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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19  punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsniu ir Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“, 251–253 punktais, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-04-06 

Jurbarkas 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE 

NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS 

 

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė (toliau – Jurbarko ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos rajono lygmens viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, 

teikianti jos įstatuose numatytas antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Įstaigos vizija – tai antrinio lygio daugiaprofilinė gydymo įstaiga, nuolat siekianti sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.  

Įstaigos misija – teikti pacientams saugias, mokslu pagrįstas, kokybiškas, atitinkančias 

pacientų poreikius ir lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, 

atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus. Užtikrinti pacientų privačios informacijos 

saugumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos 

stiprinime bei mokyme. Prisiimti visišką atsakomybę už žmones, kuriems įstaiga teikia paslaugas.  

Įstaigos strategija: 

- nuolat laikytis bei tobulinti LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus atitinkančios kokybės 

vadybos sistemos rezultatyvumą; 

- nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vadovaujantis naujaisiais medicinos mokslo 

pasiekimais; 

- siekti kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę pagal užimamas 

pareigas ir kompetenciją;  

- sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;  

- nuolat pritaikyti praktikoje naujausius pacientų ištyrimo ir gydymo metodus;  

- diegti ir plėtoti naujausias informacines sistemas darbo vietose; 

- gerinti ligoninės infrastruktūrą modernizuojant pastatus ir aplinkos atnaujinimą. 

Jurbarko ligoninė atlieka savo funkcijas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos draudimo ir kitais 

įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus 

įsakymais, kitais teisės aktais bei Jurbarko ligoninės įstatais.  

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos 

standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas licencijose nurodytas sveikatos 

priežiūros paslaugas, gerinti gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą. 

Įstaigos struktūra. Jurbarko ligoninėje yra šie skyriai: Vidaus ligų, Reabilitacijos, 

Psichosomatinis, Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės, Chirurgijos ir ortopedijos 

traumatologijos, Vaikų ligų, Priėmimo-skubios pagalbos, Palaikomojo gydymo ir slaugos, 

Radiologijos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Konsultacinė poliklinika, Klinikinės diagnostikos 

laboratorija.  

Jurbarko ligoninės licencijuotų paslaugų sąrašas. 1999 m. gruodžio 17 d. Jurbarko 

ligoninei išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos licencija Nr. 1107 (papildyta 2019 m. spalio 23 d.), pagal kurią Jurbarko 

ligoninei suteikta teisė užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas: 



  

- antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros: vidaus ligų, vaikų ligų II, suaugusių 

chirurgijos, suaugusių ortopedijos ar traumatologijos IIA, IIB, IIC, psichiatrijos II, reanimacijos ir 

intensyvios terapijos I-I (vaikų ir suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-I (vaikų ir 

suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II (suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios 

terapijos II (suaugusiųjų);  

- antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-

atramos aparato pažeidimų); 

- antrinės stacionarinės palaikomosios reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-

atramos aparato pažeidimų); 

- pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, 

paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų); 

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, 

neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos, pulmonologijos, 

dermatovenerologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, 

fizinės medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos ir traumatologijos, nefrologijos, urologijos, akušerijos 

ir ginekologijos, vaikų ligų, vaikų kardiologijos, vaikų neurologijos, vaikų pulmonologijos, vaikų 

endokrinologijos, vaikų gastroenterologijos, chirurgijos, psichiatrijos;  

- ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: psichoterapijos, endoskopijos, 

echoskopijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų), suaugusiųjų ambulatorinės 

reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų), suaugusiųjų 

ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų), vaikų ambulatorinės 

reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligų, vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimų, vaikų 

kvėpavimo sistemos ligų); 

- bendrosios asmens sveikatos priežiūros: akušerio-akušerio praktikos, slaugos 

(bendrosios praktikos slaugos, psichikos sveikatos slaugos), kineziterapijos, ergoterapijos, masažo, 

dienos chirurgijos (I-VI), dienos stacionaro (psichiatrijos dienos stacionaro), laboratorinės 

diagnostikos ir atlikti tyrimus (atliekami Klinikinės diagnostikos laboratorijoje). 

2020 m. naujai priimtas dirbti gydytojas vaikų neurologas ir pradėtos teikti vaikų 

neurologijos paslaugos. Pradėtas dienos stacionaro paslaugų teikimas.  

Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pagerinimo Jurbarko rajono vaikams, siekiant 

įsteigti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugą, 2020 m. vaikų ligų gydytojas 

išsiųstas į socialinės pediatrijos kvalifikacijos tobulinimo kursus.  

Vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė įstaigai vadovauja nuo 2018 m. birželio 1 d. (Jurbarko 

rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P7-61 „Dėl Rūtos Lukšienės paskyrimo VšĮ Jurbarko 

ligoninės vyriausiąja gydytoja“). 2020 m. įstaigoje pagrindinis iššūkis buvo COVID-19 ligos 

pandemijos ir dėl jos atsiradusių įvairių procesų suvaldymas. Įstaigos vadovas daug dėmesio ir laiko 

skyrė gerinant užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, koordinuojant Jurbarko ligoninės 

pasirengimą, paskelbus visoje šalyje ekstremalią situaciją ir karantiną. Karantino metu pastoviai 

dalyvavo kassavaitiniuose nuotoliniuose pasitarimuose su Kauno regiono gydymo įstaigomis ir 

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), su Kauno regiono COVID-19 ligos valdymo grupės 

ir kitų gydymo įstaigų atstovais. Taip pat buvo keliama gydytojo profesinė kvalifikacija kursuose, 

seminaruose, išklausyti mokymai infekcijų kontrolės klausimais. Dalyvavo mokslinėse 

konferencijose, susitikimuose, mokymuose. 

Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) Šakos kolektyvinės 

sutarties darbo apmokėjimo tvarkos nuostatais Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo 2019 m. 

sausio 21 d. įsakymu Nr. VK-10 „Dėl vyriausiojo gydytojo 2016 m. gegužės    23 d. įsakymo Nr. 

VK-34 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) 

darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ nuo 2020 m. sausio mėn. dėl pakilusios 

minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) padidinta darbo užmokesčio (toliau – DU) pastovioji 

dalis vidutiniškai 8 proc.: gydytojams – 99 Eur, slaugytojams –         59 Eur. Nuo 2020 m. gegužės 



  

mėn. padidinta DU pastovioji dalis gydytojams – 111 Eur (8 proc.), slaugytojams – 167 Eur (20 

proc.), slaugytojų padėjėjams – 61 Eur (10 proc.).  

2020 m. įstaigos skolos tiekėjams buvo sumažintos 46 978 Eur.  

2020 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu 

Nr. V-2708 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 

su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės 

gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Jurbarko ligoninei skirtas finansavimas 

projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Jurbarko rajone“ įgyvendinimui – 251 

634,55 Eur. Projekto metu bus įrengtos geriatrijos dienos stacionaro (6 lovų) patalpos, geriatrijos 

konsultacinis kabinetas, įsigyta medicininė ir kita reikiama įranga. 

Siekiant gerinti rentgeno diagnostikos paslaugų kokybę, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1397 „Dėl investicinių lėšų, skirtų Rentgeno 

diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2020 metais, panaudojimo“, 

Jurbarko ligoninei iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta                   199 tūkst. Eur 

universaliai stacionariai rentgeno diagnostikos medicinos priemonei (prietaisui) įsigyti. Už šias lėšas 

Jurbarko ligoninėje buvo sumontuotas ne tik dar vienas naujas modernus rentgeno aparatas Digital 

Diagnost C90 (gamintojas Philips HealthCare), bet ir atnaujintas dar vienas rentgeno kabinetas. 

