galima teigti, kad ligoninėje teikiamų paslaugų apimtys, 

ypač ambulatorinių paslaugų, 2015 metais pasiekė optimalų lygį, todėl prognozuoti jų augimą nėra 

tikslinga. Koncentruojant regiono aktyviojo gydymo paslaugas Tauragės ligoninėje, gali būti atliekamos 

sudėtingesnės operacijos, priimama daugiau gimdymų. 

    

2.1. Ligoninės struktūra 

 

 Ligoninėje yra dešimt stacionaro skyrių: 

- Priėmimo - skubiosios pagalbos; 

- Vidaus ligų; 

- Nervų ligų; 

- Slaugos, palaikomojo gydymo bei paliatyviosios slaugos; 

- Psichiatrijos; 

- Vaikų ligų; 

- Anesteziologijos - reanimacijos; 

- Chirurgijos; 

- Ortopedijos - traumatologijos; 

- Akušerijos - ginekologijos. 

 Ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys - Konsultacijų poliklinika, kurioje teikiamos 

antrojo lygmens gydytojų specialistų konsultacijų paslaugos. 

   Antrojo lygio gydytojų specialistų konsultacijų paslaugas pacientams teikia šių specialybių 

gydytojai: kardiologai, vaikų kardiologas, endokrinologas, neurologai, neurochirurgas,  

dermatovenerologai, infektologas, oftalmologai, vaikų oftalmologas, otorinolaringologai, ortopedai - 

traumatologai, urologai, chirurgai, abdominalinės chirurgijos gydytojas, pulmonologas, vaikų 

pulmonologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vaikų ligų gydytojas, logopedas.  

   Sergantiesiems cukriniu diabetu slaugos paslaugas Endokrinologijos kabinete teikia slaugytojas 

diabetologas. Tai slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, gydomasis pedikiūras, diabetinės pėdos 

priežiūra. 

   Teikiamos asmens sveikatos profilaktinės priežiūros paslaugos pagal prevencines programas: 

priešinės liaukos vėžio ankstyvoji diagnostika, mamografinė patikra dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio 
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piktybinių navikų prevencija (citologinio tepinėlio ištyrimas), storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa.   

Ligoninėje teikiamos diagnostinės paslaugos šiuose diagnostikos padaliniuose: 

- Radiologijos skyriuje (rentgenologijos, kompiuterinės tomografijos); 

- Klinikinės diagnostikos laboratorijoje (bendraklinikiniai, biocheminiai, imunologiniai tyrimai); 

- Echoskopijų ir Endoskopijų kabinetuose. 

          Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriuje teikiamos pacientų ambulatorinės 

reabilitacijos paslaugos. 

          Apskaita atliekama buhalterijoje. 

          Ligoninės aprūpinimo padaliniams priklauso Sterilizacijos skyrius, virtuvė, vaistinė. 

          Ligoninės bendrajame skyriuje dirbantys specialistai užtikrina personalo administravimą, ūkio 

valdymą, informacinių sistemų ir technologijų priežiūrą, medicinos įrangos eksploatavimą, viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymą, sveikatos statistinę apskaitą, turto naudojimo priežiūrą, organizuoja darbo 

vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, darbuotojų saugą ir sveikatą. 

         Ligoninei vadovauja direktorius. Jis turi tris pavaduotojus – medicinai, slaugai, ūkiui. 

Patariamieji įstaigos organai: 

- Stebėtojų taryba, 

- Gydymo taryba, 

- Slaugos taryba, 

- Medicinos etikos komisija. 

         Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės vidaus struktūra buvo patvirtinta Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio  24 d. posėdyje sprendimu Nr. 1 - 687. 
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skyrius
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ambulatorinės 
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Medicinos etikos 
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skubiosios 

pagalbos skyrius

Ligoninės padaliniai
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3. Paslaugų finansavimas ir sutartys su ligonių kasomis 

 

 2015 m. kovo mėn. pasirašytos sutartys su penkiomis teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio teritorinės 

ligonių kasos apmoka suteiktas paslaugas, nes ligoninėje gydosi arba konsultuojami visos Lietuvos 

gyventojai. 

Sutarčių, pasirašytų su teritorinėmis ligonių kasomis 2015 metais, suma – 6634621 eurai. 2015 

metams skirta suma 9,37 proc. (568327 eurai) didesnė nei gauta 2014 metais.   

Sutartinė suma padidėjo, nes asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertė nuo 0,93 balo 2014 

metais kilo iki 0,99 balo už 1 eurą 2015 metais. 2015 m. vasario 10 d. Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu Nr. V-188 nustatyta 0,99 asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertė. 

 Įstaigos bendrame biudžete didžiausią dalį sudaro asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias 

finansuoja Klaipėdos TLK- 98, 74 %. Kitų teritorinių ligonių kasų indėlis į ligoninės biudžetą palyginti 

mažas - Šiaulių TLK - 0,37 %, Kauno TLK - 0, 55 %, Vilniaus TLK - 0,28 %, Panevėžio TLK - 0,05 %. 
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  2015 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokamos vadovaujantis „Asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.  

 Taikant šiame Apraše nustatytą tvarką, Tauragės ligoninėje suteiktos aktyvaus gydymo paslaugos 

buvo apmokėtos 1,06 balo verte.  

 Visos suteiktos viršytos prioritetinės paslaugos, taip pat slaugos, palaikomojo gydymo paslaugos 

buvo apmokėtos. Už viršsutartines slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos, gimdymų bei 

vaikų iki 3 m. aktyviojo gydymo paslaugas 2015 m. gruodžio mėnesį gauta 84,5 tūkst. eurų 

papildomų pajamų.  

          Aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugos stacionare buvo apmokėtos pagal 341 

giminingų diagnozių grupę. Priklausomai nuo gydymo trukmės, galimos daugiau nei 3000 įvairių 

apmokėjimo kombinacijų.  

          Ligoninės stacionaro skyriuose teikiamų aktyviojo gydymo paslaugų atvejo kaina didėja, nes 

pagal DRG metodiką atskirai neapskaitomi  anesteziologijos-  reanimacijos paslaugų atvejai, o jų kaina 

įskaičiuojama į chirurginių bei terapinių profilių kainą.  
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 Pagrindinė problema kartojasi daugelį metų, nes finansinių metų eigoje nėra žinoma, ar bus 

apmokamos viršsutartinės paslaugos. Nėra garantijos, kad balo vertė nebus mažinama, taip pat nemažės 

stacionaro vieno etapo kaina. Dėl šios priežasties sudėtinga planuoti investicijas, darbuotojų atlyginimų 

didinimo klausimo sprendimą.  

  

4. Teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

 

        Įstaigos turima licencija leidžia teikti antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros, pirminės 

stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios slaugos, antrinės ambulatorinės sveikatos 

priežiūros ir kompiuterinės tomografijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.  

Vykdomos šios programos: atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio, storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos,  priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos. 

        Tauragės ligoninės gydytojai 2015 metais teikė 341 giminingų diagnozių grupės aktyvaus gydymo 

ir dienos chirurgijos paslaugas, 89 specializuotas gydytojų specialistų II lygio ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, stebėjimo, priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas, 2 profilių slaugos 

ir palaikomojo gydymo paslaugas, paliatyviosios slaugos paslaugas, diagnostikos paslaugas 

kompiuteriniu tomografu, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas.  

         Suteikiamų aktyvaus gydymo paslaugų atvejų stacionare, įskaitant psichiatrijos profilį, dinamika: 

 

                        
 

Ligoninėje teikiamų aktyvaus gydymo stacionare paslaugų mažėjimas paaiškinamas tuo, kad 

didėja  stebėjimo, dienos chirurgijos, ambulatorinėmis sąlygomis teikiamų paslaugų atvejų skaičius. Be 

to, nuo 2012 m. anesteziologijos reanimacijos paslaugų atvejai, susiję su terapinių ir chirurginių profilių 

paslaugų teikimu, atskirai neapskaitomi, įeina į terapinio ar chirurgijos profilio etapą. 

Nacionalinės sveikatos sistemos prioritetas - teikti daugiau dienos chirurgijos, stebėjimo bei 

skubiosios pagalbos paslaugų. Tauragės ligoninėje laikomasi šios strategijos, todėl, taikant šiuolaikinius 

operacijų atlikimo metodus, pasiekiamas geras rezultatas. 

 2015 metų duomenis, 10,75 %  aktyviojo gydymo  ir dienos chirurgijos paslaugų buvo suteikta 

Šilalės rajono gyventojams, gydymo etapų skaičius – 770,  8,15 %  paslaugų buvo suteikta Pagėgių 

savivaldybės gyventojams, gydymo etapų skaičius – 584, Jurbarko rajono gyventojams - 119 paslaugos 

(1,66 %).  

