
 
VšĮ KUDIRKOS NAUMIES ČIO PIRMIN ĖS SVEIKATOS PRIEŽI ŪROS CENTRO VEIKLOS 

ATASKAITA UŽ  2016 METUS 
 

1. Informacija apie įstaigos vadovą  
 

VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC vyriausioji gydytoja Audronė Račiūnienė. Darbo pradžia- 
2009 m. sausio 1 d., specialybė - šeimos gydytoja. 

Metinė darbo užmokesčio suma - 25119,74 Eur, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 
2093 Eur, iš to skaičiaus: atlyginimas už gydytojos darbą - 1179 Eur,  vyr.gydytojo mėnesinis darbo 
užmokestis - 914 Eur. 

Vadovo darbo užmokestis mokamas pagal Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011-12-20 
sprendimą Nr. T - 289 „Dėl viešųjų  sveikatos priežiūros  įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios 
dalies nustatymo“, valstybės tarnautojo pareiginės algos bazinį dydį  (130,5 Eur) dauginant iš koeficiento 
7: 
   Darbo užmokestis (su priskaitymu soc.draudimui) per 2016 m. – 14366 Eur: 

-  darbo  užmokestis – 10968 Eur.   
 - soc. draudimas  2016 m. – 3398 Eur. 
 2016 m. priedų nebuvo mokama. 

 
 

2. Įstaigos veikos tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys  
 
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų 

sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinines paslaugas. Siekdama įvykdyti veiklos tikslus 
įstaiga teikia pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. 

 
2016 metais Kudirkos Naumiesčio PSPC veikė: 
 - ambulatorija; 
 - 3 medicinos punktai kaimo vietovėse (Keturnaujienos, Panovių, Žvirgždaičių). 
 
Ambulatorijos aptarnaujama zona: 
 - Kudirkos Naumiesčio seniūnijos gyventojai; 
 - Žvirgždaičių seniūnijos gyventojai; 
 - dalis Sintautų seniūnijos gyventojų; 
 - dalis Vilkaviškio rajono (Kybartų, Klausučių seniūnijų gyventojų). 
 
Gyventojų prisirašymas prie Kudirkos Naumiesčio PSPC: 
 
                   2016 metų pabaigoje 
Iš viso: 2435 
Iš to 
skaičiaus:  

Vaikų 473 

 
Apsilankymų skaičius ambulatorijoje   per  2016  m. –  16856. 
 
Med. personalo apsilankymai  pacientų ir ligonių namuose  2016 m. – 858. 
 
Pacientų vidutiniška  laukimo trukmė pas šeimos gydytoją : 
 

Trumpiausia laukimo trukmė pas šeimos 
gydytoją 

Ilgiausia laukimo trukmė pas šeimos gydytoją 
(dienomis) 



(dienomis) 
0 2 

 
 
Vaikų ir suaugusiųjų profilaktiniai patikrinimai 2016  m. -  3368. 
 

 
Viešosios įstaigos dalininkai 

 
Dalininkų kapitalas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje- 4977,99 Eur. 
 

 
3. Informacija apie tikslų įgyvendinimą 

 
PSDF lėšomis  finansuojamų ligų (gimdos kaklelio vėžio, krūties  vėžio, storosios žarnos 

vėžio, priešinės liaukos vėžio,  širdies  kraujagyslių  ligų  ir  vaikų  krūminių  dantų ėduonies) prevencijos  
programų vykdymas: 

 
Prevencinės 
programos 
pavadinimas 

Šalies vidurkis 
2015 % 

Įvykdyta 2016m. % Pokytis % Balai 
 

Gimdos kaklelio 
vėžio 

15,9 37,72 18,82 7 

Krūties  vėžio 21,5 30,24 8,74 6 
Priešinės liaukos 
vėžio 

27,7 68,69 46,99 9 

Storosios žarnos 
vėžio 

22,1 13,60 -8,5 0 

Širdies  ir 
kraujagyslių  ligų   

34,3 46,56 12,26 7 

Vaikų  krūminių  
dantų ėduonies 

17,8 9 -8,8 0 

 
 
 

4. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas teigiamas. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčio dalis 59,8 %, be 

įnašų „Sodrai“. Sąnaudų valdymo išlaidų dalis  9 %, (be įnašų „Sodrai“). Paslaugos apmokamos iš fizinių 
ir juridinių asmenų lėšų – 6 % nuo bendrų įstaigos pajamų. 