Naujasis aparatas pradėtas eksploatuoti nuo 2020 m. gruodžio mėn., gavus leidimą iš Radiacinės 

saugos centro dėl darbo su naujai sumontuota rentgeno diagnostikos medicinos priemone. 2019 m. 

iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje buvo 

sumontuotas pirmas naujas modernus stacionarus rentgeno diagnostikos medicinos aparatas bei 

atnaujintos rentgeno kabineto patalpos. Nuo šiol Jurbarko ligoninėje esantys du modernūs rentgeno 

aparatai užtikrina dar kokybiškesnes asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ypač šiuo sudėtingu 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu. 

2020 m. VšĮ Jurbarko ligoninė patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 

rezidentūros baze – Vidaus ligų ir Šeimos medicinos rezidentūros šeimos medicinos ciklo dalies 

baze. VšĮ Jurbarko ligoninė atitinka teisės aktų nustatytus rezidentūros programos ar ciklo vykdymo 

reikalavimus bei sugeba sudaryti sąlygas rezidentui įgyti reikiamų praktikinių įgūdžių ir patirties. 

Tokiu būdu įstaiga dar labiau pritrauks dirbti daugiau gydytojų rezidentų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų apsaugos įstatymu, Jurbarko ligoninė suvokia ypatingą svarbą, tenkančią asmens 

duomenų apsaugai, todėl renka ir tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie būtini veiklai vykdyti. 

Asmens duomenis tvarko teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia 

apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkant asmens duomenis, siekiama, kad jie būtų 

tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Siekdama užtikrinti asmens duomenų 

saugumą, Jurbarko ligoninė nuolat tobulina duomenų apsaugos sistemas ir stiprina saugumą 

informacinių technologijų srityje. 

Duomenys, susiję su paciento sveikata ir jos priežiūra (su ambulatorinio apsilankymo 

aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, vaiko gimimo pažymėjimu, medicininiu mirties 

liudijimu, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma), vadovaujantis Elektroninės 

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jurbarko ligoninėje tvarkomi elektroniniu būdu, vykdoma 

elektroninė pacientų registracija pas gydytojus. Išankstinės pacientų registracijos informacinės 

sistemos (toliau – IPR IS) portalinis sprendimas ir integracinės sąsajos sukurtos naudoti IPR IS 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios teikia paslaugas apmokamas iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto, viešai deklaruoti vizitų laikus bei registruoti pacientus per IPR IS.  

2020 m. Konsultacinėje poliklinikoje įdiegta telefoninių pokalbių administravimo paslauga. 



  

Jurbarko ligoninė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro      2018 

m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių 

unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos 

turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių 

unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos 

turėtojas, sąrašą, tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo 

tikrinimo ir jų deaktyvinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra prisijungusi prie Nacionalinės vaistų 

vertifikavimo organizacijos (toliau – NVVO) ir tikrina vaistinių preparatų pakuočių unikalumą. 

Įstaigos vaistų pakuočių verifikavimas vykdomas sklandžiai: sutvarkyta programinė įranga, nupirkti 

skeneriai, informacija perduodama į NVVO. 

Jurbarko ligoninė turi Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, 

kurioje teikia informaciją apie įstaigos funkcijas, struktūrą, kitą teisės aktais numatytą informaciją. 

Interneto svetainėje įvesti pradiniai duomenys anglų kalba. Interneto svetainė pritaikyta 

neįgaliesiems. Teikiama informacija buvo nuolat atnaujinama bei šalinami interneto svetainės 

trūkumai. 

Atliekant viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymo kriterijų 

vertinimą iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Jurbarko ligoninė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo analizę mokamų paslaugų teikimo srityje ir pateikė informaciją raštu Sveikatos apsaugos 

ministerijai dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2020 metais. Nustatyta, kad visa nurodytų veiklų 

veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, įstaigoje tinkamai organizuojamos ir įgyvendinamos veiklos ir 

sprendimų priėmimo, kontrolės procedūros. Jurbarko ligoninė nuosekliai vykdė savo įstaigos 

parengtą 2020–2025 metų Šakinės korupcijos prevencijos programą ir Šakinės korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 2020–2025 metų priemonių planą. Programa ir planas 

viešinami įstaigos interneto svetainėje. 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu 

Nr. O1-342 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir 

kandidato skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti sąrašų patvirtinimo“, Jurbarko 

ligoninei suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. 2020 m. toliau buvo 

tęsiamas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo reikalavimų vykdymas.  

Siekiant 2020–2022 m. gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų 

programos, 2020 m. buvo parengtas ir pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai investicijų projektas 

„Pacientų aptarnavimo aplinkos ir inžinerinės infrastruktūros gerinimas, pritaikant universalaus 

dizaino principus, viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“. Finansavimas projektui neskirtas.  

2020 m. atliktas Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriaus patalpų remontas 

(pašalinti 2018 m. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Tauragės departamento (toliau – NVSC) Jurbarko skyriaus atlikto patikrinimo metu nustatyti 

trūkumai), įsigytos 2 šiuolaikinės reanimacijos konsolės, 4 funkcinės intensyvios terapijos lovos, 

centralizuoto vakuumo stotis, 3 automatinės švirkštinės pompos, basonų plovimo mašina, oro 

kondicionavimo įranga, termostatas tirpalų šildymui, 2 dirbtinės plaučių ventiliacijos (toliau – DPV) 

aparatai, laringoskopas, baldai. Operacinėje įrengta narkozės dujų šalinimo įranga, įsigyta 

automatinė instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašina.   

2020 m. įrengta apsauga ant langų nuo tiesioginių saulės spindulių (roletai) 

Psichosomatiniame, Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos, Vaikų ligų ir Priėmimo-skubios 

pagalbos skyriuose, Radiologijos ir Vidaus ligų skyriuose – 2 kondicionieriai.  

Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką medicininės pagalbos teikimą, ypač COVID-19 ligos 

pandemijos metu, buvo paruoštas Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės koridoriaus 

remonto projektas. Remonto darbai turėjo prasidėti 2020 m., tačiau viešųjų pirkimų konkursas 

neįvyko (buvo pasiūlytos per didelės rangos darbų kainos).  

 2020 m. dėl infekcijų kontrolės reikalavimų patalpoms užtikrinimo iš Priėmimo-skubios 

pagalbos skyriaus į Konsultacinės poliklinikos patalpas perkelta Klinikinės diagnostikos 

laboratorija. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje suremontuota 1 patalpa, skirta pacientų izoliacijai, 



  

laboratorijos patalpose atlikti nedidelės apimties remonto darbai, skyriuose įrengti            2 

kondicionieriai.  

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau – FMR) skyriuje 2020 m. suremontuota dalis 

patalpų, įrengti 2 kondicionieriai ir 2 patalpų rekuperacinės sistemos.   

Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę 2020 m. buvo įsigyta nauja 

medicininė įranga: tonometras, histeroskopas, pulsoksimetrai, alkotesteris, dezinfekcinis aparatas, 

medicininiai ir darbuotojų kabinetų baldai, medicininė patalynė, apranga darbuotojams, asmens 

apsaugos priemonės.  

Siekiant sumažinti įstaigos šildymo išlaidas, 2020 m. modernizuotas vienas pagrindinio 

pastato šilumos punktas. 