  



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 9 

                       
 Aktyviojo gydymo atvejai sudaro 42,99 % visų stacionare teiktų paslaugų. Skubiosios pagalbos 

bei stebėjimo paslaugos teikiamos stacionare, tačiau jos priskiriamos ambulatorinėms. Dienos 

chirurgijos paslauga teikiama stacionaro chirurginio profilio skyriuose, tačiau išskiriama į atskirą grupę 

ir įvardijama kaip prioritetinė. 

 

                       
 

          Skubiosios pagalbos paslaugas pacientams, kuriems nereikalingas ambulatorinis gydymas, 

Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje teikia gydytojai ortopedai- traumatologai bei gydytojai 

chirurgai. 2015 m. paslaugų atvejų skaičius, lyginant su ankstesnių metų tendencijomis, mažai keičiasi. 

Pokyčio negalima įvardinti kaip mažėjimo, nes, palyginus su per septynerius metus teiktų šių paslaugų 

vidurkiu, stebimas 7,9 procento didėjimas. 
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           Stebėjimo paslaugų, kurių trukmė iki 24 valandų, teikimas vykdomas visuose stacionaro 

skyriuose. Tai viena iš prioritetinių paslaugų. Dėl šių paslaugų teikimo  mažėja aktyvaus gydymo atvejų 

skaičius. Per pastatuosius penkerius metus stebėjimo atvejų skaičius (2015 m. lyginant su 2010) 

padidėjo 2,3 karto. 2015 m. lyginant su 2014 m., atvejų skaičius padidėjo 7,3 %. 

 

                      
 

         Dienos chirurgijos paslaugos stacionare trukmė – iki 48 valandų. Tendencija - teikti daugiau šių 

paslaugų. 39 % dienos chirurgijos operacijų ligoninėje atlieka gydytojai ginekologai, 31 % - gydytojai 

chirurgai, 20 % -  gydytojai ortopedai – traumatologai, 10 % - gydytojai otorinolaringologai. 2015 m. 

dienos chirurgijos paslaugų skaičius, lyginant su 2014 metais, padidėjo 2,2 %, lyginant su pastarųjų 

penkerių metų vidurkiu, padidėjo 19,1 %.  

        Stacionare teikiamų paslaugų apimtys, eurais: 
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          Daugiausia pajamų (4,18 mln. eurų) uždirbama teikiant aktyvaus gydymo stacionare paslaugas. 

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta stacionaro paslaugų apmokėjimo tvarka, 2015 m. 

už vieną suteiktų aktyvaus gydymo paslaugų eurą buvo sumokėta 1,06. 

         Kitų ligoninės padaliniuose teikiamų paslaugų apimtys iliustruotos žemiau. Ženkli pajamų dalis 

(1,27 mln. eurų) tenka už antrojo lygio gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas. 

 

 
 

Didėja teikiamų slaugos paslaugų apimtys, nes vietoje 15 lovų buvo įsteigtas 37 lovų skyrius. 
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        2015 metais 62,83 % įstaigos pajamų sudarė pajamos, gautos už suteiktas aktyvaus gydymo 

paslaugas, 19,17 % - pajamos, gautos suteikus antrojo lygio  gydytojų specialistų konsultacijas. 

Ligoninės pajamų 2015 m. struktūra pateikiama žemiau.   

                  

 
 

          Konsultacijų poliklinikoje teikiamų paslaugų apimtys 2015 metais, lyginant su 2014 metais, 

sumine išraiška didėjo 5,19 %, o paslaugų skaičiumi – 0,7 %. Įstaigoje jau ilgą laiką susiformavusi 

tendencija teikti ambulatorines paslaugas, todėl konsultacijų skaičius mažai kinta. 

 

 
      

      Diagnostikos skyriuose (Radiologijos, Echoskopijų, Endoskopijų) pacientai tiriami moderniausia 

echoskopine ir endoskopine įranga, atliekamos ir paprastos, ir minimaliai invazinės procedūros 

(biopsijos, punkcijos, polipų šalinimas ir pan.). Radiologiniai tyrimai atliekami šiuolaikiškais ir 

pacientui saugiais skaitmeninio rentgeno aparatais, mamografu bei kompiuteriniu tomografu.  
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Tyrimų struktūroje 67,01 % procentus sudaro laboratorijoje atliekami klinikiniai- diagnostiniai 

tyrimai. 14,82 % sudaro rentgeno diagnostiniai tyrimai, 9,63% - ultragarso tyrimai. 

Diagnostinių tyrimų stuktūra per pastaruosius penkerius metus kinta mažai, tačiau išlieka 

tendencija mažėti rentgeno tyrimams. 

 Ligoninė teikia mokamas paslaugas, dėl kurių teikimo yra  sudarytos sutartys su juridiniais 

asmenimis. Už suteiktas paslaugas taip pat moka neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu 

asmenys. Ligoninės struktūroje esantis Profilaktinės dezinfekcijos skyrius teikia medicininių atliekų 

nukenksminimo bei dezinfekcijos paslaugas juridiniams asmenims. 2015 metus lyginant su 2014 m., 

mokamų paslaugų apimtys  mažėjo 11,9 %, arba 16,3 tūkst. eurų. Papildomos pajamos už mokamas 

paslaugas 2015 metais sudarė 120747 eurus.  

           Ligoninėje 2015 m. suteiktų mokamų paslaugų struktūra (eurais) pateikta žemiau:   
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5. Stacionarinių gydymo įstaigų veiklos rodiklių dinamika 2010-2015 m. 

 

Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbas šalyje vertinamas pagal šiuos rodiklius 

(pateikti lentelėje): 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Siektini 

rodikliai 
Viduti
niai 

respu
bli-
kos 

Lovadienių skaičius
1
 49444 49216 48503 44514 40453  41203    

Pacientų skaičius
2
 7749 7941 7627 7167 6769 6985    

Lovos funkcionavimo 
rodiklis

3
 

287,47 286,14 281,99 258,80 245,17 240,95 300 265,7 

Lovos apyvarta (pacientų 
sk.)

4
 

45,05 46,17 44,34 41,67 41,02 40,85  45,1 

Vidutinė gulėjimo trukmė
5
 6,38 6,20 6,36 6,21 5,98 5,90  5,9 

Mirusiųjų skaičius (be 
slaugos) 

166 172 176 199 165  207   

Letališkumo rodiklis (%)
6
 2,14 2,17 2,31 2,78 2,44 2,96 2   

                         

                          
 

         Pacientų skaičius mažai kinta. 2012 m. antrame pusmetyje keitėsi paslaugų apmo- 

kėjimo sistema, taip pat skaičiavimo metodika. 

     

  

                                                 
1
 ligoninės lovų užimtumo apskaitos vienetas – skaičiuojamas vidutinis dienų skaičius, kai lovos yra užimtos 

2
 iš viso tais metais įstaigoje gydymo kursą baigusių asmenų skaičius 

3
  tai rodiklis, nurodantis, kiek dienų per metus buvo užimta viena ligoninės stacionare esanti lova. Šis rodiklis apskaičiuojamas lovadienių skaičių 

padalinant iš stacionaro lovų skaičiaus 
4
 tai rodiklis, nurodantis, kiek pacientų per metus gulėjo vienoje stacionaro lovoje. Šis rodiklis apskaičiuojamas pacientų skaičių padalinant iš stacionaro 

lovų skaičiaus 
5
 tai vidutinis paciento ligoninės stacionare praleistų lovadienių skaičius, kuris apskaičiuojamas lovadienių skaičių padalinant iš pacientų skaičiaus 

6
 tai mirštamumo ligoninėje rodiklis (procentais), kuris apskaičiuojamas mirusiųjų skaičių dalinant iš visų stacionaro pacientų  skaičiaus ir padauginant iš 

100 
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           Bendras pacientų skaičius, įskaitant dienos chirurgijos, slaugos, reanimacijos 

psichiatrijos skyrių ligonius, 2015 m. palyginus su 2014 m., padidėjo 216 asmenų.  

Vaikų bei Ortopedijos – traumatologijos skyriuose pacientų skaičius didėjo. 
 

                            
 

           Dėl pažangesnių gydymo metodų taikymo ir modernios medicinos įrangos 

naudojimo, pacientas gydymo įstaigoje praleidžia mažiau laiko. Trumpinti gydymo 

trukmę – vienas iš siektinų stacionarinių gydymo įstaigų uždavinių. 2015 m. palyginus su 

2013 metais, pacientas ligoninėje praleidžia 0,31 dienos mažiau. 
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             Lovos apyvartos rodiklis, parodantis, kiek pacientų gulėjo vienoje lovoje per 

metus, įveikė mažėjimo tendenciją ir 2015 m. pradėjo didėti. Kuo šis rodiklis aukštesnis, 

tuo lovos apyvarta geresnė.  
 

                           
 

              Vidutinė gulėjimo trukmė ligoninėje (atėmus slaugos lovadienius) mažėja. 

Lyginant su respublikos vidurkiu,  mažesnė 12,6 %.  

