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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); 

- bendrąsias 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). 

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

rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P7-61 „Dėl Rūtos Lukšienės paskyrimo viešosios įstaigos 

Jurbarko ligoninės vyriausiąja gydytoja“). 2021 m. įstaigoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas 

besitęsiančios COVID-19 ligos pandemijos suvaldymui ir pagrindinis iššūkis – Sveikatos apsaugo 

ministerijos inicijuota sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma. Dėl šių procesų dalyvauta 

nuolatiniuose kassavaitiniuose nuotoliniuose pasitarimuose su Kauno regiono gydymo įstaigomis ir 

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), inicijuoti raštai atsakingoms institucijoms. Taip pat 

buvo keliama gydytojo profesinė kvalifikacija kursuose, seminaruose, išklausyta mokymai mobingo, 

krizių valdymo tema, dalyvauta kursuose „Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos 

sistema“.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 

36  straipsnio pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 

Nr.  I- 1367 10, 20, 22, 27–30, 32–35, 37–38, 46, 55–56 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. 

gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1386 „Dėl Rekomenduojamų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų vadovų atšaukimo priežasčių sąrašo ir atšaukimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ buvo nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos pakeitimai, kurie perkelti į naujos 



redakcijos viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatus, patvirtintus Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T2-229 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 

įstatų patvirtinimo“. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 str. 2021 m. rugsėjo 6 d. vyriausiojo 

gydytojo įsakymu Nr. VK-58 „Dėl darbo tarybos patvirtinimo“ sudaryta viešosios įstaigos Jurbarko 

ligoninės darbo taryba (toliau – Darbo taryba). Darbo taryba – atstovaujamasis organas, kuris gina 

darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovauja jų interesus. Svarstomais 

klausimais teikia rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus įstaigos vadovui. Darbo tarybos darbas 

protokoluojamas. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo 

tarybos įgaliojimų pradžios. 

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“ ir dėl pakilusios minimalios mėnesinės 

algos (toliau – MMA) nuo 2021 m. sausio mėn. padidinta darbo užmokesčio (toliau – DU) pastovioji 

dalis 1 et. gydytojams– 132,30 Eur (9,37 proc.),     slaugytojams – 79,38 Eur (9,37 proc.), slaugytojų 

padėjėjams – 35,62 Eur (5,77 proc.), kitiems gaunantiems MMA darbuotojams – 35,62 Eur (5,77 

proc.). 

„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 (toliau – ES) 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“ Jurbarko ligoninei skirtas finansavimas projekto „Sveiko senėjimo 

paslaugų kokybės gerinimas Jurbarko rajone“ įgyvendinimui – 251 634,55 Eur. 2021 m atlikti patalpų 

remonto darbai (146 680,97 Eur), įsigyta elektrokardiografas (3 993 Eur), defibriliatorius (7 139 Eur), 

kompresinės terapijos aparatas (5 445 Eur), pusiausvyros lavinimo įranga (3 990 Eur), transkutaninės 

elektrostimualiacijos prietaisai (6 292 Eur). 2022 m. planuojama užbaigti remonto darbus, įsigyti 

likusią medicininę įrangą, baldus. Sėkmingai įsisavinus projektui skirtas lėšas, išklausius mokymus 

specialistams, patikslinus įstaigos licenciją 2022–2023 m. bus pradėtos teikti dienos ir ambulatorinės 

geriatrijos paslaugos.  

2021 m. partnerio teisėmis Jurbarko ligoninė įtraukta į LSMUL Kauno klinikų projektą 

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

didinimas Kauno Klinikose“. Iš projekto gautų 160 854,33 Eur lėšų padengtos dėl COVID-19 ligos 

papildomai patirtos išlaidos bei pagerinta teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 

(įsigyta Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriui centrinė monitoravimo stotis ir 

monitoriai, DPV aparatas, didelės deguonies tėkmės ir videolaringoskopo sistemos, automatinės 

švirkštinės pompos, funkcinės elektrinės lovos, Priėmimo-skubios pagalbos skyriui – pacientų 

transportavimo vežimėlis, Vidaus ligų skyriui – funkcinės elektrinės lovos, taip pat įrengta pamatinė 

betono aikštelė deguonies talpyklai, įsigytos medicinos priemonės, lašelinių stovai, skystas 

medicininis deguonis).  

Siekiant 2021–2023 m. gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų programos, 

2021 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“. Buvo gautas atsakymas, 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.  



Pagal patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą 2021 m. pacientų aptarnavimo 

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

198  500  Eur. Iš jų: 

• įrengta prie Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus 3 sanitariniai moduliniai nameliai su 5 

izoliatoriais ir atskiromis WC zonomis (bendra nuomos sutarties vertė – 33 928,40 Eur, iš jų Jurbarko 

rajono savivaldybės lėšos – 28 500,00 Eur); 

• atliktas Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės koridoriaus ir patalpų  remontas 

(Jurbarko rajono savivaldybės lėšos – 35 955,43 Eur); 

• pradėti Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus pirmo etapo remonto darbai 

(Jurbarko rajono savivaldybės lėšos – 134 044,57 Eur); 

• 2021 m. iš įstaigos lėšų atlikta pagrindinio pastato 10-ies vandens ir nuotekų stovų 

remontas (13 822,75 Eur), Vidaus ligų skyriuje įengta 16 kondicionierių (12 003,20 Eur). 

Dėl didelio COVID-19 liga sergančių pacientų srauto siekiant išvengti deguonies tiekimo 

sutrikimų buvo įsigyta portatyviniai deguonies generatoriai, didelės deguonies tėkmės sistemos 

įranga, įrengta palatose papildomi deguonies tiekimo taškai, pamatinė aikštelė ir kriogeninių 

suskystintų medicininio deguonies dujų talpykla (nuomos būdu, bendra sutarties vertė – 17 132 Eur). 

Taip pat buvo įsigyta nauja medicininė įranga otorinolaringologijos paslaugoms teikti, sterilizacinei, 

laboratorijai, taip pat baldai, apranga darbuotojams, asmens apsaugos priemonės, kompiuteriai, kelio 

užtvaras.  