2020 m. atliktas 2-jų lietaus nuotekų stovų remontas (iš viso suremontuota 4 lietaus nuotekų 

ir 1 vandens bei fekalo kanalizacijos stovai).    

Taip pat saugių ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti buvo 

parengta Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus pradinė patalpų remonto sąmata ir 2020 

m. spalio 16 d. raštu Nr. S-376 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės finansavimo            2021 

metams“ Jurbarko rajono savivaldybės buvo paprašyta pagal pradinę sąmatą skirti                     286 

797,71 Eur paprastojo patalpų remonto darbų atlikimui. Tuo tikslu buvo paruoštas Chirurgijos ir 

ortopedijos traumatologijos skyriaus paprastojo patalpų remonto darbų atlikimo projektas.  

Siekiant įstaigoje atitikti infekcijų kontrolės reikalavimus 2020 m. lapkričio 30 d. raštu   Nr. 

S-448 „Dėl informacijos pateikimo“ Jurbarko rajono savivaldybės buvo paprašyta skirti lėšų 

sanitarinių modulinių namelių, prijungtų prie Jurbarko ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos 

skyriaus, įsigijimui nuomos būdu. Bendra 18 mėn. nuomos sutarties vertė – 33 928,40 Eur. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. 

įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų 

aprašo tvirtinimo“, Jurbarko ligoninėje įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS). 2020 m. 

buvo suplanuoti 3 planiniai vidaus auditai, tačiau dėl COVID-19 ligos pandemijos, įvedus karantiną 

ir laikinai sustabdžius planinių paslaugų teikimą įstaigoje, auditai neatlikti. Šiuos auditus numatoma 

atlikti 2021 m. 

2020 m. atlikti 2 neplaniniai auditai, susiję su pateiktais raštiškais skundais. Vienas skundas 

pateiktas dėl netinkamai suteiktų paslaugų Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos ir 

Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriuose. Antrasis neplaninis auditas atliktas 

gavus skundą Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dėl teiktų paslaugų kokybės įvertinimo. Audito 

grupė neatitikčių nenustatė, išvada – abu skundai nepagrįsti. 

2020 m. įstaigoje vyko KVS sertifikavimo auditas. Audito metu buvo stebima įstaigos 

veikla, vertinami dokumentai, procesų rezultatyvumas, kalbinami darbuotojai. Audito metu žymių 

neatitikčių nenustatyta, užfiksuotos 3 nežymios neatitiktys. Išanalizavus neatitikčių atsiradimo 

priežastis, įgyvendinti koregavimo veiksmai, visos neatitiktys ištaisytos. Atsižvelgiant į auditorių 

pateiktas rekomendacijas gerinimui, tobulinama KVS dokumentacija, parengti veiklos įsakymai, 

peržiūrėtos ir paskirstytos atsakomybės. Audito metu surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, 

kad įstaigoje įdiegta ir palaikoma KVS atitinka taikomo LST EN ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus, vykdoma KVS priežiūra ir nuolatinis tobulinimas.  

Jurbarko ligoninėje vykdomos baigiančių gydymą pacientų apklausos, pateikiant jiems 

užpildyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketas. Anketų duomenys analizuojami 

ir apibendrinti perduodami Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos. Pacientų bendras pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugomis lygis apskaičiuojamas išvedant teigiamo įvertinimo anketų 

skaičiaus ir visų apklausoje dalyvavusių anketų skaičiaus santykį. 2020 m. anketinių duomenų 

analizės rezultatai bei apskaičiuotas įstaigos pacientų pasitenkinimo skaičius suteiktomis 

paslaugomis lygis – 0,99 (2019 m. buvo 0,98). Vertinant pateiktus pacientų pasiūlymus bei 

pageidavimus, dažniausiai prašoma sutvarkyti šaligatvius, pakeisti įėjimo į konsultacinę polikliniką 

duris automatinėmis, kad būtų patogiau patekti pacientams bei atvykusiems neįgaliojo vežimėliuose. 



  

2020 m. papildytas slaugos proceso valdymo aprašas, apimantis slaugos protokolus 

bei tvarkas, peržiūrėti kokybės vadybos dokumentai, procedūros, atlikta ligoninės SWOT (SSGG) 

analizė, kurioje įvardintos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, atlikta rizikos veiksnių 

vertinimo ir valdymo plano įgyvendinimo analizė, aptartos rizikos ir sudarytas rizikų valdymo 

planas  

2020 m. neužfiksuotas nė vienas nepageidaujamas įvykis (veika, galėjusi sukelti 

nepageidaujamą išeitį (rezultatą) pacientui dėl vaistinio preparato vartojimo, kraujo ir jo 

komponentų transfuzijos, medicinos prietaisų naudojimo ir kt.). 

2020 m. NVSC atliko du neplaninius patikrinimus, susijusius su COVID-19 ligos 

pandemijos valdymu ir įstaigos COVID-19 ligos protrūkio kontrolės priemonių vykdymu. Pirmojo 

patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta, antrojo patikrinimo metu buvo nustatytas pažeidimas, 

susijęs su skyrių atsakingų darbuotojų vykdomais pasitarimais, bendromis vizitacijomis. Situacija 

su darbuotojais, atsakingais už skyrių darbo organizavimą, buvo aptarta nuotolinio pasitarimo metu, 

priimtos išvados, pažeidimas pašalintas. Informacija 2020 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. S-404 „Dėl 

COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) protrūkio kontrolės priemonių vykdymo“ apie 

priimtus sprendimus pateikta NVSC ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijai. 

Vadovaujantis KVS standartu išskiriama geroji Jurbarko ligoninės praktika: 

• operatyviai sureaguota į COVID-19 ligos pandemijos situaciją, kuomet visa įstaigos 

veikla bei paslaugų teikimas pritaikytas pagal SAM rekomendacijas ir nurodymus, įrengtos 

atitinkamos patalpos, darbuotojai aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis, stipriai atnaujinta 

įstaigos infrastruktūra ir procesų veikimo aplinka; 

• įstaigos darbuotojams padidintas DU; 

• įstaigai suteiktas šeimos ir vidaus ligų gydytojų rezidentūros bazės statusas; 

• atnaujintos KVS procedūros. 

2020 m. toliau buvo tęsiamas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo 

reikalavimų vykdymas. Taip pat buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų teikimo  srityje. Nustatyta, kad visa nurodytų veiklų veiksmų 

atlikimo tvarka yra skaidri, įstaigoje tinkamai organizuojamos ir įgyvendinamos veiklos ir 

sprendimų priėmimo, kontrolės procedūros. 

Siekiant pagerinti Jurbarko ligoninės personalo pasiruošimą galimoms kibernetinėms 

atakoms 2020 m. spalio 20–22 d. įstaiga dalyvavo Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie 

Krašto apsaugos ministerijos organizuotuose nacionalinėse kibernetinėse pratybose „Kibernetinis 

skydas 2020“.  

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Prasidėjus COVID-19 ligos pandemijos ir 

karantino laikotarpiui Jurbarko ligoninėje 2020 m. kovo mėn. buvo sustabdytas planinių paslaugų 

teikimas, perskirstyta įstaigos infrastruktūra, įkurtas Izoliacinis skyrius ir Karščiavimo klinika 

(vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. 

įsakymu Nr. O1-398 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės paskyrimo karščiavimo klinika“). 

Nuo 2020 m. birželio mėn. visoje šalyje atšaukus karantiną, stacionarinės ir ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos buvo atnaujintos, Izoliacinis skyrius uždarytas.  