            

6. Lovų skaičiaus dinamika 2008-2015 m. 

        

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lovų skaičius aktyviajam gydymui 172 172 172 172 195 165 165 

t. sk. chirurgijos ir LOR 25 25 25 25 30 30 30 

t.sk.terapijos 37 37 37 37 39 38 38 

t.sk. vaikų ligų 23 23 23 23 29 20 20 

t.sk.neurologijos 17 17 17 17 19 13 13 
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t.sk.psichiatrijos 35 35 35 35 35 35 35 

t.sk.ortopedijos-traumatologijos 15 15 15 15 18 18 18 

t.sk.akušerijos-ginekologijos 20 20 20 20 25 11 11 

Anesteziologijos-reanimacijos 8 8 8 8 6 6 6 

Stebėjimo  6 6 6 6 20 20 20 

Trumpalaikio gydymo 23 23 23 23 0 0 0 

Dienos stacionaro 5 5 5 5 5 5 5 

Dienos chirurgijos 10 10 10 10 16 16 16 

Paliatyviosios slaugos 3 3 3 3 3 3 3 

Slaugos ir palaikomojo gydymo 15 15 15 15 18 34 34 

Lovų skaičius iš viso 242 242 242 242 257 253 253 
Tenka aktyvaus gydymo lovų 10000 30,75 32,12 29,19 32,49 37,78 32,48 33,52 

Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybės7  gyventojų             

Tenka gydymo lovų iš viso 10000  43,26 45,20 41,07 45,71 49,79 49,80 51,40 

Tauragės rajono ir Pagėgių savivald. gyventojų             

Tenka aktyvaus stacionarinio gydymo lovų 10000 81,68 82,6 75,1 74,7 72,3 73,17 72,49 

respublikos gyventojų         

Tauragės rajono ir Pagėgių savivald.gyvent.aktyviam gydymui 1,89  1,83  2,57 2,3 1,91 2,25 2,16 

tenkantis lovų sk. mažesnis už resp. vid. (kartais) 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 

                                                                     

         Lovų skaičius aktyviam gydymui ligoninės stacionaro skyriuose mažėjo dėl paslaugų struktūros 

pokyčių. Vidutinis lovų skaičius aktyviajam gydymui mažėjo 30 vnt. nuo 195 iki 165 vnt. Sudėtingėjant 

gydymo atvejams, aktyviojo gydymo lovos funkcionavimo rodiklis mažėja, todėl keliamas tikslas jį 

didinti, kad pasiektų 300 dienų per metus (dabar 240,95). Vidutinė pacientų gulėjimo trukmė (5,9 

lovadienio) tokia pat kaip Lietuvos Respublikos rodiklis. Trumpa gulėjimo trukmė blogina lovos 

funkcionavimo rodiklį, bet suteikia galimybę įstaigai teikiamų paslaugų kokybės dėka išgydyti daugiau 

pacientų. 

             Lovų skaičius 10 tūkst. gyventojų yra 2,16 karto mažesnis nei vidutinis respublikoje.  

  Vertinant ligoninės stacionare teikiamas antrojo lygio paslaugas, pažymėtina, kad ligoninė 

prisitaiko prie nuolat keliamų vis didesnių reikalavimų gydymui, diagnostikai, personalui. 

 

7. Ligoninės vertinimas regiono gydymo įstaigos lygmeniu 

 

          Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimo  Nr. 1654 „Dėl 

Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“ 16.2. 

punktu, regiono lygmeniui priskiriamos įstaigos, kurios atitinka šiuos du kriterijus kartu: 1100 didžiųjų 

operacijų ir 300 gimdymų per metus.  

   Iki 2012 metų kiekviena chirurginė intervencija stacionare buvo laikoma operacija. 2012 m. 

vasario 27 d. įsakymu Nr. V-145 „Dėl detalizuoto didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašo tvirtinimo“ 

Sveikatos apsaugos ministras patvirtino didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašą. Šis sąrašas įtakojo tai, kad 

regioninio lygmens ligoninių vertinimui naudojamas tik didžiųjų operacijų skaičius, kuris 2015 m. siekė 

1268. Ligoninės operacinėse iš viso buvo atlikta 3585 operacijos. Vertinant bendrą operacijų pokytį,  

stebima didėjimo tendencija. 

           Trečiajame sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etape vertinamų paslaugų struktūra 

(atvejais) pateikta žemiau: 

                                                 
7
 50% Pagėgių savivaldybės gyventojų priskiriama Šilutės gydymo įstaigoms, kita dalis- Tauragės gydymo įstaigoms 
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             Ligoninė atitinka regiono lygmens ligoninei keliamą didžiųjų operacijų skaičiaus reikalavimą- 

ne mažiau kaip 1100 operacijų per metus. 

                 

Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, viešoji įstaiga Tauragės ligoninė atitinka regiono lygmens 

ligoninėms keliamas užduotis. 

Džiugina tai, kad gimdymų skaičius nemažėja. Taip pat didėja bendras operacijų skaičius. 2015 

metus lyginant su 2014, padidėjimas – 9,5 %. 

 

8. Programų finansavimo ir investicijų įvertinimas 

    

           Tauragės ligoninėje 2015 m. buvo įgyvendinami šie projektai: 

1. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose“. Šiame projekte dalyvavo penkios Tauragės regiono gydymo įstaigos: VšĮ Tauragės ligoninė, 

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Jurbarko ligoninė, VšĮ Šilalės rajono 

ligoninė, Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto vertė – 289,6 tūkst. eurų. Projektas 
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užbaigtas, gruodžio mėnesį buvo patvirtinta galutinė ataskaita. 

2. Pradėtas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, 

kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje 

projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Tauragės ligoninėje, teikiančioje paslaugas 

nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, projekto antrasis etapas. Šis projektas tęsis iki 2016 m. 

lapkričio 31 d.. Gautas papildomas finansavimas saulės kolektorių ir šilumos siurblių įrengimui bei 

fotoelektrinės jėgainei statyti. 

3. „Ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių 

įrengimas“. Per 2015 metus ligoninės teritorija baigta sutvarkyti. Projektas finansuotas Kelių plėtros 

fondo lėšomis. 

4. „Avarinės būklės lifto keitimas bei nervų ir vidaus  ligų skyrių remontas bei medicinos įrangos 

įsigijimas Tauragės ligoninėje adresu V. Kudirkos g. 2, Tauragėje“. Projektas tęstinis, finansuojamas 

valstybės biudžeto lėšomis. 2015 metais suremontuotas Nervų ligų skyrius. Gruodžio pradžioje 

suremontuotame skyriuje pradėti gydyti pacientai. 

5. 2015 metais pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateiktą paraišką „Medicininių 

atliekų nukenksminimo įrenginio diegimas“, buvo įsigytas įrenginys.  

6. Ligoninė partnerio teisėmis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis 2011-

2015 metais dalyvavo projekte VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir 

kraujagyslių ligų mažinimas“. 

7. Ligoninė partnerio teisėmis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis 2015 

metais dalyvavo projekte pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo 

programą, siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas naujagimiams. 

8. Pradedama rengti priešprojektinius pasiūlymus dėl 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos 

investicijų gavimo. 

  

8.1. Investicijų teikiama nauda gydymo įstaigai 

 

          Ligoninėje įgyvendinti projektai teigiamai įtakoja gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

didinant energijos vartojimo efektyvumą.  

 E- sveikatos projektas suteikė galimybę gydytojo darbo vietoje matyti informaciją apie pacientui 

atliktus tyrimus, keistis duomenimis tarp regiono gydymo įstaigų, naudotis naujais kompiuteriais bei 

kita technika. 

 Plėtojant Šveicarijos konfederacijos finansuojamą projektą Akušerinėms paslaugoms gerinti, 

rengiamasi diegti naujas energijos taupymo technologijas. 

 Įgyvendinant du Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamo projekto etapus,  

sutvarkyta ligoninės teritorija, išspręstas eismo saugumo klausimas. 

 Valstybės investicijų dėka buvo sumontuotas ligonių liftas, suremontuotas Nervų ligų skyrius. 

2016 metais bus pradėtas remontuoti Vidaus ligų skyrius. Iki 2020 metų tikimasi įsigyti įrangą 

Klinikinės diagnostikos laboratorijai, naują echoskopą.  

 Medicininių atliekų nukenksminimas bei jų perdavimas tolimesniam perdirbimui - vienas iš 

įstaigos prioritetų, nes atneša gydymo įstaigai ne tik finansinę naudą, bet ir užtikrina infekcijų kontrolę 

bei susidariusių atliekų tvarkymą pagal Higienos normų reikalavimus. 

          Pacientas, patekęs į gydymo įstaigą, pastebi teigiamus pokyčius.  

