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Eil. 

Nr. 
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau – rodiklis) 

Pirminio 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 – 31 190 Eur 

 

2. 
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 

  

 

Panaudoti darbo 

užmokesčio fondui didinti 

gautas tikslines lėšas 

sveikatos priežiūros 

specialistų, teikiančių 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, 

darbo užmokesčiui kelti 

vidutiniškai 20 proc., 

prioritetą teikiant 

mažiausiai uždirbantiems 

specialistams 

 

 

Sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokestis 

padidintas vidutiniškai  20 proc. 



3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 

  

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau 

kaip 2,24 proc. 

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 1,99 proc. 

4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto 

Absoliutaus likvidumo 

rodiklis – nuo 0,5 iki 1 

Absoliutaus likvidumo rodiklis – 0,71 

5. 
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 

Nenustatoma 
Papildomos pajamos – mokamos paslaugos už 191757 

Eur., t. y., 6 proc. nuo pagrindinės veiklos pajamų 

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 

 

 

Pacientų bendro pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis – 93% 

2. 
Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 

metus ir pagrįstų skundų dalis 

Nenustatoma 

 

Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus 

– 2, iš jų pagrįstų skundų – 1. 

 

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 

 

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje 

suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus 

per metus -  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 Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vardas 

5. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 Įvykdyta konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius - 1 

6. 
Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ Centrinę 

perkančiąją organizaciją (toliau – VšĮ CPO), skaičius 
Nenustatoma 

Viešųjų pirkimų vykdomų per VšĮ CPO -   100 proc. 

7. Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO, pirkimų vertė Nenustatoma 
Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO, pirkimų vertė - 

100 proc. 



8. 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis 

(pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos 

interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje 

sveikatos sistemoje mastas):  

Ne mažiau kaip 50 proc. 

visų kompensuojamųjų 

vaistų ir MPP receptų yra 

elektroniniai 

Visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų yra 

elektroniniai -  40 proc. 

Pastaba. 2019 m. sausio mėn. jau pasiektas 59 proc.  visų 

kompensuojamų vaistų ir MPP receptų išrašymas.  

Viena iš pagrindinių priežasčių  2018 m. mažo e-recepto 

skaičiaus išrašymas, tai dirbančių gydytojų amžius, todėl 

ilgiau užtruko naujovių įsisavinimas. 

9. 
Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius per ketvirtį ir per metus pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius per metus – 302695, per ketvirtį - 75674 
Pirmo lygio amb. asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 

194691 vnt. per metus; 48673 vnt. per ketvirtį; 

Antro lygio amb. asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 

54907 vnt. per metus; 13727 vnt. per ketvirtį; 

Skatinamosios paslaugos: 

42869 vnt. per metus; 10717 vnt. per ketvirtį; 

Slauga namuose: 

1436 vnt. per metus; 359 vnt. per ketv. 

Prevencinės programos: 

8792 vnt. per metus;  2198 vnt. per ketvirtį. 

10. 

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 
Nenustatoma 

 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos 

ūmių būklių atvejais – 0 dienos; 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos – 

0-7 k. d.; 

Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos –  

0-20 k. d.; 

Vaikų raidos sutrikimų ART (dienos stac.) – 0-29 k. d. 

11. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir 

įstaigoje sutektų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius per metus 
Nenustatoma 

Dirbančių darbuotojų skaičius -172  

Etatų skaičius – 156  

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

per metus skaičius – 302695 vnt. 

12. 
Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė 

įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio 

- 

 

- 



asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms 

įstaigoms)   

13. 

Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma 

tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančioms įstaigoms) 

- 

 

- 

 

- 

14. 

Įstaigoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, 

kurių stebėsena atliekama, skaičius, medicinos 

priemonių, kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir 

procedūros, panaudojimo efektyvumas (taikoma tik 

antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančioms įstaigoms) 

Ne mažiau kaip 30 

kompiuterinės 

tomografijos tyrimų per 

vieną darbo dieną vienu 

kompiuterinės 

tomografijos aparatu 

 

 

 

- 

 

 

 

 

___________________ 

 