Dėl išliekančio papildomo finansavimo poreikio Jurbarko ligoninė 2021 m. spalio 29 d. raštu 

Nr. S-373 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės finansavimo 2022 metams“ kreipėsi į Jurbarko 

rajono savivaldybę su prašymu 2022 m. skirti finansavimą Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos 

skyriaus remonto darbams tęsti, kompiuteriniam tomografui, operaciniam stalui įsigyti, pacientų 

dietinio maitinimo paslaugos kokybės gerinimui virtuvės įrangai įsigyti ir keleivinio lifto 

atnaujinimui, Projekto „VšĮ Jurbarko ligoninės, Vydūno g. 56 , Jurbarko mieste, privažiavimo kelių, 

parkavimo aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas“ tęsimui. Iš viso reikalinga lėšų suma – 983 562,49 

Eur. 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 2021 m. sausio 7 d. atliko planinį patikrinimą, siekdama 

įvertinti 2019-01-01–2019-12-31 laikotarpiu Jurbarko ligoninės gydytojų radiologų suteiktų 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir jų išlaidų 

apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis teisėtumą. Nustatyta bendra žala PSDF biudžetui yra 148,92 

Eur. Neatitiktys susidarė dėl paslaugų klasifikatoriaus ir licencijavimo tvarkos pakeitimų, su 

gydytojais radiologais situacija aptarta, žala PSDF biudžetui atlyginta.  

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

aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, medicininiu mirties liudijimu,), 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 išankstinė elektroninė pacientų registracija pas gydytojus. Išankstinės pacientų registracijos 

informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS) gydytojų vizitų laikai viešai deklaruoti, pacientų registracija 

vykdoma. 2021 m. pradėta teikti pacientų informavimo apie registraciją trumposiomis SMS 

žinutėmis paslauga.  

Jurbarko ligoninė turi patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, pritaikytą 

neįgaliesiems, kurioje teikiama informacija nuolat peržiūrima ir atnaujinama.  

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. 2021 m. toliau buvo tęsiamas 

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo reikalavimų vykdymas, vykdoma įstaigos 



parengta 2020–2025 metų Šakinės korupcijos prevencijos programa ir Šakinės korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 2020–2025 metų priemonių planas. 

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). 2021 m. 

buvo suplanuoti 5 planiniai vidaus auditai, dėl besitęsiančio karantino situacijos atlikti – 3. 

2021 m. atlikti 2 neplaniniai auditai, susiję su pateiktais raštiškais pacientų skundais. Vienas 

skundas pateiktas dėl netinkamai suteiktų paslaugų Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos 

skyriuje. Antrasis neplaninis auditas atliktas gavus skundą Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dėl 

teiktų paslaugų kokybės įvertinimo. Audito grupė neatitikčių nenustatė, išvada – abu skundai 

nepagrįsti. 

2021 m. įstaigoje vyko KVS sertifikavimo auditas. Audito metu buvo stebima įstaigos veikla, 

vertinami dokumentai, procesų rezultatyvumas, kalbinami darbuotojai. Audito metu nustatyta 1 žymi 

neatitiktis ir 4 nežymios neatitiktys. Išanalizavus neatitikčių atsiradimo priežastis, įgyvendinti 

koregavimo veiksmai, visos neatitiktys ištaisytos. Atsižvelgiant į auditorių pateiktas rekomendacijas 

gerinimui, buvo 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. 2021 m. anketinių duomenų 

analizės rezultatai bei apskaičiuotas įstaigos pacientų pasitenkinimo skaičius suteiktomis 

paslaugomis lygis – 0,94 (2020 m. buvo 0,99). Vertinant pateiktus pacientų pasiūlymus bei 

pageidavimus daugiausia pateikta prašymų – pasiūlymų dėl šaligatvių sutvarkymo, dėl įėjimo į 

Konsultacinę polikliniką pakeitimo įrengiant automatines duris neįgaliesiems pacientams, dėl maisto 

kokybės, porcijų dydžio bei įvairovės. 

2021 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. 

2021 m. užfiksuoti trys nepageidaujami įvykiai (veika, galėjusi sukelti nepageidaujamą išeitį 

(rezultatą) pacientui dėl vaistinio preparato vartojimo, kraujo ir jo komponentų transfuzijos, 

medicinos prietaisų naudojimo ir kt.). 

Vadovaujantis KVS standartu išskiriama geroji Jurbarko ligoninės praktika: 

• įstaigos darbuotojams padidintas DU; 

• pagirtini Vidaus ligų ir Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyrių 

vadovaujančių darbuotojų asmeniniai ir profesiniai indėliai užtikrinant COVID-19 pacientų gydymo 

ir slaugos procesų valdymą; 

• Jurbarko ligoninės padalinių vyresniųjų slaugytojų demonstruojama lyderystė visuose 

procesuose, darbo tvarkų įgyvendinimo procese ir įstaigos veikloje;  

• ruošiantis specialistų licencijavimui, Klinikinės diagnostikos laboratorijos skyriuje 

parengti mokymų planai; 

• darbuotojams pravesti mokymai mobingo ir korupcijos prevencijos temomis. 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Pagal LSMUL Kauno klinikų (organizuojančios 
įstaigos) patvirtintą Kauno regiono sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo planą 2021 

m. Jurbarko ligoninė išliko atramine Kauno regiono ligonine ir teikė stacionarines  paslaugas COVID-



19 liga sergantiems pacientams. Buvo skirta iki 40 lovų su deguonies terapija ir 4 lovos su dirbtine 

plaučių ventiliacija. 

Iš viso gydyta COVID-19 liga sergančių pacientų – 604 (2020 m. – 194), iš jų Jurbarko rajono 

gyventojų – 203, kitų rajonų gyventojų (daugiausia Šakių ir Raseinių r.) – 401. Dėl COVID-19 ligos 

mirė iš viso – 98 pacientai, Jurbarko rajone registruoti – 50, kituose rajonuose deklaravę gyvenamąją 

vietą – 48. Gydant COVID-19 liga sergančius ir teikiant planines stacionarines paslaugas įstaigoje ne 

kartą teko perskirstyti infrastruktūrą ir darbuotojus, skyriai ne visuomet galėjo funkcionuoti pilnu 

pajėgumu ir apimtimi, pacientus tekdavo nukreipti į kitų rajonų gydymo įstaigas.   

Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma. 2021 m. SAM pradėtas gydymo įstaigų tinklo 

pertvarkos procesas. Įstaiga dalyvavo nuotoliniuose susitikimuose, raštu teikė pastabas ir komentarus 

SAM, Valstybinei ligonių kasai dėl pertvarkos vizijos, planuojamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų pakeitimų. Jurbarko ligoninė pertvarkos procese nusprendė dalyvauti Jurbarko rajono 

savivaldybės lygmeniu ir informaciją apie planuojamų pertvarkos pokyčių ir investicijų poreikį 

pateikė 2021 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. S-426 „Dėl planuojamų vykdyti pokyčių ir jiems reikalingų 

investicijų planavimo“. 

Pateiktas planuojamas tinklinis pertvarkos būdas – bendradarbiavimo sutarčių pagrindu su 

pirminio lygio gydymo įstaigomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų šeimos gydytojo ne darbo 

valandomis ir švenčių dienomis, dėl teleradiologijos paslaugų, klinikinės biochemijos, 

mikrobiologijos, patologijos tyrimų atlikimo, su Visuomenės sveikatos biuru dėl informacijos 

sklaidos vykdant prevencines programas, asmenų, ypač su išliekančiu biosocialinių funkcijų 

sutrikimu po reabilitacinio ar bet kurio kito gydymo, nukreipimo sveikatos raštingumui didinti, 

psichologinės pagalbos organizavimo darbuotojams siekiant medikų perdegimo sindromo bei 

mobingo apraiškų prevencijos ir psichosocialinio klimato darbe gerinimo, su Socialinių paslaugų 

centru dėl ilgalaikės globos paslaugų pacientams tęstinumo. 

Planuojamas struktūrinis pertvarkos būdas – stacionarinės chirurgijos aktyvaus gydymo lovų 

skaičiaus mažinimas iki 10 lovų, didinant dienos chirurgijos lovų skaičių didinant iki 14, įkuriant 

dienos chirurgijos poskyrį, dienos stacionaro paslaugų plėtra (bus įkurtas dienos geriatrijos skyrius, 

išplėstos terapinio profilio dienos stacionaro suaugusių ir vaikų paslaugos, įkurta vaikų raidos 

sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos infrastruktūra ir paslauga, pradėtos psichiatrijos dienos 

stacionaro paslaugos), įkuriant ilgalaikės psichiatrijos paslaugos (Ligoninėje išliekant Psichiatrijos 

paslaugų teikimo galimybei, gydytojai psichiatrai ir visa komanda galėtų užtikrinti šių paslaugų 

teikimą psichinėmis ligomis sergantiems slaugomiems pacientams). 

Pateikta lėšų poreikio suma – 6 064 669,36 Eur (įstaigos infrastruktūros, pagrindinio įėjimo 

atnaujinimui, privažiavimo prie Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus modernizavimui, intensyvios 

terapijos, dienos chirurgijos, skubios pagalbos, ilgalaikės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinių 

paslaugų gerinimui, kompiuterinio tomografo, portatyvinio rentgeno diagnostikos prietaiso 

įsigijimui, specialistų tobulinimui, virtuvės patalpų ir įrangos atnaujinimui, keltuvo-lifto įrengimui ir 

vežimėliui mirusiųjų palaikų transportavimui atnaujinti). 

Atskiru raštu dėl Kompiuterinės tomografijos įrangos būtinumo buvo kreiptasi į SAM  2021 

m. gruodžio 14 d. raštu Nr. S-432 „Dėl kompiuterinės tomografijos įrangos poreikio“. 2021 m. 

gruodžio 30 d. gautas atsakymas raštu Nr. (11.1.3-20) 10-6832 „Dėl finansavimo skyrimo 

kompiuterinės tomografijos įrangai įsigyti“, kad nėra galimybės finansuoti šios įrangos įsigijimo.  

 

 

II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS PERSONALĄ 

 

2021 m. gruodžio 31 d. Jurbarko ligoninėje dirbo 252 darbuotojai. Nuo metų pradžios buvo 

atleisti 22 darbuotojai, priimta į darbą 17 darbuotojų. Įstaigos darbuotojų kaitos rodiklis – 7,74 proc. 

 

Darbuotojų skaičius 



 

Darbuotojai 

Iš viso Iš jų dirbantys antrose 

pareigose 

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 

Administracija 2 2 0 0 

Gydytojai 55 59 28 31 

Sveikatos priežiūros specialistai, 

iš jų: 

122 122 7 6 

su universitetiniu išsilavinimu 14 13 2 1 

su aukštuoju neuniversitetiniu 11 13 5 0 

su aukštesniuoju išsilavinimu 97 96 0 5 

Slaugytojo padėjėjai 48 51 0 0 

Valytojai 3 1 0 0 

Kitas personalas 22 22 0 0 

Iš viso: 252 257 35 37 

 

III. STACIONARO VEIKLA 

 

Bendrieji rodikliai 

 

Rodikliai 2021 m. 2020 m. Pokytis 2021–2020 m. 

Iš viso darbuotojų (fizinių asmenų) skaičius 252 257 -5 

Darbuotojų (fizinių asmenų), dirbančių 

nepagrindiniame darbe, skaičius 
35 37 -2 

Užimtų darbuotojų etatų skaičius 257,225 253,90 -3,325 

Gydytojų (fizinių asmenų) skaičius 55 59 -4 

iš jų dirba Konsultacinėje poliklinikoje  17 20 -3 

Gydytojų (fizinių asmenų), dirbančių 

nepagrindiniame darbe, skaičius 
28 31 -3 

Visų užimtų gydytojų etatų skaičius 44,35 45,55 -1,2 

Sveikatos priežiūros specialistų (fizinių 

asmenų) skaičius 
122 122 0 

Slaugytojų (fizinių asmenų), dirbančių 

nepagrindiniame darbe, skaičius 
7 6 1 

Visų užimtų sveikatos priežiūros specialistų 

etatų skaičius 
137,25 132,50 4,75 

 