 

9. Duomenys apie personalą 

 

 Lietuvos sveikatos statistikai kasmet  teikiama informacija apie įstaigoje pagrindinėse pareigose 

dirbantį personalą. Informacija pateikta žemiau esančioje lentelėje. 
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Darbuotojai 

2011 2012 2013 2014 2015 

Gydytojai 44 44 46 43 46 

Slaugos personalas 192 201 197 199 192 

Kitas personalas 155 148 151 156 155 

Iš viso: 391 393 394 398 393 

          

 Medicininį išsilavinimą turinčio personalo, dirbančio pirmaeilėse pareigose, pasiskirstymas pagal 

amžiaus grupes: 
Profesija  

Eil.

Nr. 

Vyrai Moterys 

Iš viso Iki 35 

m. 

35-44 

m. 

45-54 

m. 

55-64 

m. 

virš 65 

m. 

Iš viso Iki 35 

m. 

35-44 

m. 

45-54 

m. 

55-64 

m. 

virš 65 

m. 

A  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gydytojas 1 18 3 5 4 4 2 28 5 5 7 8 3 

Slaugytojas 2       178 10 58 66 43 1 

Akušeris 3       14 2 3 3 6  

           Analizuojant šiuos rodiklius, matyti, kad 28,6 % medicininį išsilavinimą turinčių pirmaeiles 

pareigas einančių darbuotojų yra 55 - 64 metų amžiaus. Senėjant personalui, kyla būtinybė investuoti į 

specialistų rengimą. Ligoninė investuoja į trijų specialistų (akušerio ginekologo, anesteziologo 

reanimatologo ir radiologo) rengimą Sveikatos mokslų universitete. Slaugos personalo kol kas pakanka, 

tačiau per artimiausius keletą metų gali pritrūkti ir slaugos darbuotojų. 

           Valstybinei ligonių kasai teikiama informacija apie visus faktiškai dirbančius fizinius asmenis ir 

jų vidutinį darbo užmokestį (išskyrus nedirbusiųjų dėl ligos, motinystės ar vaiko priežiūros atostogų, 

nemokamų atostogų): 
Darbuotojai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 

 Asmenys Vidutinis 

atlyginimas 

Asmenys Vidutinis 

atlyginimas 

Asmenys Vidutinis 

atlyginimas 

Gydytojai 111 1088,053 114 1102,20 109 1208,18 
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 8 1127,77 7 1219,79 7 1236,96 
Slaugytojai 196 564,62 201 592,92 204 622,92 

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 9 867,98 9 865,80 9 887,7 
Kitas personalas 118 337,60 125 337,38 122 369,77 
Iš viso: 442 653,96 456 665,46 452 711,22 

           Darbuotojų kaita minimali. 2015 metais į ligoninę nuolatiniam darbui atvyko 2 gydytojai, į 

antraeiles pareigas įsidarbino 10 gydytojų. Dauguma šių gydytojų dirba nakties budėjimų metu, 

savaitgaliais ar švenčių dienomis. Priimtos 9 slaugytojos, 11 asmenų, priskiriamų kitam personalui. 

Atleista 13 gydytojų, 2 slaugytojos ir 7 asmenys, priskiriami kitam personalui. 

           Visi gydytojai bei slaugos personalas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi 

licencijas ir sertifikatus, suteikiančius teisę verstis atitinkama gydytojo ar slaugytojo praktika.     

          Vienas iš rodiklių, kuris apibūdina įstaigos personalo lojalumą - tai darbuotojų kaitos rodiklis. 
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Lentelėje informacija pateikta asmenims, dirbantiems pirmaeilėse ir antraeilėse pareigose (iš viso). 

Personalo kategorija 
 

Darbuotojų skaičius 
2015 m . sausio mėn. 

Darbuotojų skaičius 
2015 m . gruodžio 
mėn. 

          Skirtumas  
 
 

Administracija 4 4 0 

Gydytojai ir  jiems 
prilyginti asmenys 

107 104 -3 

Slaugos specialistai 200 207 +7 

Pagalbinis personalas 64 70 +6 

Kitas personalas 91 89 -2 

Viso 466 474 +8 

 Darbuotojų kaita ligoninėje yra maža, darbuotojai lojalūs įstaigai.  

 

10. Darbo užmokesčio analizė 

 

        Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio (bruto) dinamika pateikiama žemiau: 

                 
 

         Vidutinis atlyginimas 2015 metais, lyginant su 2014-tais, fiziniam asmeniui padidėjo vidutiniškai 

51 euru. 

 

                 
 

           2015 m. gydytojų darbo užmokestis vienam fiziniam asmeniui, lyginant su 2014 metais, didėjo 

89 eurais.   
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 Slaugytojų atlyginimai didėjo dėl to, kad dėl Sveikatos ministrės įsakymo pasekmės apie 58 eurus 

didėjo pagrindinė ir kintamoji atlyginimų dalis. 

         Kito aptarnaujančio personalo atlyginimas didėjo 36 eurais, nes buvo padidinta minimalioji alga.  

                 
  

 Jei bus didinamas finansavimas, atsižvelgiant į ligoninėje dirbančio personalo struktūrą, įstaiga 

turės spręsti darbo užmokesčio didinimo klausimą.  

 

11. Finansinė analizė 

      

VšĮ Tauragės ligoninė (toliau – įstaiga) yra ekonominis vienetas, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį 

savarankiškumą. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitą reglamentuoja 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos 

įstatymas Nr. IX-574,  Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymas Nr. X-1212 ir kiti teisės aktai. Įstaigos Apskaitos politika patvirtinta 2010 m. rugsėjo 3 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-85 „Dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo“. Įstaiga, 

tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo 
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sektoriaus atskaitomybės įstatymu nustatytais  bendraisiais apskaitos  principais: subjektyvumo; veiklos 

tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; kaupimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; 

turinio viršenybės prieš formą. Ligoninėje buhalterinė apskaita kompiuterizuota. Apskaita vedama pagal 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). 

  

11.1. Veiklos pajamos 

 

 Įstaigoje ataskaitiniais metais  suteiktos regiono lygmens sveikatos priežiūros paslaugos 98,2 % 

apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).  Apmokamų pajamų dydį reglamentuoja 

sutartys sudarytos su Teritorinėmis ligonių kasomis. 

 Kitų juridinių ir fizinių asmenų apmokamos paslaugos sudarė 1,8 %.  

 Veiklos pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą.    

 Ataskaitiniais metais įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas – 6 794,4 tūkst. Eur, iš jų apmokėtos  

iš PSDF biudžeto – 6 673,6 tūkst. Eur, apmokėtos kitų asmenų – 120,8 tūkst. Eur. 2015 metų 

finansavimo pajamos – 437,2 tūkst. Eur, finansinės pajamos – 1,5 tūkst. Eur. Pajamos iš viso: 7 233,1 

tūkst. Eur. 

 

11.2. Veiklos sąnaudos 

 
Ataskaitinių  metų  Įstaigos pagrindinės veiklos  sąnaudos  patirtos ataskaitinio laikotarpio pajamoms 

uždirbti -  7 144,8 tūkst.Eur, (iš jų panaudotas finansavimas - 437,2 tūks.Eur). 

 Sąnaudų struktūra: 

1.Darbo užmokestis –3 929,2 tūkst.Eur  (t.sk.15,6 tūkst.Eur projektų finansavimo lėšos), (55 

proc.)  Darbo užmokesčio fondo struktūra: pagrindinis atlyginimas – 69,3 proc, išmokos už darbą naktį 

ir švenčių dienomis 7,0  proc, už budėjimą skyriuose – 8,8 proc, kintami ir pastovūs priedai 7,8  proc, 

išmokos už darbo intensyvumą, laikiną pavadavimą ir kt.7,1  proc.  
2. Socialinio draudimo įmokos –  1 212,4 tūkst. Eur (17,0 proc.); 

3. Ligonių maitinimas (maisto produktai) – 100,5 tūkst. Eur (1,4 proc.); 

4. Vaistai, medicinos pagalbos priemonės – 729 tūkst. Eur (10,2 proc.); 

5. Komunalinės ir ryšių paslaugos – 244,7 tūkst. Eur (3,4 proc.); 

6. Transporto sąnaudos – 31,5 tūkst. Eur (0,4 proc.); 

7. Turto paprastas remontas ir eksplotavimas –  155,3 tūkst. Eur (2,2 proc.); 

8. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, rezidentų ruošimas, komandiruotės – 47,3 tūkst. Eur (0,7 

proc.); 

9. Pacientų ištyrimas kitose sveikatos priežiūros įstaigose – 40,7 tūkst. Eur (0,6 proc); 

10.  Kitos atsargos (medžiagos), inventorius, paslaugos  – 305,6 tūkst. Eur (4,3 proc.); 

11.  Civilinės atsakomybės draudimas – 17,1 tūkst. Eur (0,2 proc); 

12. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 331,5 tūkst. Eur (4,6 proc.). Sukaupta turto nusidėvėjimo 

suma rodo kiek lėšų įstaiga gali skirti investicijoms. 