 
Veiklos pajamos 

 
PSPC paslaugos yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto 

lėšų, pagal sudarytas sutartis su Kauno TLK. 
 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai 
 

Veiklos pajamos                                     Eurais  
2016 m. 

IŠ VISO : 189202 
Iš privalomojo sveikatos                                              171980 



draudimo fondo 
Kitų juridinių ir fizinių asmenų 111435 
Kitų šaltinių (2% GPM ir amort. 
param. dalis, nemok. vakcinos) 

5693 

Šakių rajono savivaldybės lėšos  - 
ESSF amortizacijos  dalis 94 

  
 

 Ilgalaikis turtas įsigytas 2016 metais 
 

2016 m.  įsigyti du kompiuteriai už 1173  eurus.  
 

Sąnaudos 
 

Išlaidų pavadinimas  Suma (eurais) 
2016 m. 

1.Paprastosios išlaidos, iš viso: 
1.1darbo užmokesčiui 

189167 
113144 

1.2 soc.draudimo įmokoms 35031 
1.3 vaistams, med. priemonėms 19453 
1.4 šildymui, elektrai, 
vandeniui, ryšiai 

6428 

1.6 transporto 6771 
1.7 ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo 

582 

1.8 darbuotojų kvalif. kėlimo 36 
1.9 civilinės atsak.draudimo 452 
1.9 išlaidos einamajam 
remontui 

- 

1.9  kitos išlaidos                 7270 
2 . Finansinis rezultatas +35 
3. Įsigyta turto 1173 

 
 

 Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis 
 
Darbuotojo vidutinis atlyginimas (1 etato ) 2016 

(eurais) 
 Gydytojai 1122 
Atlyginimai Slaugytojos 525 
 Kitas personalas 464 
 
 

Informacija apie įstaigos darbuotojus 
 

 2016  metų pradžioje 2016 metų pabaigoje 
Iš viso: 16 16 
Iš to 
skaičiaus:  

Gydytojų 2 2 

 Kitų specialistų su 
aukštuoju išsilavinimu 

1 1 



 Vid. slaugos personalo 10 10 
 Kitų specialistų su spec. 

vid. išsilavinimu 
1 1 

 Kito personalo 2 2 
 

 
 
 

Etatai: 
 
 2016 metų pradžioje 2016 metų pabaigoje 
Iš viso: 13,50 13,25 
Iš to 
skaičiaus:  

Gydytojų 2,75 2,75 

 Kitų specialistų su 
aukštuoju išsilavinimu 

0,5 0,5 

 Vid. slaugos personalo 7,25 6,75 
 Kt. specialistų su spec. 

vid. išsilavinimu 
1 1 

 Kito personalo 2,25 2,25 
 

 
       

            5. Veiklos tobulinimo perspektyvos 
 
 

Gerinti profilaktinių programų vykdymą, įdiegti e-sveikata programą, tobulinti 
antikorupcinės programos vykdymą. 
 

 
6. Kita informacija 

 
 

Patikrinimo metu PSDF biudžetui nustatyta žala 49,58 Eur. 
2016 m. įstaiga draudėsi sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams 

padarytą žalą privalomuoju draudimu, draudimo suma – 14481 Eur vienam draudiminiam įvykiui. 
Draudimo įmokos suma - 452 Eur. Draudiminių įvykių dėl pacientams padarytos žalos nebuvo. Pacientų 
skundų negauta. 
 
  
 
VšĮ Kudirkos Naumiesčio 
PSPC vyr. gydytoja    Audronė Račiūnienė 

 
 
 
 
 
 