Lovų fondas 2021 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 (3 

papildomos lovos įkurtos siekiant atskirti 

infekcinėmis ir kitomis ligomis sergančių pacientų 

srautus)  

7 

6 Reabilitacijos  20 

7. Priėmimo-skubios pagalbos  3 (stebėjimo paslauga) 

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

Iš viso lovų:  173 

 

Pagrindiniai stacionaro veiklos rodikliai  

 

Skyrius 
Lovų 

skaičius 

Įvykdymas 

Gydėsi 

ligonių 

Lovos 

funkcio-

navimas 

Vidutinė 

gydymo 

trukmė 

Lovos 

apyvarta 

Letališ-

kumas 

Traumatologijos 10 364 143,70 3,95 36,40 0,00 

Chirurgijos 14 597 156,00 3,66 42,64 0,17 

Reanimacijos 7 78 94,43 8,47 11,14 56,41 

Psichosomatinis 15 73 104,73 21,52 4,87 2,74 

Vidaus ligų 35 865 300,03 12,14 24,71 14,22 

Vaikų ligų 7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso aktyvaus 

gydymo: 
88 1977 185,84 8,27 22,47 8,60 

Paliatyviosios pagalbos 2 1 285,50 571,00 0,50 100,00 

Palaikomojo gydymo ir 

slaugos 
60 224 261,85 70,14 3,73 41,07 

Reabilitacijos 20 20 32,00 32,00 1,00 0,00 

Iš viso:  170 2222 195,74 14,98 13,07 11,84 

Stebėjimo paslauga 3 1517 505,67 1,00 505,67 0,00 

 

Pagrindiniai rodikliai 2021–2020 m. 

 

Skyrius Lovų skaičius Gydėsi ligonių Lovos 

funkcionavimas 

Gydymo trukmė 

2021

m. 

2020

m. 

2021 

m. 

2020 

m. 

2021 

 m. 

2020 

 m. 

2021 

 m. 

2020 

 m. 

Traumatologijos 10 10 364 317 143,70 140,80 3,95 4,44 

Chirurgijos 14 14 597 527 156,00 184,07 3,66 4,89 

Reanimacijos 7 4 78 74 94,43 161,00 8,47 8,70 

Psichosomatinis 15 15 73 132 104,73 168,93 21,52 19,20 

Vidaus ligų 35 35 865 889 300,03 255,89 12,14 10,07 

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

Palaikomojo 

gydymo ir slaugos 
60 60 224 249 261,85 354,98 70,14 85,54 



Reabilitacijos 20 20 20 34 32,00 43,90 32,00 25,82 

Paliatyviosios 

slaugos 

2 2 1 6 285,50 548,00 
571,00 

182,67 

Iš viso:  170 167 2222 2425 195,74 240,87 14,98 16,59 

Stebėjimo 

paslauga 
3 3 1517 1861 505,67 620,33 1,00 1,00 

 

2021 m. Jurbarko ligoninėje iš viso buvo gydyti 2 222 ligoniai (iš jų COVID-19 liga sergantys 

– 604). Lyginant su 2020 m. pacientų skaičius sumažėjo 203 arba 8,37 proc. Gydytų ligonių vidutinė 

gulėjimo trukmė sumažėjo 1,61 dienos. 

Prioritetinės stebėjimo paslaugos Jurbarko ligoninėje sumažėjo 18,48 proc., dienos chirurgijos 

paslaugos išaugo 36,78 proc.  

 

Chirurginis darbas 

 

Chirurginio profilio rodiklių palyginimas 

 

Skyrius 2021 m. 2020 m. Pokytis 2021–2020 m. 

Operacijų skaičius skyriuose iš viso: 1071 871 200 

Chirurgijos 657 527 130 

Ortopedijos traumatologijos 414 344 70 

Operacijų skaičius, tenkantis vienam 

užimtam gydytojo etatui skyriuose: 
119,66 99,54 20,12 

Chirurgijos  126,35 105,40 20,95 

Ortopedijos traumatologijos  110,40 91,73 18,67 

 

Didžiųjų operacijų skaičius  

 

Skyrius 

Operacijų skaičius  

2021 m. 2020 m. 
Pokytis  

2021–2020 m. 

 

Chirurgijos 433 318 115  

Ortopedijos traumatologijos 252 198 54  

Iš viso:  685 516 169  

 

Dienos chirurgijos operacijų skaičius 

 

Skyrius 

Operacijų skaičius  

2021 m.  2020 m.  
Pokytis  

2021–2020 m. 

 

Chirurgijos (kartu su ginekologijos, 

urologijos, otorinolaringologijos) 
253 157 96 

 

Ortopedijos traumatologijos 197 172 25  

Iš viso: 450 329 121  

 

IV. KITŲ SKYRIŲ IR PADALINIŲ VEIKLA 

 



Pavadinimas 
Iš viso atlikta tyrimų 

Iš jų ambulatoriniams 

pacientams 

Iš bendro tyrimų 

skaičiaus – mokami 

 

2021m 2020 m 2021m 2020 m 2021 m 2020 m  

Rentgeno tyrimai 13913 11554 11643 10289 38 55  

Ultragarso tyrimai  8309 8308 7881 7643 4 15  

Endoskopijos tyrimai  1082 872 900 513 1 1  

 

Klinikinės diagnostinės laboratorijos veikla  

 

Pavadinimas Iš viso 
Hemato-

loginiai 

Kraujo 

krešėjimo 

Biochemi- 

niai 
Imuniniai 

Virusų ir kitų 

infekcinių 

žymenų 

Iš viso: 113874 16070 4664 89510 533 67 

iš jų ambulatoriniams 

pacientams  
42113 4998 1919 33251 228 24 

 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus veikla  

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Iš viso atlikta 

procedūrų 

Iš jų atlikta 

procedūrų vaikams 

0–17 m. 