11.3 Atsargos (eurais) 

 

  Maisto  Vaistai, Kitos  Trumpalaikis   

  produktai medicinos atsargos turtas Iš viso 

    priemonės   sandėlyje   

Praėjusių finansinių 

metų pabaigoje (2014-

12-31) 1876 35325 8163 19112 64477 
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Finansinių metų 

pabaigoje (2015-12-31) 1764 42922 7311 30844 82841 

 

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų rezervas įstaigoje padidėjo 18,4 tūkst. Eur. Turimas atsargų 

kiekis garantuoja nenutrūkstamoje įstaigos veikloje būtiniausių poreikių užtikrinimą. 

 

11.4. Finansinis rezultatas 

 

Įstaigos finansinis veiklos  rezultatas  teigiamas (t.y.einamųjų metų perviršis) 88,3 tūkst. Eur. 

Įstaigos biudžetas subalansuotas.  

Viešosios įstaigos nėra pelno siekiantys juridiniai vienetai. Įstaigos tikslas ne maksimalus 

teigiamo rezultato ir pelno  siekimas, bet įstaigos teigiamas  pajamų ir sąnaudų  balansas. 

 

11.5. Pinigai 

 

      Banke Kasoje Iš viso 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje (2014-12-31) 389088 2384 391472 

Finansinių metų pabaigoje (2015-12-31) 481988 290 482278 

 

Pinigų likutis banke, užtikrina savalaikį atlyginimų išmokėjimą darbuotojams. Ataskaitinių metų 

gruodžio mėn. teritorinės ligonių kasos pervedė 304 tūkst. Eur avansą už gruodžio mėnesį suteiktas 

sveikatos priežiūros paslaugas. Sutartyse su ligonių kasomis avanso mokėjimas nenumatytas. Kai 

įstaigai trūksta apyvartinių lėšų, avansinis mokėjimas suteikia finansinio stabilumo: suteikia galimybę 

savalaikiai atsiskaityti su darbuotojais ir tiekėjais.  

 

11.6. Įsipareigojimai įstaigai (eurais) 

 

      Teritorinės Kiti    

  

  
ligonių Paslaugų Iš viso 

      kasos pirkėjai   

Praėjusių finansinių metų pabaigoje  (2014-12-31) 335880 10656 346536 

Finansinių metų pabaigoje  (2015- 12-31) 300664 12828 313492 

 

Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimo suma,  atitinka  53 proc.  vidutinių vieno mėnesio   pajamų, 

apmokamų iš PSDF biudžeto, dydį. 

 

11.7. Įstaigos įsipareigojimai (eurais) 

 

  

Tiekėjams 

mokėtinos 

sumos 

Su darbo 

santykiais 

susiję 

įsipareigojimai 

Iš viso 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje  

(2014-12-31) 195540 403176 598716 

Finansinių metų pabaigoje 

 (2015-12-31) 454773 429064 883837 
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Įsiskolinimas tiekėjams padidėjo dėl 2015-12-23 nupirkto infekuotų medicininių atliekų 

nukenksminimo įrenginio, kurio vertė 201445,64 Eur. 75 proc. įrenginio vetės finansavimas bus gautas 

iš  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF). Įvertinus gautinas sumas, pinigų likutį banke 

ir būsimą LAAIF finansavimą,  įstaigai įvykdžius įsipareigojimus, lieka  64,7 tūkst. Eur. 

Įstaiga, siekdama užtikrinti vykdomų  projektų tęstinumą,  naudojo 254,9 tūkst. Eur banko 

ilgalaikę paskolą investicijų finansavimui. Viso grąžinta 227,9 tūkst. Eur, iš jų ataskaitiniais metais - 

165 tūkst. Eur. Likusi paskolos dalis - 27 tūkst. eurų  2016 m. vasario 28 d. Kredito gavimui garantiją 

suteikė  Tauragės rajono savivaldybė 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1-549. Apyvartinių lėšų 

trūkumui padengti pasinaudota 28 tūkst. Eur banko paskola. 

 

11.8. Dalininkai ir  jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

VšĮ Tauragės ligoninės  savininko teises ir pareigas 2010 m. birželio 30 d. perdavimo ir 

priėmimo aktu Nr. V12-37 Tauragės apskrities viršininko administracija perdavė Tauragės rajono 

savivaldybei. Valstybės turtas perduotas Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn 2010 m. birželio 30 

d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. V11-10.  Dalininko įnašo vertė (68611,50 Eur) metų pradžioje ir 

pabaigoje nesikeitė. 

 

11.9. Ilgalaikio turto būklė 

 

  Medicininė Transporto  Baldai, Kitas Nemate-   

  įranga, priemonės biuro ilgalaikis rialusis Iš viso 

  instrumentai   įranga turtas turtas   

Ilgalaikio turto įsigijimo vertė 

2015 m. sausio 1 d. 
2234360 151822 256901 585545 724464 3953092 

Pirkto turto įsigijimo savikaina 169428 

 

16734 214712 318293 719167 

Neatlygintinai gauto turto savikaina 

      Nurašytas turtas  -27009 -6951 -5656 -1674 

 
-41290 

Iškelta iš "Nebaigta statyba" 0 0 0 0 0 0 

Sukaupta nusidėvėjimo suma 

laikotarpio pradžioje 
-1339718 -51451 -119055 -198566 

 
-1708789 

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį -261114 -19192 -36020 -11901 

 
-328227 

Sukaupta nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma 
27009 6951 5656 1674 

 
41290 

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2015 

m. gruodžio 31 d. 802956 81179 118560 589790 1042757 2635243 

 

 

 

 

 

Ilgalaikio  nematerialaus turto būklė: 

1. Įgyvendinamo projekto  „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose" būklė  2015 m. gruodžio 31 d.: 
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 Ataskaitiniais metais užbaigtas 2012 m.pradėtas projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra 

Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose". Sistemos kūrimo darbų išlaidos buvo 

apskaitomos apskaitos grupėje „Nebaigti projektai”, sąskaita Nr. 1161. Įvykdžius projektą, įsisavintų   

174500,16 Eur finansavimo suma perkelta į „Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina” 

sąskaitą Nr. 1121 „Sukurta elektroninė sveikatos informacinė sistema (ESIS)“. 

1.1.Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina - 186784  Eur. 

2. Kitas nematerialusis turtas  - 533 Eur. 

 

11.10. Panaudos sutarties pagrindu perduotas naudoti turtas, apskaitomas įstaigos užbalansinėje 

sąskaitoje 

 

Pagal panaudos sutartis gauto turto, kurio sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, vertė: 

 

Eil. 

Nr. 

Materialiojo turto grupės.  

Panaudos davėjai 

Įsigijimo vertė (Eur) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Tauragės rajono savivaldybė, 

viso: 

7 396 027 7 434 380 

1.1 Kiti pastatai 6 176 043 6 176 043 

1.2 Mašinos ir įrenginiai. Medicinos 

įranga 

1 141 713 1 179 776 

1.3 Baldai ir biuro įranga 408 408 

1.4 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 77 863 78 153 

2 Sveikatos apsaugos ministerija, 

viso: 

238 063 247 620 

2.1 Mašinos ir įrenginiai. Medicinos 

įranga 

147 895 157 452 

2.2 Transporto priemonės 90 168 90 168 

3 LSMU VšĮ Kauno klinikos, viso: 246 181 215 507 

3.1 Mašinos ir įrenginiai. Medicinos 

įranga 

246 181 215 507 

4 Kiti šaltiniai, viso: 112 328 112 328 

4.1 Mašinos ir įrenginiai. Medicinos 

įranga 

112 328 112 328 

 Iš viso 7 992 599 8 009 835 

 

Panaudos sutarčių galiojimas. Tauragės rajono savivaldybės ir Sveikatos ministerijos - 10 metų ir 

neterminuotos; VšĮ Kauno klinikų - iki 2016-08-31, po to bus perduota kaip parama. Kitų šaltinių: nuo 1 

meų iki neterminuotų. 
 

11.11. Gautos finansavimo lėšos, jų šaltiniai ir panaudojimas 

 

2015 metais gautas finansavimas vykdomiems projektams, įstaigos kitoms reikmėms,  iš viso – 579,8 

tūkst. Eur. 

1. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“  -  

38,9 tūkst. Eur (ES - 85 proc, valstybės biudžeto - 15 proc). 

2. „Gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant 

infrastruktūrą“ – 13,7 tūkst. Eur. 
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3. „Ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių 

įrengimas“ – 35,6 tūkst. Eur (100 proc. valstybės biudžetas kelių plėtros programos lėšos). 

4. „Bendradarbiavimo plėtra siekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų 

medicininį saugumą” – 191,1 tūkst. Eur (ES biudžeto lėšos). 

5. „VšĮ Tauragės ligoninės nervų ligų skyriaus remonto darbai“ – 237,5 tūkst. Eur (100 proc. Valstybės 

biudžeto lėšos). 