Pirmos COVID-19 ligos bangos metu pagal LSMUL Kauno klinikų (organizuojančios 

įstaigos) patvirtintą Kauno regiono sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo planą 

Jurbarko ligoninė buvo paskirta atramine Kauno regiono ligonine COVID-19 liga sergančių 

pacientų gydymui. Įstaigai buvo nurodyta užtikrinti deguonies terapijos pajėgumus 40 lovų 

(LSMUL Kauno klinikų 2020 m. balandžio 10 d. raštas Nr. S-(1.24)-3467 „Dėl Kauno klinikų 

regiono valdymo grupės protokolo“). Kadangi turimas deguonies generatorius buvo nedidelio 

galingumo, buvo įsigytas naujas deguonies generatorius ir įrengti papildomi deguonies tiekimo 

taškai. 

Prasidėjus antrai COVID-19 ligos bangai, vadovaujantis Kauno regiono sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo ir organizavimo planu Jurbarko ligoninėje nuo 2020 m. spalio 26 d. buvo pradėti 

gydyti vidutinio sunkumo būklės COVID-19 liga sergantys pacientai. Tuo tikslu buvo paskirtas ir 



  

palaipsniui didinamas lovų skaičius – iki 40 lovų su deguonies prieiga stacionaro skyriuose ir 4 

lovos su DPV Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriuje. Spalio mėn. prasidėjus 

COVID-19 ligos protrūkiui Jurbarko ligoninėje, infekcija paplito tarp pacientų ir darbuotojų Vidaus 

ligų, vėliau Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos bei Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose. 

COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui buvo perskirstyta įstaigos infrastruktūra, darbuotojai, 

sustabdytos kitos planinės stacionarinės paslaugos, laikinai sustabdytas ambulatorinių konsultacijų 

teikimas. Iš viso COVID-19 liga stacionare buvo gydyti 194 pacientai, daugiausia gruodžio mėn. 

(iki 50 pacientų per dieną). COVID-19 liga susirgo 94 įstaigos darbuotojai (36,6 proc.). 2020 m. 

gruodžio 29 d. pradėta pirmoji darbuotojų vakcinacija nuo COVID-19 ligos (vakcinuoti 55 

darbuotojai).  

2020 m. įstaigai nepriklausomai nuo suteiktų paslaugų kas mėnesį faktiškai buvo apmokama 

1/12 sutarties pajamų. Dėl ženkliai padidėjusio stacionarinių COVID-19 liga sergančių pacientų 

srauto gruodžio mėn. iš Kauno teritorinės ligonių kasos papildomai gauta 89 839,83 Eur daugiau nei 

numatyta sutartyje.  

2020 m. darbuotojams DU padidintas dėl COVID-19 ligos – išmokėti DU priedai, iš viso  

255 166 Eur (iš PSDF lėšų – 223 267 Eur). 

2020 m. įstaigai buvo skirta įvairios paramos už 468 837,60 Eur.  

 

II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS PERSONALĄ 

 

2020 m. gruodžio 31 d. Jurbarko ligoninėje dirbo 257 darbuotojai. Nuo metų pradžios buvo 

atleisti 38 darbuotojai, priimti į darbą 25 darbuotojai. Įstaigos darbuotojų kaitos rodiklis –                 

12,26 proc. 

 

Darbuotojų skaičius 

 

Darbuotojai 

Iš viso Iš jų dirbantys antrose 

pareigose 

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

Administracija 2 3 0 0 

Gydytojas 59 66 31 35 

Sveikatos priežiūros specialistai, 

iš jų: 

122 133 6 11 

su universitetiniu išsilavinimu 13 10 1 2 

su aukštuoju neuniversitetiniu 13 12 0 2 

su aukštesniuoju išsilavinimu 96 111 5 7 

Slaugytojo padėjėjas 51 48 0 0 

Valytojas 1 1 0 0 

Kitas personalas 22 18 0 0 

Iš viso: 257 269 37 46 

 

III. STACIONARO VEIKLA 

 

Bendrieji rodikliai 

 

Rodikliai 2020 m. 2019 m.  Pokytis 2020–2019 m. 

Iš viso darbuotojų (fizinių asmenų) skaičius 257 269 -12 



  

Darbuotojų (fizinių asmenų), dirbančių 

nepagrindiniame darbe, skaičius 
37 46 -9 

Užimtų darbuotojų etatų skaičius 253,90 248,1 5,8 

Gydytojų (fizinių asmenų) skaičius: 59 66 -7 

iš jų dirba Konsultacinėje poliklinikoje  20 22 -2 

Gydytojų (fizinių asmenų), dirbančių 

nepagrindiniame darbe, skaičius 
31 35 -4 

Visų užimtų gydytojų etatų skaičius 45,55 43,85 1,7 

Sveikatos priežiūros specialistų (fizinių 

asmenų) skaičius 
122 133 -11 

Slaugytojų (fizinių asmenų), dirbančių 

nepagrindiniame darbe, skaičius 
6 11 -5 

Visų užimtų sveikatos priežiūros specialistų 

etatų skaičius 
132,50 134,75 -2,25 

 

Lovų fondas 2020 m. 

 

Eil. 

Nr. 
Skyriaus pavadinimas Lovų skaičius 

1. Vidaus ligų  

30 + 

5 neurologijos + 

2 paliatyviosios pagalbos 

2. Psichosomatinis  15 

3. Chirurgijos ir ortopedijos-traumatologijos  14 + 10 dienos chirurgijos 

4. Vaikų ligų 7 

5. Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės  4 

6 Reabilitacijos  20 

7. Priėmimo-skubios pagalbos  3 (stebėjimo paslauga) 

8. Palaikomojo gydymo ir slaugos  60 (iš jų 2 globos) 

Iš viso lovų:  170 

 

Pagrindiniai stacionaro veiklos rodikliai  

 

Skyrius 
Lovų 

skaičius 

Įvykdymas 

Gydėsi 

ligonių 

Lovos 

funkcio-

navimas 

Vidutinė 

gydymo 

trukmė 

Lovos 

apyvarta 

Letališ-

kumas 

Traumatologijos 10 317 140,80 4,44 31,70 0,32 

Chirurgijos 14 527 184,07 4,89 37,64 1,33 

Reanimacijos 4 74 161,00 8,70 18,50 32,43 

Psichosomatinis 15 132 168,93 19,20 8,80 0,76 

Vidaus ligų 35 889 255,89 10,07 25,40 12,60 

Vaikų ligų 7 197 119,14 4,23 28,14 0,00 

Iš viso aktyvaus 

gydymo: 
85 2136 199,45 7,94 25,13 6,79 

Paliatyviosios pagalbos 2 6 548,00 182,67 3,00 50,00 



  

Palaikomojo gydymo ir 

slaugos 
60 249 354,98 85,54 4,15 41,77 

Reabilitacijos 20 34 43,90 25,82 1,70 0,00 

Iš viso:  167 2425 240,87 16,59 14,52 10,39 

Stebėjimo paslauga 3 1861 620,33 1,00 620,33 0,00 

 

Pagrindiniai rodikliai 2019–2020 m. 

 

Skyrius Lovų skaičius Gydėsi ligonių Lovos 

funkcionavimas 

Gydymo trukmė 

2020

m. 

2019

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

 m. 

2019 

 m. 

2020 

 m. 

2019 

 m. 