1. Fizioterapijos procedūros  29312 483 

2.  Masažo procedūros  6462 283 

3. Kineziterapijos procedūros  12364 802 

4.  Ergoterapijos procedūros  2565 76 

5.  Psichoterapijos seansai 0 0 

6. Psichologo paslaugos 162 0 

7. Socialinio darbuotojo paslaugos 228 1 

8. Logoterapeuto paslaugos 712 475 

 Iš viso atlikta mokamų procedūrų: 423 0 

 

V. AMBULATORINĖ KONSULTACINĖ ĮSTAIGOS VEIKLA 

 

 

Gydytojai konsultantai 

Apsilankymai Konsultacijos 

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 

Endokrinologas 1810 1505 1147 988 

Kardiologas 2724 1997 2066 1469 

Vaikų kardiologas 116 89 114 88 

Nefrologas 542 404 282 204 

Radiologas 21238 15387 12981 9885 

Akušeris ginekologas 1884 1643 1838 1589 

Vaikų gastroenterologas 129 71 68 41 

Vaikų pulmonologas 99 73 76 53 

Vaikų neurologas 50 5 46 5 

Vaikų endokrinologas 283 226 147 118 

Chirurgas 1659 1330 1233 923 

Dermatovenerologas 1094 1369 937 1185 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 3419 3863 2030 3012 



Echoskopuotojas 3531 2675 3311 2362 

Endoskopuotojas 543 513 536 486 

Neurologas 1548 702 1148 509 

Oftalmologas 3707 3027 2844 2621 

Ortopedas traumatologas 6308 4876 4415 3418 

Otorinolaringologas 3129 3662 1985 1538 

Psichiatras 1669 1444 756 622 

Urologas 929 678 831 605 

Vaikų ligų gydytojas 410 484 387 350 

Vidaus ligų gydytojas 1580 3146 264 1478 

Pulmonologas 328 358 241 308 

Gastroenterologas 1068 327 693 218 

Ambulatorinė chirurgija I 41 42 41 42 

Ambulatorinė chirurgija II 132 88 120 80 

Ambulatorinė chirurgija III 20 1 18 0 

Kalbos korekcija 457 666 457 666 

Anesteziologas 386 138 385 137 

Ambulatorinė reabilitacija 1817 1780 1816 1780 

Pirmojo etapo amb. medicininė reabilitacija 3184  3167  

Kolonoskopija pagal programą (taikant 

intraveninę nejautrą) 
83 10 83 10 

Prisirašiusio prie PAASPĮ* gyventojo 

aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu 

kitoje ASPĮ 

67 169 67 169 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I 545 620 397 448 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II 1679 1308 1300 926 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III 246 418 245 416 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV 771 957 754 925 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V 1526 973 1289 790 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI 2 7 2 7 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII 9 4 7 4 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII 18 21 15 13 

Stebėjimo paslauga 1544 1867 1473 1726 

Dienos stacionaras 824 1178 824 1161 

Iš viso: 73148 60101 52836 43375 

*Trumpinys PAASPĮ – Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga. 

 

2021 m. lyginant su 2020 m. ambulatorinių konsultacinių paslaugų skaičius padidėjo: 

apsilankymų pas specialistus skaičius padidėjo 13 047 arba 21,71 proc., o konsultacijų – 9 461 arba 

21,81 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 

 

Suma (Eur) Pokytis (+ / -) 



Eil. 

Nr. 

Gautų / panaudotų lėšų 

šaltiniai 

2021 m. 2020 m. Eurais Procentais 

Iš viso gauta lėšų: 7.716.860 6.301.068 1.415.792 22,47 

1. Iš PSDF biudžeto, iš jų už: 5.850.973 5.685.842 165.131 2,90 

1.1. 
asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 
5.850.973 5.685.842 165.131 2,90 

2. 
Iš kitų juridinių ir fizinių 

asmenų, iš jų už: 
44.040 82.832 -38.792 -46,83 

2.1. 
Profilaktinį sveikatos 

tikrinimą 
0 0 0 0 

2.2. Medicinines paslaugas 44.040 82.833 -38.792 -46,83 

3. 
Kitos gautos / panaudotos 

lėšos, iš jų: 
512.772 266.708 246.064 92,26 

3.1. kitų šaltinių 507.143 263.981 243.162 92,11 

3.2. patalpų nuoma 1.487 915 572 62,51 

3.3. 
Kitos nemedicininės 

paslaugos 
4.142 1.812 2.330 128,59 

4. 
Savivaldybės biudžeto 

lėšos, iš jų: 
244.938 49.821 195.117 391,64 

4.1. 

Ilgalaikio turto, įsigyto 

Savivaldybės biudžeto 

lėšomis, nusidėvėjimas 

46.438 9.349 37.089 396,72 

4.2. Remonto sąnaudos 170.000 4.212 165.788 3936,09 

4.3. 
Modulinių namelių 

įrengimas ir nuoma 
28.500 0 28.500 100,00 

4.4. Vaikų skyriaus sąnaudos 0 30.000 -30.000 -100,00 

4.5. 
Med. prekės apsaugai dėl 

COVID-19 
0 6.259 -6.259 -100,00 

5. VIP lėšos – – – – 

6. 
ES ir valstybės biudžeto 

lėšos 
1.064.137 215.865 848.272 392,96 

 

Lyginant su praėjusiais metais Jurbarko ligoninės pajamos padidėjo – 1 415 792 Eur (22,47 

proc.), iš jų PSDF pajamos – 165 131 Eur (2,90 proc.), finansavimo pajamos – 1 286 440 Eur (242,88 

proc.). Pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų sumažėjo 38 792 Eur (46,83 proc.).  

PSDF pajamos 2021 m. sudarė 75,82 proc., finansavimo pajamos – 23,53 proc. visų pajamų, 

2020 m. atitinkamai PSDF pajamos – 90,24 proc., finansavimo pajamos – 8,41 proc. Daugiausia 

finansavimo pajamų gauta iš Valstybės biudžeto – 890 755 Eur, iš kitų šaltinių – 507 032 Eur, iš 

Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto – 244 938 Eur, iš ES fondų – 173 381 Eur. 

2021 m. įstaigai nepriklausomai nuo suteiktų paslaugų kas mėnesį faktiškai buvo apmokama 

1/12 sutarties pajamų.  