6. Kitų projektų finansavimas iš  Tauragės rajono savivaldybės biudžeto – 15,9 tūkst. Eur. 

7. Kitas finansavimas (parama), gauta  vaistų, vakcinų ir kt.med.priemonių – 24,5 tūkst. Eur. 

8. Finansavimas (parama) lėšomis (darbo birža, mokymo įstaigos, kt. šaltiniai)  – 22,6 tūkst. Eur. 

Neatlygintinai gauta vaistų, vakcinų ir kitų.medicinos pagalbos priemonių – 141,2 tūkst. Eur. 

 

11.12. Ligoninės 2015 metų veiklos rezultatų ataskaita 

 
Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 7231599,25 6702212,52 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 437225,63 321162,97 

I.1. Iš valstybės biudžeto  37953,83 29851,66 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų  15906,85 2015,76 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 209338,96 175231,59 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 174025,99 114063,96 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS     

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  6794373,62 6381049,55 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6794417,67 6381189,44 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -44,05 -139,89 

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -7142109,64 -6488488,07 

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -5141554,31 -4743641,31 

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -331471,69 -268895,72 

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -244696,35 -261030,84 

IV. KOMANDIRUOČIŲ -5639,77 -9288,78 

V. TRANSPORTO -31504,64 -33112,13 

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -41704,51 -42722,25 

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -155272,68 -119319,21 

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -883,80 -3557,37 

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -1014383,48 -866394,00 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0   

XI. NUOMOS 0   

XII. FINANSAVIMO 0   

XIII. KITŲ PASLAUGŲ -130473,35 -102571,20 

XIV. KITOS -44525,06 -37955,26 

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 89489,61 213724,45 



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 28 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00 

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 0,00 

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS     

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS     

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -1218,23 -9435,05 

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA     

G. PELNO MOKESTIS     

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ 88271,38 204289,40 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA     

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 88271,38 204289,40 

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI     

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI     

 

VšĮ Tauragės ligoninės veiklos rezultatas yra teigiamas. Lyginant su praėjusiais metais, reikšmė 

didėjo. Įtakos turėjo teikiamų viršsutartinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas 

gruodžio mėnesį. 

   

11.13. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Įstaigos pagrindinės veiklos 2015 metų  sąnaudos sudarė 6706,6 tūkst. eurų. (7144,8 - 437,2). 2015 

metais išlaidos valdymui sudarė 140,8 tūkst. eurų, arba 2,1 procento visų įstaigoje patirtų sąnaudų. 

Siektinos veiklos 2015 m. užduotyse nurodyta, kad valdymo išlaidos negali viršyti 5 procentų.  

 

 

11.14. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo 

išmokoms 

 

Direktoriaus darbo užmokestis nustatytas vadovaujantis 1996 m. birželio 6 d. Lietuvos 

Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15
1
 straipsnio „LNSS viešųjų įstaigų 

vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarka“ 2 dalies 2 punktu.  

 „LNSS stacionarinių viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių 

išlaidos yra apmokamos (kompensuojamos) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, 

vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas atsižvelgiant į įstaigos lygmenį ir 

apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos 

(atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento: 2) LNSS regiono lygmens viešųjų įstaigų vadovų – 

13,8“ (2011-06-30 d. redakcija).  

Kintamoji dalis, kuri buvo skaičiuota 2015 metais, nustatyta Tauragės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu: 

2015 m.  balandžio 2 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-78 „Dėl 

mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui 

Irmantui Mockui“.  Nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. viešosios įstaigos Tauragės 

ligoninės direktoriui Irmantui Mockui nustatytas mėnesinės algos kintamosios dalies dydis 40 proc. nuo 

pastoviosios mėnesinės algos dalies dydžio. 
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Direktoriui 2015 m. buvo priskaičiuota 35628,48 eurų darbo užmokesčio, t. sk. už Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinamus projektus-  5412,96 eurai. 

 

11.15. Įstaigos išlaidos kolegialių organų nariams 

 

          2015 metais Viešoji įstaiga nepatyrė išlaidų kolegialių organų nariams. 

 

12. Vidaus medicinos audito veikla 

 

VšĮ Tauragės ligoninėje vykdomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas pagal 

LR Sveikatos apsaugos ministro (- toliau SAM) 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V- 338 „Dėl 

minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 

reikalavimus, bei diegiama kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto 

reikalavimus. 

 Ligoninėje identifikuoti šie kokybės vadybos procesai: vadybos procesas, stacionarinių ir 

ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nustatytas jų taikymas organizacijoje, apibrėžta 

procesų seka ir jų sąveika, apibrėžti valdymą užtikrinantys kriterijai ir metodai. Patvirtinta 160 kokybės 

vadybos sistemos dokumentų.  

 Vidaus auditai. Planiniai auditai. Planiniai auditai atliekami pagal  kiekvienų metų konkretų 

auditų planą. Planinių vidaus auditų metu tikrinama ir vertinama, ar ligoninės veikla ir jos darbo 

rezultatai atitinka kokybės tikslus. Tikrinami ir vertinami sveikatos priežiūros kokybės reikalavimai ir 

požymiai (prieinamumas, tinkamumas, efektyvumas, pacientų saugumas) teikiant sveikatos priežiūros 

paslaugas.  

 Per 2015 m. atlikta: 

 3 planiniai auditai, 

 3 neplaniniai auditai dėl paslaugų teikimo, 

 3 išorės (TLK) auditai.  

Parengtos 6 auditų ataskaitos.  

  Neatitikčių registravimas. 2015 m. atlikta visuose ligoninės skyriuose ir padaliniuose neatitikčių 

registrų analizė. Per 2015 m. užregistruota:  

 44   neatitiktys - stacionaro skyriuose; 

 103 -  Klinikinėje diagnostikos laboratorijoje; 

 14  -   Radiologijos skyriuje. 

Neatitiktys aptartos,  koreguotos skyriuose ir/ar padaliniuose. Koregavimo ir prevenciniai 

veiksmai analizuoti  susirinkimų metu.  

 Dažniausiai skyriuose registruotos neatitiktys: 

 26  - dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių panaudojimas gali 

sukelti paslaugos kokybės sumažėjimą;  

 4 -  dėl diagnostikos, gydymo ir su tuo susijusios medicinos dokumentacijos pildymu. 

Privalomi registruoti nepageidaujami įvykiai. Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 

balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 “Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

reikalavimų aprašo tvirtinimo”, 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 ,,Dėl privalomų registruoti 

nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimus bei 

atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro  2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo 

rodiklių sąrašų patvirtinimo“ rekomendacijas, ligoninėje registruojami ir kasmet analizuojami 

nepageidaujami įvykiai, susiję su medicinos prietaisų naudojimu, kraujo ir jo komponentų transfuzija, 
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vaistinių preparatų naudojimu, pacientų ir darbuotojų radiacine sauga bei radiologinėmis avarijomis, 

nustatyta hospitaline infekcija.  

Kasmet vykdoma hospitalinių  infekcijų stebėsena: 

 Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyvios terapijos 

skyriuje (nuolat). 

 Dėl operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros chirurgijos skyriuje. 

 2015 m. registruoti 28 hospitalinės infekcijos atvejai.  Iš viso infekcijų užregistruota paplitimo 

tyrimo metu 35 iš jų:  įgyta visuomenėje – 28 t.y. 80%, kitoje gydymo įstaigoje 1 t.y. 2,85 %, Tauragės 

ligoninėje 6 t. y. 17,1 % nuo visų paplitimo tyrimo metu užregistruotų infekcijų skaičiaus.   

 

Rizikingi bei gerinantys teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (nustatyti) 

nepageidaujami įvykiai  (papildomi NPĮ): 

 Atsiradusios pragulos – 2; 

 Pacientų traumos stacionare – 8. 

  NPĮ prevenciniai veiksmai analizuoti  susirinkimų metu. 

 Pacientų skundai ir prašymai.  

 Buvo gauti du pacientų prašymai. Jie išnagrinėti, pateikti atsakymai. Gauta viena pretenzija, kuri 

nepasitvirtino. Taip pat gautas vienas skundas, kuris tiriamas Valstybinėje akreditavimo sveikatos 

priežiūros veiklai tarnyboje. 

  Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis. Vykdant nuolatinį ligoninėje įdiegtos 

kokybės vadybos sistemos tobulinimą, 2015 m. ligoninėje parengti, patvirtinti ir įdiegti 14 naujų 

kokybės vadybos sistemos (KVS) dokumentų.     

  Pacientų pasitenkinimo lygis.  Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymo Nr. V-929 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ reikalavimus ir siekiant įvertinti pacientų 

pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygį balais, buvo atlikta pacientų apklausa naudojant minėtu 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą anketos formą. Siekiant, kad būtų užpildytas 

reprezentatyvus anketų skaičius, ir atsižvelgiant į ligoninėje gydytų pacientų skaičių bei pasirinkus 95% 

patikimumo lygmenį ir 5% paklaidos tikimybę, buvo išdalintos 320 anketų. Grąžinta tinkamai (visiškai) 

užpildytos 287 anketos. Anketoje buvo pateikta 10 klausimų; klausimo atsakymas „taip“ vertintas 2 

balais, „iš dalies (galbūt)“ – 1 balu, „ne“ – 0 balų; maksimali balų suma - 20. Išanalizavus užpildytas 

anketas, nustatyta, kad visų anketų balų suma – 5514 balai; balų sumos aritmetinis vidurkis – 19,21 balo 

(žr. lentelė).  
 