Traumatologijos 10 10 317 620 140,80 241,10 4,44 3,87 

Chirurgijos 14 14 527 763 184,07 231,93 4,89 4,26 

Reanimacijos 4 4 74 75 161,00 180,50 8,70 9,63 

Psichosomatinis 15 15 132 218 168,93 326,73 19,20 22,48 

Vidaus ligų 35 35 889 1193 255,89 338,80 10,07 9,94 

Vaikų ligų 7 7 197 447 119,14 255,29 4,23 4,00 

Palaikomojo 

gydymo ir slaugos 

60 60 249 293 354,98 405,97 85,54 83,13 

Reabilitacijos 20 20 34 58 43,90 72,95 25,82 25,16 

Paliatyviosios 

slaugos 

2 2 6 6 548,00 298,50 182,67 99,50 

Iš viso:  167 167 2425 3673 240,87 307,37 16,59 13,97 

Stebėjimo 

paslauga 

3 3 1861 2115 620,33 705,00 1,00 1,00 

 

2020 m. Jurbarko ligoninėje iš viso buvo gydyti 2 425 ligoniai. Lyginant su 2019 m. pacientų 

skaičius sumažėjo 1 248 arba 33,98 proc. Gydytų ligonių vidutinė gulėjimo trukmė padidėjo 2,62 

dienomis. 

Prioritetinių stebėjimo paslaugos Jurbarko ligoninėje sumažėjo 12,01 proc., dienos 

chirurgijos paslaugos – 46,59 proc.  

Paslaugų sumažėjimas įvyko dėl COVID-19 ligos pandemijos.  

 

Chirurginis darbas 

 

Chirurginio profilio rodiklių palyginimas 

 

Skyrius 2020 m. 2019 m. Pokytis 2020–2019 m. 

Operacijų skaičius skyriuose iš viso: 871 1491 -620 

Chirurgijos 527 707 -180 

Ortopedijos traumatologijos 344 784 -440 

Operacijų skaičius, tenkantis vienam užimtam 

gydytojo etatui skyriuose: 
99,54 186,38 -86,84 

Chirurgijos  105,40 141,40 -36,00 

Ortopedijos traumatologijos  91,73 209,07 -117,34 

 

Didžiųjų operacijų skaičius  

 



  

Skyrius 

Operacijų skaičius  

2020 m. 2019 m. 
Pokytis  

2020–2019 m. 

Chirurgijos 318 397 -79 

Ortopedijos traumatologijos 198 460 -262 

Iš viso:  516 857 -341 

 

Dienos chirurgijos operacijų skaičius 

 

Skyrius 

Operacijų skaičius  

2020 m.  2019 m.  
Pokytis  

2020–2019 m. 

Chirurgijos (kartu su ginekologijos, 

urologijos, otorinolaringologijos) 
157 292 -135 

Ortopedijos traumatologijos 172 324 -152 

Iš viso: 329 616 -287 

 

IV. KITŲ SKYRIŲ IR PADALINIŲ VEIKLA 

 

Pavadinimas 

Iš viso atlikta tyrimų 
Iš jų ambulatoriniams 

pacientams 

Iš bendro tyrimų 

skaičiaus – mokami 

 

2020 

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

Rentgeno tyrimai 11554 24359 10289 21931 55 96 

Ultragarso tyrimai  8308 10509 7643 9370 15 35 

Endoskopijos tyrimai  872 944 513 747 1 3 

 

Klinikinės diagnostinės laboratorijos veikla  

 

Pavadinimas Iš viso 
Hemato-

loginiai 

Kraujo 

krešėjimo 
Biocheminiai Imuniniai 

Virusų ir kitų 

infekcinių 

žymenų 

Iš viso: 94077 12668 4482 68925 4129 53 

iš jų – ambulatoriniams 

pacientams  
36697 4341 1748 27065 1870 20 

 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus veikla  

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Iš viso atlikta 

procedūrų 

Iš jų atlikta 

procedūrų vaikams 

0–17 m. 

1. Fizioterapijos procedūros  23724 549 

2.  Masažo procedūros  5952 305 

3. Kineziterapijos procedūros  10282 659 

4.  Ergoterapijos procedūros  2219 79 

5.  Psichoterapijos seansai 0 0 

6. Psichologo seansai 221 0 

7. Socialinio darbuotojo paslaugos 205 1 

8. Logoterapeuto paslaugos 862 645 



  

 Iš viso atlikta mokamų procedūrų: 54  0 

 

V. AMBULATORINĖ KONSULTACINĖ ĮSTAIGOS VEIKLA 

 

 

Gydytojai konsultantai 

Apsilankymai Konsultacijos 

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

Endokrinologas 1505 2440 988 1792 

Kardiologas 1997 2801 1469 2092 

Vaikų kardiologas 89 138 88 116 

Nefrologas 404 394 204 222 

Radiologas 15387 23427 9885 15363 

Akušeris ginekologas 1643 2093 1589 1988 

Vaikų gastroenterologas 71 14 41 2 

Vaikų pulmonologas 73 147 53 107 

Vaikų neurologas 5 0 5 0 

Chirurgas 1330 1711 923 1227 

Dermatovenerologas 1369 1496 1185 1314 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 3863 5845 3012 4817 

Echoskopuotojas 2675 4892 2362 4543 

Endoskopuotojas 513 416 486 401 

Neurologas 702 994 509 639 

Oftalmologas 3027 4177 2621 3593 

Ortopedas traumatologas 4876 8057 3418 5606 

Otorinolaringologas 3662 3717 1538 2635 

Psichiatras 1444 1091 622 527 

Urologas 678 1104 605 991 

Vaikų ligų gydytojas 484 906 350 663 

Vidaus ligų gydytojas 3146 1303 1478 463 

Pulmonologas 358 656 308 514 

Gastroenterologas 327 516 218 374 

Ambulatorinė chirurgija I 42 58 42 56 

Ambulatorinė chirurgija II 88 139 80 116 

Ambulatorinė chirurgija III 1 0 0 0 

Kalbos korekcija 666 519 666 519 

Vaikų endokrinologas 226 314 118 160 

Anesteziologas 138 98 137 92 

Ambulatorinė reabilitacija 1780 3239 1780 3239 

Kolonoskopija pagal programą (taikant 

intraveninę nejautrą) 
10 13 10 13 

Prisirašiusio prie PAASPĮ* gyventojo 

aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu 

kitoje ASPĮ 
169 336 169 336 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I 620 859 448 700 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II 1308 1074 926 672 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III 418 588 416 576 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV 957 1152 925 1126 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V 973 559 790 445 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI 7 1 7 1 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII 4 8 4 5 



  

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII 21 8 13 6 

Stebėjimo paslauga 1867 2115 1726 1995 

Dienos stacionaras 1178 0 1161 0 

Iš viso: 60101 79415 43375 60046 

*Trumpinys PAASPĮ – Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga. 

 

2020 m. lyginant su 2019 m. sumažėjo ambulatorinių konsultacinių paslaugų skaičius: 

apsilankymų pas specialistus skaičius sumažėjo 24,32 proc., o konsultacijų – 27,76 proc. 

 

VI. ĮSTAIGOS DALININKAI 

 

Įstaigos dalininkė yra Jurbarko rajono savivaldybė. Jurbarko rajono savivaldybės kapitalo 

įnašas turtu – 83 295 Eur. 