 

VIII. SĄNAUDOS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

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

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. Nustatyta Faktas 

1. Darbo užmokestis 5.708.913 4.830.001 70,30 77,62 79,00 71,55 

2. Atskaitymai 

socialiniam draudimui 
101.837 85.585 1,25 1,38 X X 



3. Vaistų ir medicinos 

priemonių sąnaudos 
1.146.916 562.567 14,12 9,04 11,00 10,60 

4. Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas 
172.043 61.439 2,12 0,99 X X 

5. Remonto ir 

eksploatacijos sąnaudos 
340.217 46.912 4,19 0,75 X X 

6. Šildymas 70.478 58.012 0,87 0,93 X X 

7. Elektra 55.716 47.990 0,69 0,77 X X 

8. Vanduo 16.411 16.699 0,20 0,27 X X 

9. Transporto sąnaudos 15.052 15.069 0,19 0,24 X X 

10. Ryšių sąnaudos 7.578 4.708 0,09 0,08 X X 

11. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

sąnaudos 

7.913 6.110 0,10 0,10 X X 

12. Draudimo sąnaudos 5.138 6.314 0,06 0,10 X X 

13. Maitinimas 138.097 163.211 1,70 2,62 X X 

14. Kitos 334.172 317.672 4,12 5,11 X X 

 Iš viso sąnaudų: 8.120.481 6.222.289 100,00 100,00 X X 

 Finansinis rezultatas -403.621 78.799     

 

Jurbarko ligoninės 2021 m. finansinis rezultatas neigiamas – 403 621 Eur. Sąnaudos 2021  m. 

lyginant su 2020 m. padidėjo 1 898 192 Eur (30,51 proc.) Iš Jurbarko ligoninės lėšų sąnaudos padidėjo 

611 753 Eur, iš jų: DU (be atostoginių kaupinių) – 485 871 Eur, medikamentai – 225 670 Eur, 

medicininis deguonis – 49 770 Eur, komunalinės paslaugos – 28 781 Eur.  

2021 m. DU patvirtinta 79 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų, faktiškai įvykdyta   71,55 

proc. 2021 m. darbuotojams, dirbantiems su COVID-19 liga sergančiais pacientais, išmokėti DU 

priedai, iš viso 759 237,00 Eur (iš PSDF lėšų – 458 806,37 Eur, valstybės biudžeto – 

300  430,63  Eur). 

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms patvirtinta 8 proc. normatyvas nuo PSDF 

pajamų, ženkliai padidėjus vaistų įsigijimo kainoms – padidinta iki 11 proc., įvykdyta 10,60 proc. 

2021 m. buvo patirtos ypač didelės medikamentų sąnaudos, padidėjusios dėl išaugusių rinkos kainų 

ir COVID-19 liga sergančių pacientų srautų. Medikamentų sąnaudos iš PSDF lėšų sudarė – 620 432 

Eur, gauta neatlygintinai paramos ir finansuota medikamentų už – 526 480 Eur. 

2021 m. atleisti 22 darbuotojai, darbuotojams priskaičiuota išeitinių pašalpų – 9.536,52 Eur, 

socialinio draudimo įmokų – 168,80 Eur, taip pat kompensacijų už nepanaudotas atostogas – 17 

195,21 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 304,36 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 11.537 3,45 

Spausdintuvo nuoma 2.379 0,71 

Medicininės aparatūros priežiūra ir remontas 35.658 10,67 

Medžiagų ir menkaverčio turto sunaudojimas 68.030 20,36 

Kompiuterių priežiūra, programų aptarnavimas 35.755 10,70 

Medicininių ir komunalinių atliekų tvarkymas 18.124 5,42 



Laboratoriniai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos, teikiamos 

kitose įstaigose 
39.431 11,80 

Spaudiniai 6.347 1,90 

Liftų priežiūra ir remontas 6.137 1,84 

Deguonies aparato nuoma 17.132 5,13 

Deguonies balionų nuoma 8.807 2,64 

Vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditas 2.033 0,61 

Teisinės paslaugos 4.315 1,29 

Medicininio deguonies dujų vamzdynų įrengimas 2.611 0,78 

Priešgaisrinės ir saugumo signalizacijos priežiūra 3.146 0,94 

Skalbimo mašinų remontas 2.433 0,73 

Deguonies aikštelės įrengimas 9.977 2,99 

Modulinių namelių nuoma ir įrengimas 27.676 8,28 

Geriatrijos skyriaus remonto projektavimo paslaugos 10.890 3,26 

Antro aukšto vestibiulio ir gretimų patalpų paprastojo remonto 

projektas 
1.150 0,34 

Chirurginio skyriaus remonto ekspertizės paslaugos 1.488 0,45 

Statybos darbų techninė priežiūra 2.208 0,66 

Kitos (radiacinės saugos tyrimai, graužikų naikinimas, kilimėlių 

nuoma, gesintuvų patikra, pašto išlaidos, geriamo vandens 

tiekimas, elektriniai matavimai, statinių apžiūra, hidrodinaminės 

mašinos nuoma ir kita) 

16.908 5,06 

Iš viso: 334.172 100,00 

 

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) – 20,36 proc., laboratoriniai tyrimai ir 

kitos medicinos paslaugos, teikiamos kitose įstaigose – 11,80 proc., kompiuterių priežiūra ir remontas 

– 10,70 proc., medicininės aparatūros priežiūra ir remontas – 10,67 proc., Modulinių namelių nuoma 

ir įrengimas – 8,28 proc., atliekų tvarkymas – 5,42 proc., deguonies aparato nuoma – 5,13 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) – 5,06 proc. 2021 m. šios sąnaudų grupės sudarė 77,42 proc. visų kitų sąnaudų. 

 

 

IX. KITOS PATIRTOS SĄNAUDOS 

 

Eil. 

Nr. 
Patirtų sąnaudų pavadinimas 

2021 m. 2020 m. Pokytis (+/-) 

Abs. sk. 

(Eur) 
Proc. 

Abs. sk. 

(Eur) 
Proc. 

Abs. 

sk. 

(Eur) 

Proc. 

1. Įstaigos vadovo DU 61.397 0,76 49.149 0,79 12.248 24,92 

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

3. Įstaigos valdymo išlaidos* 278.632 3,43 215.194 3,46 63.438 29,48 



* 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) 

2021 m. 2020 m. 