Lentelė. Stacionare gydytų pacientų apklausos rezultatai. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas Klausimo balų Klausimo balų 

vidurkis 

1. Ar Jūs patenkinti ligoninės gydytojų darbu? 565 1,97 

2. Ar Jūs patenkinti ligoninės slaugytojų ir (ar) 

akušerių darbu? 

567 1,98 

3. Ar Jus gydę gydytojai suprantamai suteikė Jums 

svarbią  informaciją? 

553 1,93 

4. Ar Jus slaugiusios slaugytojos ir (ar) akušerės 

suprantamai suteikė Jums svarbią informaciją? 

563 1,96 

 

5. Ar jautėte personalo pagarbą gydymo ligoninėje 

metu? 

556  

1,94 

6.  Ar personalas atsižvelgė į Jūsų nuomonę, 

priimdamas sprendimus dėl tyrimų ir gydymo 

541 1,89 
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eigos? 

7. Ar Jus tenkino ligoninės maisto kokybė?  493  

1,72 

8. Ar, Jūsų nuomone, ligoninės patalpos pakankamai 

švarios, jaukios? 

562  

1,96 

9. Ar Jūs rinktumėtės šią ligoninę dar kartą? 557  

1,94 

10. Ar rekomenduotumėte gydytis šioje ligoninėje 

savo artimam žmogui? 

557 1,94 

 

Iš viso balų: 5514 19,21 

Anketų skaičius: 287  

Balų sumos vidurkis: 19,21 

 
Atliktos apklausos rezultatai ir analizės duomenys pateikti ligoninės administracijai, padalinių vadovams. 

 

Antikorupcinių priemonių įgyvendinimas įstaigoje 2015 m.  

VšĮ Tauragės ligoninė, vadovaudamasi Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2016 m. programos 

priemonių planu bei įgyvendindama Tauragės ligoninės Korupcijos prevencijos priemonių planą: 

 VšĮ Tauragės ligoninės  internetiniame tinklapyje skelbiama informacija apie vykdomus ir 

įvykdytus viešuosius pirkimus. 

 Informacija apie VšĮ Tauragės ligoninėje teikiamas mokamas ir nemokamas (apmokamas iš 

PSDF biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką yra pateikiama VšĮ 

Tauragės  ligoninės internetiniame tinklalapyje; 

 Paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ligoninės 

skelbimų lentoje bei ligoninės internetinėje svetainėje www.tal.lt., informacija apie VšĮ Tauragės 

ligoninės pasitikėjimo telefono numerį, kuriuo galima anonimiškai pranešti apie atvejus, susidūrus su 

korupcijos apraiškomis ligoninėje. 

 2015 metais VšĮ Tauragės ligoninės darbuotojams buvo organizuota paskaita antikorupcinio 

švietimo tema, paskaitą skaitė LR STT Klaipėdos valdybos atstovas; 

 2015 m. vykdant pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis apklausą, buvo įtrauktas 

klausimas apie korupciją.  Iš apklausoje dalyvavusių 287 respondentų, 3,8 proc. pacientų mokėjo 

neoficialiai. Lyginant su 2011 m.-2013 m. tyrimų rezultatais, neoficialių mokėjimų atvejų ženkliai 

mažėja (žr. pav.).  
Neoficialių mokėjimų kitimo dinamika VšĮ Tauragės ligoninėje 2011 m.- 2015 m. 

 

  

http://www.tal.lt/


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 32 

 

13. Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės kiekybinių ir kokybinių veiklos rodiklių vertinimas 

 

2015 m. balandžio mėn. 2 d. įvykusiame Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo 

patvirtintos  viešajai įstaigai Tauragės ligoninei keliamos siektinos veiklos užduotys. 

 Pateikiame šių rodiklių faktiškai pasiektas reikšmes. 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo rodikliai 2015 m. Pastabos 

1. Kiekybiniai vertinimo rodikliai   

 1.1.     Siekti teigiamo įstaigos veiklos rezultato. +88239 Rezultatas teigiamas, rodiklis 

pasiektas 

2014 m. finansinis rezultatas buvo 

+204289 eurai 

1.2.  Siekti užtikrinti subalansuotą ligoninės 

veiklą, kad racionali  sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis  būtų ne mažesnė kaip 

55 proc. nuo visų įstaigos pajamų ir ne 

didesnė kaip  60 proc. Jei sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis viršija 60 proc., iškyla 

grėsmė stacionaro paslaugas teikiančiai 

įstaigai nevykdyti įsipareigojimų. 

   57,83 

 

 

 

 

Skaičiuojama nuo visų uždirbtų 

įstaigos pajamų (%). Skaičiuota 

remiantis šios ataskaitos 11.1. ir 11.2 

punktų duomenimis apie visas veiklos 

pajamas ir sąnaudas darbo 

užmokesčiui 

Atitinka kriterijų. 

2014 m. buvo 56,35 procentai. 

1.3. Siekti, kad išlaidos valdymui neviršytų 5 

procentų. 

 

    2,1 Įstaigoje yra 4 vadovaujantieji 

darbuotojai, skaičiuotos visos išlaidos 

vadovaujantiems darbuotojams.  

Įstaigos pagrindinės veiklos 2015 metų  

sąnaudos sudarė 6706,6 tūkst. eurų. 

(7144,8 - 437,2). 2015 metais išlaidos 

valdymui sudarė 140,8 tūkst. eurų, 

arba 2,1 procento visų įstaigoje patirtų 

sąnaudų. 

2014 m. buvo 2,3 proc. 

Atitinka kriterijų. 
1.4. Įgyvendinti vieną informacinių 

technologijų projektą.  

 

Pasiekta Elektroninės sveikatos plėtros 

Tauragės regiono sveikatos priežiūros 

įstaigoje projekto galutinė ataskaita 

buvo patvirtinta 2015 m. gruodžio 18 

d. Projektas įgyvendintas Atitinka 

kriterijų. 

1.5. Vykdyti valstybės investicijų programos 

projekte numatytas veiklas 2015 metams 

(Nervų ligų skyriaus remontas). 

 

Pasiekta 
Vienas iš Valstybės investicijų 

projekto etapų įgyvendintas laiku. 

2015 m. gruodžio 1 d. 

suremontuotame Nervų ligų skyriuje 

pradėti gydyti pacientai. 2015 m. 

skirtos lėšos panaudotos. 

2. Kokybiniai vertinimo rodikliai   

2.1. Siekti, kad pacientų skundų skaičius 

neviršytų 10 per vienerius metus,. 

Pasiekta Gauti 2 prašymai, 1 pretenzija. 1 

skundas tiriamas VASPVT.1 skundas 
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ir pretenzija nepasitvirtino. 

2014 m. buvo gauti 2 skundai.  

2.2. Siekti, kad teisminių bylų 

skaičius  nebūtų didesnis nei trys. 

Pasiekta Teisminių ginčų nebuvo. 

2.3. Teritorinei ligonių kasai atliekant 

tikrinimus, siekti, kad PSDF biudžetas 

patirtų minimalią žalą (ne daugiau kaip 

0,5 proc. įstaigai skiriamos sutartinės 

sumos). 

Pasiekta 

 
2015 metais buvo grąžinta 26660 eurų 

suma į PSDF biudžetą dėl teritorinių 

ligonių kasų atliktų patikrinimų. 

Grąžinta suma sudaro  0,4 procento 

nuo sutartinės sumos (6720055 eurai). 

2014 m. TLK buvo grąžinta 19995,79 

eurai. 

2.4. 

 
Tobulinti įdiegtus įstaigoje kokybės 

vadybos modulius pritaikant teisės aktų 

reikalavimams.  

Pasiekta Įdiegta 14 kokybės vadybos sistemos 

procedūrų. 

2014 m. buvo įdiegtos 5 procedūros. 

2.5. Siekti, kad ne mažiau kaip 5 proc. visų 

įstaigos darbuotojų  keltų kvalifikaciją. 

Pasiekta 5 procentai įstaigos darbuotojų – tai 

24 asmenys. 2015 m. kėlė 

kvalifikaciją 128 asmenys. 

2014 m. – 14 asmenų. 

2.6. Tobulinti pacientų aptarnavimą, 

neviršijant trisdešimties dienų laukimo 

eilės pas gydytojus specialistus. 