 

VII. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Gautų / panaudotų lėšų 

šaltiniai 

Suma (Eur) Pokytis (+ / -) 

2020 m. 2019 m. Eurais Procentais 

Iš viso gauta lėšų: 6.301.068 5.247.297 + 1.053.771 + 20,08 

1. Iš PSDF biudžeto, iš jų už: 5.685.842 4.991.196 + 694.646 + 13,91 

1.1. 
asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 
5.685.842 4.991.196 + 694.646 + 13,91 

2. 
Iš kitų juridinių ir fizinių 

asmenų, iš jų už: 
82.832 140.740 - 57.908 - 41,14 

2.1. 
Profilaktinį sveikatos 

tikrinimą 
0 0 0 0 

2.2. Medicinines paslaugas 82.833 140.740 - 57.907 - 41,14 

3. 
Kitos gautos / panaudotos 

lėšos, iš jų: 
266.708 26.060 + 240.648 + 923,43 

3.1. kitų šaltinių 263.981 21.684 + 242.297 +1.117,4 

3.2. patalpų nuoma 915 915 0 0 

3.3. 
Kitos nemedicininės 

paslaugos 
1.812 3.461 + 1649 + 47,67 

4. 
Savivaldybės biudžeto 

lėšos 
49.821 72.733 - 22.912 - 31,50 

5. VIP lėšos 0 0 0 0 

6. 
ES ir valstybės biudžeto 

lėšos 
215.865 16.568 + 199.297 + 1202,90 

 

VIII. SĄNAUDOS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Sąnaudos (Eur) Struktūra (proc.) Normatyvai (proc.) 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. Nustatyta Faktas 

1. Darbo užmokestis 4.830.001 3.946.503 77,62 76,72 79,00 79,00 

2. Atskaitymai 

socialiniam draudimui 
85.585 70.279 1,38 1,37 X X 

3. Vaistų ir medicinos 

priemonių sąnaudos 
562.567 392.093 9,04 7,62 8,00 6,07 



  

4. Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas 
61.439 47.187 0,99 0,92 X X 

5. Remonto ir 

eksploatacijos sąnaudos 
46.912 20.293 0,75 0,39 X X 

6. Šildymas 58.012 76.452 0,93 1,49 X X 

7. Elektra 47.990 45.540 0,77 0,89 X X 

8. Vanduo 16.699 17.888 0,27 0,35 X X 

9. Transporto sąnaudos 15.069 29.996 0,24 0,58 X X 

10. Ryšių sąnaudos 4.708 3.952 0,08 0,08 X X 

11. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

sąnaudos 

6.110 12.006 0,10 0,23 X X 

12. Draudimo sąnaudos 6.314 8.232 0,10 0,16 X X 

13. Maitinimas 163.211 198.824 2,62 3,87 X X 

14. Kitos 317.672 274.424 5,11 5,33 X X 

 Iš viso sąnaudų: 6.222.289 5.143.669 100,00 100,00 X X 

 Finansinis rezultatas + 78.799 + 103.628     

 

Jurbarko ligoninės 2020 m. finansinis rezultatas teigiamas – 78 779 Eur. Lyginant su 

praėjusiais metais pajamos padidėjo iš viso – 20,08 proc., sąnaudos – 20,97 proc. DU, medikamentų, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo, remonto, elektros, ryšių ir kitos sąnaudos padidėjo, o šildymo, 

vandens, transporto, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir maitinimo sąnaudos sumažėjo. 

Daugiausia didėjo DU sąnaudos – 898 804 Eur (+22,38 proc.), tame skaičiuje atostoginių 

kaupiniai padidėjo – 214 722 Eur, DU priedai dėl COVID-19 ligos – 255 166 Eur (iš jų – 223 267 

Eur kompensuota iš teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK). 

2020 m. DU buvo patvirtinta 79 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų, faktiškai įvykdyta  

79 proc.  

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms patvirtinta 8 proc. nuo PSDF pajamų, įvykdyta 

6,07 proc.  

Medikamentų sąnaudos iš PSDF lėšų sudarė 344 995 Eur, kitų šaltinių – 217 572 Eur. 

2020 m. buvo atleisti 38 darbuotojai, darbuotojams priskaičiuota išeitinių pašalpų –               28 

248,63 Eur, socialinio draudimo įmokų – 500 Eur, taip pat kompensacijų už nepanaudotas atostogas 

– 23 451,81 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 415,10 Eur. Šios išlaidos yra įrašytos DU ir 

atskaitymų socialiniam draudimui 1 ir 2 eilutėse. 

 

Sąnaudų 14 eilutės „Kitas“ sąnaudas sudaro: 

Rodiklis Eur Proc. 

Įmoka Valstybinei ligonių kasai pacientų žalai atlyginti 10.264 3,2 

Spausdintuvo nuoma 2.061 0,65 

Medicininės aparatūros priežiūra ir remontas 28.422 8,95 

Medžiagų ir menkaverčio turto sunaudojimas 95.490 30,06 

Kompiuterių priežiūra, programų aptarnavimas 19.202 6,05 

Atliekų tvarkymas 15.979 5,03 

Laboratoriniai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos, teikiamos kitose įstaigose 40.143 12,64 

Spaudiniai 4.737 1,49 

Liftų priežiūra ir remontas 3.717 1,17 

Konsultacinių paslaugų teikimas dėl geriatrijos projekto 2.400 0,76 

Deguonies balionų nuoma 4.455 1,4 

Vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditas 4.683 1,47 



  

Gydymo paskirties pastato paprastojo remonto projektas (Chirurgijos ir 

ortopedijos traumatologijos skyriaus) 
9.801 3,09 

Sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos priežiūros ir konsultavimo 

paslaugos 
11.616 3,66 

Priešgaisrinės ir saugumo signalizacijos priežiūra 2.662 0,84 

Skalbimo mašinų remontas 2.859 0,9 

Serverių įrangos techninė priežiūra 1.496 0,47 

Roletų / žaliuzių montavimo paslaugos ir remontai 2.199 0,69 

Darbuotojų saugos funkcijų vykdymo paslauga 4.143 1,3 

Paprastojo remonto aprašo bendroji ekspertizė 968 0,31 

Remonto projektas (Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriaus 

koridorius) 
2.178 0,69 

Informacinės šilumos suvartojimo monitoringo ir valdymo sistemos įrengimas ir 

darbai 
3.629 1,14 

Nudėvėto ilgalaikio turto nurašymas (likutinės vertės) 20.808 6,56 

Kitos sąnaudos (radiacinės saugos tyrimai, graužikų naikinimas, kilimėlių nuoma, 

gesintuvų patikra, pašto išlaidos, geriamo vandens tiekimas, elektriniai matavimai, 

statinių apžiūra, hidrodinaminės mašinos nuoma ir kita) 

23.760 7,48 

Iš viso: 317.672 100,00 

 

Didžiausią visų kitų sąnaudų dalį sudaro medžiagos ir menkavertis turtas (medicininė įranga, 

kompiuterinės įrangos priemonės, detalės, kanceliarinės, švaros, santechnikos priemonės, 

medicininė patalynė, čiužiniai, pacientų ir medicininė apranga, baldai) – 30,06 proc., laboratoriniai 

tyrimai ir kitos medicinos paslaugos, teikiamos kitose įstaigose – 12,64 proc., medicininės 

aparatūros priežiūra ir remontas – 8,95 proc., nudėvėto ilgalaikio medicininio turto nurašymas – 

6,56 proc., kompiuterių priežiūra ir remontas – 6,05 proc., atliekų tvarkymas – 5,03 proc., sveikatos 

priežiūros įstaigų informacinės sistemos priežiūros ir konsultavimo paslaugos –          3,66 proc., 

kitos (radiacinės saugos tyrimai, graužikų naikinimas, kilimėlių nuoma, gesintuvų patikra, pašto 

išlaidos, geriamo vandens tiekimas, elektriniai matavimai, statinių apžiūra, hidrodinaminės mašinos 

nuoma ir kita) – 7,48 proc. 2020 m. šios sąnaudų grupės sudarė 80 proc. visų kitų sąnaudų. 