1. Kreditorinis įsiskolinimas: 1.484.844 1.261.693 

1.1. Tiekėjams už paslaugas ir prekes 246.532 82.389 

1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 482.732 511.769 

1.3. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) 755.304 667.535 

1.4. Ilgalaikiai įsipareigojimai su einamųjų metų dalimi 0 0 

2. Debitorinis įsiskolinimas: 745.368 752.360 

2.1. Iš PSDF 515.850 587.384 

2.2. Kiti pirkėjai 12.621 11.848 

2.3. Gautinos sumos (finansavimo) 216.897 153.128 

 

XI. ĮSIGYTAS ILGALAIKIS MATERIALUS / NEMATERIALUS TURTAS 

 

2021 m. Jurbarko ligoninė įgijo ilgalaikio turto už – 195 754,13 Eur (Jurbarko ligoninės lėšos 

– 35 594,95 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 23 085,78 Eur, ES fondų lėšos – 130 819,40 Eur, paramos 

lėšos – 6 254,00 Eur). 

2021 m. įstaiga iš Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise gavo valdyti turtą, kurio 

likutinė vertė buvo 801 365,43 Eur, iš jų pastatai – 583 128,36 Eur, medicininė įranga – 

218  237,07  Eur. 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Vieneto 

kaina (Eur) 
Kiekis 

Suma 

(Eur) 

1. Sistema didelės tėkmės Airvo2 vnt. 5.324,00 2 10.648,00 

2. Švirkštinė pompa vnt. 1.270,50 2 2.541,00 

3. Centrinė monitoravimo stotis vnt. 12.000,00 1 12.000,00 

4. Transportinis vežimėlis vnt. 3.709,00 1 3.709,00 

5. Valymo vežimėlis vnt. 589,86 1 589,86 

6. Valymo vežimėlis vnt. 589,87 1 589,87 

7. Kompiuteris DELL vnt. 538,45 1 538,45 

8. Kompiuteris DELL vnt. 603,79 1 603,79 

9. Rotacinis siūlėtuvas vnt. 1.694,00 1 1.694,00 

10. Dviguba švirkštinė pompa vnt. 930,00 1 930,00 

11. 
Dirbtinės plaučių ventiliacijos 

aparatas 
vnt. 19.998,88 1 19.998,88 

12. 
Tinklo ugniasienė (programinė 

įranga) 
vnt. 2.730,97 1 2.730,97 

13. Multifunkcinis vežimėlis vnt. 1.520,00 1 1.520,00 

14. Kelio užtvara vnt. 1.766,60 1 1.766,60 



15. Ausų praplovimo sistema vnt. 665,50 1 665,50 

16. Galvos šviestuvas Xenosys vnt. 965,58 1 965,58 

17. Videolaringoskopas vnt. 18.960,70 1 18.960,70 

18. Sterilizatorius vnt. 7.586,70 1 7.586,70 

19. Elektrokardiografas Kenz Cardio vnt. 2.770,90 1 2.770,90 

20. Modulinis paciento monitorius vnt. 6.999,85 4 27.999,40 

21. Elektrokardiografas Cardiovit vnt. 3.993,00 1 3.993,00 

22. Kondicionierius Midea Nordic vnt. 750,20 16 12003,20 

23. Laboratorinė centrifuga vnt. 810,70 2 1.621,40 

24. Defibriliatorius vnt. 7.139,00 1 7.139,00 

25. Elektrinė funkcinė lova vnt. 1.766,60 2 3.533,20 

26. Elektrinė funkcinė lova vnt. 1.573,00 20 31.460,00 

27. Virtuvės komplektas vnt. 849,99 1 849,99 

28. Spinta vnt. 618,14 1 618,14 

29. Pusiausvyros lavinimo įranga vnt. 3.990,00 1 3.990,00 

30. Transkutaninės elektrostimuliacijos vnt. 3.146,00 2 6.292,00 

31. Kompresinės terapijos aparatas vnt. 5.445,00 1 5.445,00 

 

 

2021 M. COVID-19 LIGOS PANDEMIJOS METU NEATLYGINTINAI GAUTAS TURTAS 

IR FINANSAVIMO LĖŠOS 

 

Rodiklis 

Suma, Eur 

Valstybės 

biudžetas 

Savivaldybės 

biudžetas 
ES lėšos Kiti šaltinai Iš viso 

Piniginės lėšos, iš jų: 

COVID-19 kitoms 

išlaidoms (tyrimai) 
4.941,94    4.941,94 

COVID-19 DU 

priedams 
140.787,66   610.269,27 751.056,93 

Gauta turto, iš jo: 

ilgalaikis turtas    6.254 6.254 

AAP atsargos, 

medikamentai ir 

medicinos priemonės 

459.978,37  11.246,65 30.795,88 502.020,90 

Iš viso: 1.264.273,77 

*Trumpinys AAP – asmens apsaugos priemonės 

 

XII. INFORMACIJA APIE ĮVYKDYTUS PROJEKTUS  

 

2021 m. užbaigtų projektų nebuvo.  

 

XIII. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 

 

Jurbarko ligoninės tolimesnė veikla ir perspektyvos susietos su sveikatos priežiūros įstaigų 

tinklo reforma bei teikiamomis paslaugomis ir finansavimu.  

1. Išliekant atramine ligonine COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui 2022 m. tęsiamos 

šios stacionarinės paslaugos, stengiamasi užtikrinti kitas planines paslaugas, vykstant darbuotojų 



kaitai ieškoma trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų stacionarinėms ir ambulatorinėms 

paslaugoms teikti (psichiatro, dermatologo, bendrosios praktikos slaugytojo).     

2. Jurbarko rajono savivaldybei 2022 m. balandžio 7 d. buvo pateikta informacija raštu Nr.  S-

128 „Dėl planuojamų vykdyti sveikatos tinklo vystymo pokyčių ir jiems reikalingų investicijų planavimo” 

apie Jurbarko ligoninės planuojamų vykdyti pokyčių ir jiems reikalingų investicijų poreikį. 