Atitinka Eilės nesiekia 30 dienų. Kas mėnesį 

teikiama ataskaita apie pacientų 

laukimo gydymo įstaigoje eiles pagal 

Valstybinės ligonių kasos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

patvirtintą eilių stebėsenos aprašą. Pas 

daugumą gydytojų galima patekti 

registravimosi dieną. Pas 

neurochirurgą, kuris atvyksta vieną 

kartą per savaitę, eilė didžiausia – nuo 

25 iki 30 dienų. Įskaitant specialistus, 

teikiančius pagalbą Priėmimo – 

skubiosios pagalbos skyriuje, 

konsultacinę pagalbą teikia 83 

gydytojai. 

2.7. 

 
Užtikrinti, kad būtų teikiamos regioninės 

ligoninės statusą apsprendžiančios 

paslaugos ir jos būtų prieinamos 

gyventojams (gimdymai, planinės 

operacijos). 

Atitinka 2015 m. priimti 494 gimdymai. 

Atlikta 1268 didžiųjų, 2317 mažųjų 

operacijų. Iš viso atlikta 3273 

operacijos. 

2014 m. – 443 gimdymai, 1160 

didžiųjų operacijų ir 2113 mažųjų 

operacijų. Iš viso atliktos 3273 

operacijos. 

Išvada: 2015 m. rodikliai geresni. 

2.8. Siekti darbuotojų lojalumo įstaigai, 

darbuotojų kaitos rodiklio neviršijant 5 

proc. (išskyrus tuos atvejus, jei įstaigoje 

atliekama reorganizacija) 

Atitinka 2015 m. priimti 32 darbuotojai, atleisti 

22, kaitos rodiklis sudaro 2,2 

procento. Darbuotojai lojalūs įstaigai. 

2.9. Siekti, kad nemažėtų 

teikiamų prioritetinių paslaugų apimtis 

Didėjo 

stebėjimo 
2015 m. iš viso suteikta 4399 

stebėjimo, 1962 priėmimo – 
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(antrojo lygio gydytojų specialistų 

konsultacijos, pacientų stebėjimas, 

Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje 

teikiamos paslaugos). 
 

paslaugų ir 

ambulato-

rinių 

konsulta-

cijų 

skaičius  

skubiosios pagalbos bei 86128 

ambulatorinės antrojo lygio gydytojų 

specialistų konsultacijos. Konsultacijų 

skaičius, lyginant su 2014 metais, 

didėjo 0,7 procento. Priėmimo – 

skubiosios pagalbos paslaugų apimtys 

mažai keičiasi. 

2.10. Siekti, kad didėtų paslaugų, suteiktų 

dienos chirurgijos sąlygomis, skaičius. 

 

Didėja 2015 m. dienos chirurgijos atvejų 

skaičius – 1247. 2014 m. – 1220. 

Padidėjo 27 atvejais arba 2,2 

procentais.  
2.11. Teikti galimybę pacientams registruotis 

pas gydytojus specialistus naudojantis 

elektronine sistema.  
 

Taip Pacientai registruojasi pas gydytojus 

specialistus elektroninėmis 

priemonėmis. Suteiktos dvi galimybės 

registruotis elektroninės registracijos 

sistemos pagalba, ESIS ir SERGU.LT. 

2.12. Tobulinti ligoninės interneto svetainę 

ir taikomąsias programas. 

Atliekama Ligoninės interneto svetainėje 

talpinama visa aktuali informacija, 

modernizuojamos buhalterinės 

apskaitos programos, įdiegta 

Ligoninės informacinė sistema. 

Ligoninėje pacientų registravimas, 

konsultavimas, priėmimas, 

hospitalizavimas, 

laboratorinių tyrimų atsakymų 

formavimas, paciento išrašymas 

vykdomas ligoninės informacinės 

sistemos pagalba 

 

 

14. VšĮ Tauragės ligoninės perspektyvos ir ateities planai 

 

         Visos įstaigos planuoja savo ateitį bei perspektyvą, todėl tai yra aktualu ir Tauragės ligoninės 

vadovams, Gydymo bei Slaugos taryboms, nes siekiama, kad Tauragės rajono ir apskrities gyventojams 

būtų užtikrintas kokybiškų, prieinamų antrojo lygio stacionaro bei ambulatorinių paslaugų teikimas.  

         Pagal Sveikatos ministro 2016 metams patvirtintą balo vertę, paslaugos apmokamos taikant 1 euro 

kainą už 1 balą. Nežiūrint į tai, stacionaro aktyviojo gydymo paslaugų etapo kaina buvo sumažinta 1,08 

proc, lyginant su 2015 m. Dėl šios priežasties, išgydžius tiek pat pacientų aktyviojo gydymo profiliuose, 

mažės suteiktų paslaugų suma. Aktyviajam gydymui skiriama 62,9 proc. įstaigos biudžeto, todėl 

tikėtina, kad įstaiga negalės uždirbti apie 45 tūkst. eurų.  

 Lėšų ypatingai trūksta įstaigos infrastruktūros plėtrai modernizuojant medicinos įrangą. Per metus 

šiam tikslui galima skirti tik apie 100 tūkst. eurų.  

 Baigėsi Europos Sąjungos programavimo laikotarpis, per kurį ligoninė atnaujino medicinos įrangą 

ir infrastruktūrą. Prasideda kitas Europos Sąjungos investicijų etapas, kuriame orientuojamasi ne į 

infrastruktūros gerinimą, todėl anksčiau įsigytą medicinos įrangą teks atnaujinti įstaigos lėšomis. 

Europos Sąjungos struktūrinių bei kitų fondų  (Šveicarijos konfederacija) indėlis pagerino įstaigos 

materialinę bazę, todėl šiuo metu galime teikti visas paslaugas, kurias teikia regiono lygmeniui 
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priskiriama ligoninė. Šveicarijos konfederacijos finansinio mechanizmo dėka 2016 m. bus sumontuota 

kolektorinė saulės jėgainė ir fotoelementų elektrinė. 

         VšĮ Tauragės ligoninės vadovai ir kolektyvas mato teigiamas ateities perspektyvas, nes antrojo 

lygio stacionaro bei ambulatorinės paslaugos regione būtinos ir reikalingos. Ligoninėje dirba 

kvalifikuoti gydytojai, gebantys atlikti sudėtingas operacijas, intervencijas ir procedūras. Ketvirtasis 

sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapas gali sąlygoti pacientų srautų augimą. 

          Ligoninė bus patraukli pacientui bei įstaigoje dirbančiam personalui, joje bus teikiamos 

kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Visa tai reikalauja investicijų į personalo 

kvalifikacijos kėlimą, modernių technologijų diegimą. 

 Per pastaruosius trejus metus kolektyvą papildė jauni iniciatyvūs gydytojai, kurių dėka teikiama 

daugiau paslaugų gyventojams. 2016 m. įstaigoje planuoja pradėti dirbti baigę studijas jauni gydytojai. 

         Norint pasiekti, kad Tauragės ligoninė būtų moderni, 2016 metais planuojame įgyvendinti tęstinius 

projektus, kuriems  teikėme paraiškas: 

 

 

  

Eil.Nr.     

Pateikto investicinio projekto/ programos 

pavadinimas 

Apimtis,  tūkst. eurų   

     

1.  Saulės kolektorių ir šilumos siurblių įrengimas 

karštam vandeniui ruošti 

               125,0   

2. Fotoelektrinės jėgainės įrengimas                Apie 120,0   

3. Vidaus ligų skyriaus remontas (pirmasis etapas)     125,0 

 
  

Didžiausia problema ta, kad valstybė neskyrė pakankamos sumos Vidaus ligų skyriaus remontui. 

Gauta tik 40 procentų reikalingos sumos, kuri reikalinga pilnam skyriaus remonto atlikimui.  

Gydymo įstaigoje dirba 102 darbuotojai, gaunantieji minimalią algą. Papildomų lėšų didinti šios 

grupės darbuotojų atlyginimus neskiriama. Įstaiga per 2009 – 2016 m. laikotarpį papildomai skyrė 242 

tūkst. eurų.  

Tikimasi, kad valstybė galės daugiau lėšų skirti sveikatos priežiūrai, todėl bus galima planuoti 

didesnį darbo užmokestį darbuotojams, siekiant didinti jų lojalumą įstaigai, motyvaciją darbui bei 

galimybes skatinti už pasiektus gerus darbo rezultatus.  

Artėjant naujam Europos Sąjungos programavimo laikotarpiui, jau rengiamasi teikti naujas 

paraiškas. Parengiami priešprojektiniai pasiūlymai. Projektai, kurie buvo ir bus įgyvendinti įstaigoje, 

reikalauja sunkaus ir atsakingo darbo, pradedant pasirengimu ir baigiant jų įgyvendinimu.  

         Per pastaruosius metus pagerėjo darbo sąlygos medikams ir paslaugų kokybė bei prieinamumas 

visiems Tauragės ligoninės pacientams. Ligoninės pasiekimai gerai vertinami, darbo rezultatai tenkina. 

Ligoninė atitinka regioninei ligoninei keliamus reikalavimus.  

         

 

 

Direktorius           Irmantas Mockus 