 

IX. KITOS PATIRTOS SĄNAUDOS 

 

Eil. 

Nr. 
Patirtų sąnaudų pavadinimas 

2020 m. 2019 m. Pokytis (+ / -) 

Abs. sk. 

(Eur) 

Proc. Abs. sk. 

(Eur) 

Proc. Abs. 

sk. 

(Eur) 

Proc. 

1. Įstaigos vadovo DU 49.149 0,79 33.194 0,65 15.955 +48,07 

2. Kitos išmokos įstaigos vadovui – – – – – – 

3. Įstaigos valdymo išlaidos* 215.194 3,46 196.137 3,81 19.057 +9,72 

* Valdymo išlaidos – tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus 

audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo 

užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos. 

 

X. ĮSTAIGOS ĮSISKOLINIMAI 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Suma (Eur) 

2020 m. 2019 m. 



  

1. Kreditorinis įsiskolinimas: 1.261.693 941.819 

1.1. Tiekėjams už paslaugas ir prekes 82.389 129.367 

1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 511.769 359.639 

1.3. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) 667.535 452.813 

1.4. Ilgalaikiai įsipareigojimai su einamųjų metų dalimi 0 0 

2. Debitorinis įsiskolinimas: 752.360 635.912 

2.1. Iš PSDF 587.384 616.682 

2.2. Kiti pirkėjai 11.848 18.880 

2.3. Gautinos sumos (finansavimo) 153.128 350 

 

XI. ĮSIGYTAS ILGALAIKIS MATERIALUS / NEMATERIALUS TURTAS 

 

Ataskaitiniais finansiniais metais Jurbarko ligoninė įgijo ilgalaikio turto už                         482 

638,28 Eur. (Jurbarko ligoninės lėšos – 67 920,34 Eur, Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos 

– 20 000 Eur, paramos lėšos – 14 681,90 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 374 636,45 Eur, Europos 

Sąjungos fondų lėšos – 5 399,59 Eur). 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Vieneto 

kaina (Eur) 
Kiekis 

Suma 

(Eur) 

1. Alkotesteris Drager su spausdintuvu vnt. 913,55 1 913,55 

2. Pulsoksimetras su 2 davikliais vnt. 713,9 7 4.997,30 

3. Histeroskopo komplektas vnt. 1.045,40 1 10.454,40 

4. Spinta vnt. 561,71 1 561,71 

5. Spinta 4-ių durų vnt. 540,00 1 540,00 

6. 
Rentgeno diagnostikos medicinos 

prietaisas 
vnt. 199.000,00 1 199.000,00 

7. Kondicionierius Fujitsu  vnt. 1.186,19 2 2.372,38 

8. Kondicionierius Fujitsu vnt. 1.216,66 3 3.649,99 

9. Kondicionierius Fujitsu kasetinis vnt. 1.686,19 2 3.372,38 

10. Rekuperatorius sieninis mini vnt. 627,05 2 1.254,09 

11. Pompa švirkštinė vnt. 1.270,50 3 3.811,50 

12. Monitorius Philips vnt. 4.928,22 7 34.497,54 

13. Lova elektrinė funkcinė vnt. 1.681,90 4 6.727,60 

14. 
Medicininio deguonies generatoriaus 

sistema 
vnt. 104.788,42 1 104.788,42 

15. Centralizuota vakuumo stotis vnt. 10.992,85 1 10.992,85 

16. Konsolė vertikali 2-iem lovoms vnt. 4.719,00 2 9.438,00 

17. Basonų plovimo mašina vnt. 6.979,99 1 6.979,99 

18. Tonometras nešiojamas, akispūdžiui vnt. 5.203,00 1 5.203,00 

19. Rėmeliai (bandomieji) vnt. 580,80 1 580,80 

20. Rinkinys laringoskopo pakraunamas vnt. 1.076,90 1 1.076,90 

21. 
Sistema mobilioji vakuuminio 

atsiurbimo 
vnt. 1.355,20 1 1.355,20 

22. 
Instrumentų plovimo dezinfekavimo 

mašina 
vnt. 11.979,00 1 11.979,00 

23. Termostatas-šildymo spinta vnt. 1.754,50 1 1.754,50 

24. Aparatas dezinfekcinis vnt. 1.851,30 1 1.851,30 

25. DPV aparatas su priedais vnt. 17.699,00 2 35.398,00 



  

26. Aparatas ultragarso Philips vnt. 13.000,00 1 13.000,00 

27. Kompiuteris nešiojamas vnt. 886,72 4 3.546,88 

28. Pulsoksimetras Nellcor vnt. 847,00 3 2.541,00 

 

2020 M. COVID-19 LIGOS PANDEMIJOS METU NEATLYGINTINAI GAUTA 

FINANSAVIMO LĖŠOS IR TURTAS  

 

 Suma Eur 

 

Valstybės 

biudžetas 

Savivaldybės 

biudžetas 
ES lėšos 

Kiti 

šaltinai 
Iš viso 

Piniginės lėšos, iš jų: 
163 698,00 4 212,01  2 050,00 169 960,01 

remontas (Karščiavimo 

klinika) 
 4 212,01   4 212,01 

COVID-19 išlaidos AAP 58 109,9    58 109,9 

COVID-19 išlaidos 

(ilgalaikis turtas) 
104 788,00    104 788,00 

COVID-19 išlaidos (kita) 800,10    800,10 

Rotary klubas (funkcinė 

lova pacientui, čiužinys) 
   2 050,00 2 050,00 

Gauta turto, iš jo: 247 671,18 6 259,41 5 494,97 39 452,03 298 877,59 

ilgalaikis turtas 70 848,45  5 399,59 13 000,00 89 248,04 

AAP atsargos, 

medikamentai ir medicinos 

priemonės 

176 822,73 6 259,41 95,38 26 452,03 209 629,55 

    Iš viso: 468 837,60  

*Trumpinys AAP – asmens apsaugos priemonės 

 

XII. INFORMACIJA APIE ĮVYKDYTUS PROJEKTUS 

 

Investicijų projekto pavadinimas 
Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 

2018–2025 metų programa 

Investicijų projekto vykdytojo 

pavadinimas  
Jurbarko rajono savivaldybės administracija   

Investicijų projekto įgyvendinimo 

laikotarpis  
2019–2021 m. (II etapas) 

Bendra investicijų projekto vertė,  

valstybės biudžetas 
199 000,00 Eur 

Trumpas investicijų projekto 

aprašymas 

2020 m. pakeistas senas rentgeno diagnostikos prietaisas 

(pagaminimo metai 2004 m.) nauja modernia įranga, 

pagerinta rentgeno diagnostikos asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybė ir pacientų sauga.  

 

 

XIII. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 

 

Jurbarko ligoninės tolimesnė veikla ir perspektyvos susietos su besitęsiančiais COVID-19 

ligos pandemija ir karantinu. Organizuojančios įstaigos LSMUL Kauno klinikų sprendimu Jurbarko 

ligoninė išlieka atramine ligonine, Kauno regione teikiančia asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

COVID-19 liga sergantiems pacientams. Deja, pastovaus sutartinio finansavimo Jurbarko ligoninei 



  

organizuojanti įstaiga negali užtikrinti. Išlieka problema, kaip, didėjant COVID-19 liga 

sergančių pacientų srautui, išlaikyti planinių teikiamų paslaugų spektrą ir apimtis, įstaigos 

infrastruktūrą. Išlieka sudėtinga planuoti visapusišką įstaigos ateitį, nes nežinoma, koks bus 

finansavimas iš TLK.  