Įgyvendinant tinklo reformą stacionarinių paslaugų neatsisakoma, siekiama įgyvendinti ir išlaikyti 

stacionarinės chirurgijos, intensyvios terapijos, skubios pagalbos paslaugų atitiktį naujiems paslaugų 

teikimo reikalavimams įrengiant naujas patalpas ir įsigyjant reikalingą medicininę įrangą, 

kompiuterinį tomografą, planuojama plėsti dienos stacionaro (dienos chirurgijos, vidaus ligų ir vaikų 

dienos stacionaro, geriatrijos, psichiatrijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvos reabilitacijos) paslaugas 

ir bendradarbiauti su kitomis reformoje numatytomis Jurbarko rajono įstaigomis. Pateiktas bendras 

lėšų poreikis – 4 160 012 Eur.  

3. Nuo 2022 m. sausio mėn. dėl pakilusios MMA padidinta DU pastovioji dalis tik slaugytojų 

padėjėjams ir MMA gaunantiems darbuotojams – 14 proc., kitoms darbuotojų grupėms (gydytojams, 

bendrosios praktikos slaugytojams ir kt.) 2022 m. DU nebuvo padidintas. 2021 m. lapkričio 15 d. 

pasirašyta nauja „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis“ Nr. S-234, 

įsigaliojusi nuo 2022 m. sausio 1 d., pagal kurios Specialios dalies 3 p. bus patvirtinta nauji darbo 

apmokėjimo tvarkos nuostatai ir nuo 2022 m. II ketvirčio bus perskaičiuojamas darbuotojų DU, 

atsižvelgiant į perskaičiuotas ir patvirtintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas (balo 

vertes) ar skyrus papildomų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų 

paslaugoms apmokėti, atitinkama PSDF lėšų suma, jei teisės aktuose rekomenduojama, kad ji 

skiriama įstaigos darbo užmokesčio fondui didinti. Dėl 2021 m. susidariusio neigiamo finansinio 

rezultato bus įvertinti 2022 m. I ketvirčio finansiniai pokyčiai ir priimti tolimesni sprendimai dėl DU 

perskaičiavimo.  

2022 m. mokamas padidintas DU darbuotojams, dirbantiems tiesiogiai su COVID-19 liga 

sergančiais pacientais. 

4. Jurbarko rajono savivaldybės 2022 m. biudžete, patvirtintame Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų 

biudžeto patvirtinimo“ skirti asignavimai pacientų aptarnavimo kokybei gerinti.  Jurbarko ligoninei 

buvo skirtas finansavimas – 270 000 Eur. Iš jų: 

4.1. 92 000 Eur bus skirta pacientų dietinio maitinimo paslaugai reikalingai įrangai bei 

inventoriui atnaujinti. 2022 m. rugsėjo 1 d. baigsis maitinimo paslaugos sutartis su VšĮ „Bruneros“. 

Dėl ilgai besitęsiančių diskusijų dėl šios paslaugos tinkamumo bei kokybės nuspręsta maitinimo 

paslaugos nepirkti.  

4.2. 178 000 Eur bus skirta Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus ir daliai 

virtuvės patalpų remonto darbams atlikti. Pagal paruoštą Chirurginio skyriaus projektą visiems 

remonto darbams lėšų neužteks, todėl darbai bus tęsiami ir būsimais metais, bus kreipiamasi į įstaigos 

steigėją dėl papildomo finansavimo 2023 m.   

5. 2022 m. tikimasi papildomo 2021 m. išlaidų dėl COVID-19 ligos pagal LSMUL Kauno 

klinikų projektą Nr. J02-CPVA-V-06-0001 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo 

efektyvumo didinimas Kauno Klinikose“ finansavimo (už įsigytus funkcines elektrines pacientų 

lovas ir kt.). 

6. 2022 m. 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.  

7. Jurbarko ligoninė planuoja dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos projekte „Gydytojo 

kardiologo ir slaugytojo konsultacijos asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų 

prieinamumo gerinimas“. Projektą numatyta vykdyti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir 



diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“. Įgyvendinant projektą bus gerinamas paslaugų 

prieinamumas ir kokybė tiksliniuose regionuose, modernizuojant esamus ir steigiant naujus širdies 

nepakankamumo kabinetus, kuriuose pacientai gautų savalaikes ir kokybiškas gydytojo kardiologo ir 

slaugytojo konsultacijas, į kurią įeina ir paciento mokymas, ir asmenims, sergantiems širdies 

nepakankamumu, konsultavimo paslauga. Taip pat bus aprūpinama reikiama įranga bei sudaroma 

galimybė paslaugas teikiantiems kardiologams ir bendrosios praktikos slaugytojams tobulinti 

kvalifikaciją. 

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. 2021 m. planuota Vaikų raidos sutrikimų ankstyvos reabilitacijos paslauga nepradėta dėl 

besitęsiančio pandemijos proceso. 2022 m. planuojama įsteigti socialinio pediatro pareigybę bei teikti 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvos reabilitacijos paslaugas. 

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

galimybes FMR paslaugų ir kitų naujų modulių (vaistų paskyrimas, maitinimas, kt.), visoms 

kompiuterizuotoms darbo vietoms antivirusinių programų, visuotinės dokumentų valdymo sistemos 

įsigijimas. 

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

aprašuose, papildymas. 

12. Interneto svetainės tobulinimas ir atnaujinimas. 

13. Skaidraus asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo reikalavimų vykdymas. 

14. Pagal galimybes – darbo vietose kondicionierių įrengimas. 

15. Pagal galimybes – operacinio stalo, chirurginės įrangos įsigijimas, medicininių 

instrumentų, endoskopinės, FMR paslaugoms skirtos įrangos atnaujinimas, kabinetų baldų, 

medicininės aprangos darbuotojams, maisto lifto, mirusiųjų palaikų transportavimo vežimėlio 

įsigijimas. 

16. Pagal COVID-19 ligos pandemijos valdymo procesą bus sprendžiama dėl modulinių 

namelių ir deguonies talpyklos nuomos paslaugos tęsimo.  

 

 

 

Vyriausioji gydytoja      

  Rūta Lukšienė 
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