
 

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGAS, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2019 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau – 

rodiklis) 

Antrinio  lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios LNSS viešosios įstaigos  

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė 

1 2 3 4 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje 

nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis 

perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai Grynasis perviršis - 75 969 Eur  

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis  

Valstybės institucijoms skyrus 

papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugoms 

apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti 

sveikatos priežiūros specialistų darbo 

užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 

proc. nurodytų lėšų panaudojamos 

darbo užmokesčiui didinti 

Sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti 

panaudota 100 % (šimtas procentų) papildomų PSDF 

biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 

apmokėti 

 

3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis  

 

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau kaip 

2,24 proc. 

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis - 1,73 proc. 

4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto  
 

Įsipareigojimų koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 
Įsipareigojimų koeficientas – 0,098 

5. 

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 

 
Nenustatoma 

Papildomos pajamos – mokamos paslaugos už 267974,24 

Eur, t. y., 7 % nuo pagrindinės veiklos pajamų 

Dalyvaujame Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  



 

finansuojamame projekte „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, 

projekto biudžetas – 286 087,10 Eur.; 

Paruoštas projektas ir pateikta paraiška dėl saulės 

fotovoltinės elektrinės įrengimo: Klimato kaitos programos 

subsidija – 20605,82 Eur 

 

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra 

pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų 

paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus 

įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 95 % 

2. 

Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje 

suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis 

Nenustatoma 
4, iš jų 1 pagrįstas 

 

3. 

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų 

įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes  

Nenustatoma 0,0003 % 

4. 

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, 

numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje 

Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos 

programoje 

Suteiktas Skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos vardas 
Suteiktas  

5. 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis 

(pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos 

interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje 

sveikatos sistemoje mastas) 

ASPĮ yra IPR IS  dalyvis 

 

ASPĮ IS įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo 

funkcionalumas - išpildome 100% 

 

6. 

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

 

Pirmo lygio AASPP -189059 vnt. per metus; 47265 vnt. per 

ketvirtį; 

Antro lygio AASPP – 60093 vnt. per metus; 15023 vnt. per 

ketvirtį; 



 

Skatinamosios paslaugos – 37398 vnt. per metus; 

9350 vnt. per ketvirtį; 

Slauga namuose – 3223 vnt. per metus; 806 vnt. per ketv. 

Prevencinės programos – 9482 vnt. per metus, 2371 vnt. per 

ketvirtį. 

7. 

Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl 

asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo 

momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ūmių 

būklių atvejais – 0 dienos; 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos – 0-7 

k. d.; 

Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos –  

0-14 k. d.; 

Vaikų raidos sutrikimų ART (dienos stac.) – 0-30 k. d.. 

 

8. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir 

įstaigoje sutektų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius per metus 

 

Dirbančių darbuotojų skaičius -169  

Etatų skaičius – 148,7  

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų per 

metus skaičius – 299255 vnt. 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:   

1. 
Absoliutaus likvidumo rodiklis 

 (194072,67 : 378473,59)  
Nuo 0,5 iki 1 0,51 

2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 2 7 

3. 

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios 

organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį 

katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos 

galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, 

vertės Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ Centrinę 

perkančiąją organizaciją (toliau – VšĮ CPO), 

skaičius 

Ne mažiau kaip 80 proc. 95,02 % 

 

 

                                                                                                                       _______________ 