1. 2021 m. partnerio teisėmis įstaiga įtraukta į LSMUL Kauno klinikų projektą                       Nr. 

J02-CPVA-V-06-0001 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas 

Kauno Klinikose“. Iš projekto lėšų tikimasi padengti dėl COVID-19 ligos papildomai patirtas ir 

planuojamas patirti išlaidas bei pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę 

(įsigyta centrinė monitoravimo stotis ir monitoriai, DPV aparatas, didelės deguonies tėkmės ir 

videolaringoskopo sistemos, automatinės švirkštinės pompos Reanimacijos-intensyvios terapijos ir 

operacinės skyriui, pacientų transportavimo vežimėlis Priėmimo-skubios pagalbos skyriui, įrengta 

pamatinė betono aikštelė deguonies talpyklai, planuojama įsigyti funkcines pacientų lovas, 

medicininius baldus, medicinos priemones). 

2. Jurbarko ligoninėje gydant COVID-19 liga sergančius pacientus, taikant naujausią 

deguonies terapijos įrangą ir dėl to atsiradus poreikiui didinti deguonies terapijos pajėgumus, 

nuomos būdu (6 mėn.) iš savų lėšų įsigyta kriogeninė deguonies talpykla.  

3. Pagal patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą pacientų aptarnavimo 

kokybei gerinti, remonto ir ūkio išlaidoms Jurbarko ligoninei buvo skirtas finansavimas –              198 

500 Eur. Iš jų: 

3.1. įsigyti nuomos būdu sanitariniai moduliniai nameliai prie Priėmimo-skubios pagalbos 

skyriaus, lėšų poreikis 2021 m. – apie 26 000 Eur. Šie nameliai užtikrins saugų infekcinėmis ligomis 

sergančių pacientų srautų atskyrimą, atliks Izoliacinio skyriaus funkciją; 

3.2. bus atliktas Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriaus koridoriaus 

remontas. Pagal infekcijų kontrolės reikalavimus bus atskirti stacionarinių ir ambulatorinių pacientų 

srautai. Planuojama bendra remonto darbų sąmata – apie 37 000 Eur;   

3.3. bus atlikti pagrindinio įstaigos korpuso avarinės būklės vandens, fekalo ir lietaus 

nuotekų stovų remonto darbai – apie 38 000 Eur;  

3.4. bus pradėtas Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus patalpų remontas. 

Siekiant atnaujinti patalpas ir maksimaliai išpildyti infekcijų kontrolės reikalavimus pagal 

galimybes palatose bus įrengti sanitariniai mazgai. Visam projektui įgyvendinti reikalinga daugiau 

nei 300 000 Eur suma, todėl darbai bus tęsiami ir sekančiais metais, bus kreipiamasi į įstaigos 

steigėją dėl papildomo finansavimo 2022 m. 

4. Vadovaujantis LNSS Šakos kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo tvarkos nuostatais  

nuo 2021 m. sausio mėn. dėl pakilusios MMA padidinta DU pastovioji dalis visiems sveikatos 

priežiūros specialistams vidutiniškai 8 proc.: gydytojams – 130 Eur, slaugytojams – 78 Eur.             

2021 m. bus mokamas padidintas DU darbuotojams, dirbantiems su COVID-19 liga sergančiais 

pacientais. 

5. 2021–2022 m. bus vykdomas geriatrijos dienos stacionaro patalpų remontas ir įrangos 

įsigijimas pagal priemonę Nr.08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“. 

Po projekto užbaigimo bus teikiamos geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinės konsultacinės 

paslaugos. 2021 m. nupirkta geriatrijos patalpų remonto projektavimo paslauga.   

6. Pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir 

diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ iš SAM laukiama finansavimo dėl širdies 

nepakankamumo konsultacinio kabineto įsteigimo. 

7. 2021 m. vasario 26 d. raštu Nr. S-67 „Dėl investicinių lėšų poreikio 2022–2024 metais“ 

buvo kreiptasi į SAM dėl finansavimo iš 2022–2024 m. sveikatos apsaugos srities investicijų 

programos pagal investicijų projektą „Pacientų aptarnavimo aplinkos ir inžinerinės infrastruktūros 

gerinimas, pritaikant universalaus dizaino principus, viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“, kurio 

metu būtų atnaujintos ir įrengtos pagrindinio pastato inžinerinės sistemos, Priėmimo-skubios 

pagalbos skyriaus privažiavimas ir įstaigos pagrindinio pastato įėjimas pritaikytas specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims. 2021 m. balandžio 5 d. iš SAM buvo gautas atsakymas į raštą Nr. 



  

(9.3.3 Mr-15) 10-2161, kuriame paaiškinta, kad Jurbarko ligoninės investicijų projekto finansuoti 

nėra jokių galimybių, tačiau ateityje planuojama sisteminė investicijų projektų peržiūra iš įstaigų 

tinklo formavimo perspektyvos bei investicijų projektų finansavimas iš Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo fondo lėšų ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bei per Nacionalinės 

plėtros programų priemones.  

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 

patvirtinimo“, Jurbarko ligoninė 2020 m. buvo atrinkta gauti finansavimą sergančių cukriniu diabetu 

asmenų slaugos kabinetų įkūrimui (kabinetų įkūrimas, patalpų remontas, diabetinės pėdos priežiūros 

medicinos įrangos įsigijimas, metodinių priemonių pacientų mokymo paslaugoms įsigijimas ir kt.), 

laukiama projekto pradžios.  

9. Suvaldžius COVID-19 ligos pandemiją 2021 m. išliks šios prioritetinės gydymo 

paslaugos: gydytojų specializuotos ambulatorinės ir išplėstinės konsultacijos, dienos chirurgijos, 

stebėjimo, dienos stacionaro, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos. 

10. Patikslinus įstaigos licenciją dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvos reabilitacijos 

paslaugų, planuojama įsteigti socialinio pediatro pareigybę bei teikti Vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvos reabilitacijos paslaugas. 

11. Įstaigoje įdiegtos elektroninės informacinės sistemos tobulinimas ir atnaujinimas, pagal 

galimybes FMR paslaugų modulio, dokumentų valdymo sistemos, pacientų eilių valdymo sistemos, 

informavimo SMS pranešimų paslaugos, visoms kompiuterizuotoms darbo vietoms antivirusinių 

programų įsigijimas. 

12. KVS tobulinimas, atnaujinimas ir informacijos (formų, priedų), esančios procedūrų 

aprašuose, papildymas.  

13. Interneto svetainės tobulinimas ir atnaujinimas.  

14. Skaidraus asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo reikalavimų vykdymas. 

15. Planuojama įrengti kondicionierius Vidaus ligų skyriuje. 

16. Gaunant adekvatų finansavimą iš TLK, planuojama įsigyti operacinį stalą ir atnaujinti  

medicininius instrumentus, skirtus traumatologinėms ir chirurginėms operacijoms atlikti, 

elektrokardiografą, atnaujinti endoskopinę, FMR paslaugoms skirtą įrangą, atnaujinti buhalterinę 

programą, kabinetų baldus, medicininę aprangą darbuotojams, maisto liftą, mirusiųjų palaikų 

transportavimo vežimėlį. 

17. Naujo tarnybinio automobilio įsigijimas pagal įstaigos finansines galimybes.  

18. Kompiuterinio tomografo Jurbarko ligoninėje įsigijimo galimybių paieška. 

 

 

 

 

Vyriausioji gydytoja        Rūta Lukšienė 
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