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Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m.

balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-102

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Ignalinos rajono poliklinika įsteigta 1997 m. liepos 1 d. Nuo 1997 m. spalio 2 d.

Ignalinos rajono valdybos 1997 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 101 reorganizuota į viešąją įstaigą

Ignalinos rajono polikliniką (toliau – poliklinika), adresas: Ligoninės g. 13, LT-30112 Ignalina,

Juridinių asmenų registro kodas 195550162. Poliklinikos steigėja yra Ignalinos rajono savivaldybė.

Poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos viešoji asmens

sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal

sutartis, sudarytas su Panevėžio teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Poliklinikos misija – teikti pacientams mokslu ir technologijomis pagrįstas, saugias ir

kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius, interesus ir lūkesčius pirminės sveikatos priežiūros,

psichikos sveikatos, greitosios medicinos pagalbos ir slaugos paslaugas. Siekti, kad prie įstaigos

prisirašę pacientai dėl medicinos darbuotojų atliekamo profilaktinio ir gydomojo darbo kuo mažiau

turėtų sveikatos problemų.

Poliklinikos vizija – konkurencinga, pažangi asmens sveikatos priežiūros įstaiga,

teikianti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir vykdanti profilaktinį

asmens sveikatos priežiūros darbą, efektyviai naudojanti sveikatos priežiūros išteklius ir nuolat

siekianti sveikatos priežiūros kokybės, optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.

Siekdama užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą, numatytų veiklos užduočių įgyvendinimą

ir teikiamų paslaugų kokybę, poliklinika vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros

įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus

įsakymais, VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos įstatais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais

ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų ir jų vadovų veiklos

principus.

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybę įstaigoje vertina Valstybinės akreditavimo

sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, teritorinė ligonių kasa, Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos Panevėžio skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Utenos departamento Ignalinos skyrius, vidaus medicininis auditas ir kt.

Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-26 nuo 2020 m. kovo 12 d.

direktoriumi 5 metų kadencijai paskirtas Arvydas Ramelis.

Poliklinikos direktorius atstovauja įstaigai bendraujant su juridiniais ir fiziniais

asmenimis, valdžios institucijomis, įstaigos vardu sudaro sandorius, užtikrina įstaigos turto

racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir apsaugą, dokumentų valdymą įstatymų

nustatyta tvarka, konfidencialios informacijos saugojimą, įstaigos finansų kontrolę. Direktorius

periodiškai atsiskaito steigėjui, pateikdamas įstaigos finansinių ataskaitų rinkinius ir įstaigos veiklos

ataskaitą.

Poliklinika teikia šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas: pirminės ambulatorinės

asmens sveikatos priežiūros: šeimos medicinos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros, greitosios

medicinos pagalbos; slaugos: bendrosios praktikos, psichikos sveikatos slaugos, ambulatorinės

slaugos paslaugas namuose; akušerio – akušerio praktikos; laboratorinės diagnostikos;

odontologinės priežiūros (pagalbos).

Problemos, su kuriomis susiduria poliklinika: šeimos gydytojų ir skubiosios medicinos

pagalbos slaugos specialistų trūkumas, dideli šeimos gydytojų krūviai, rajone daug vyresnio



amžiaus gyventojų, todėl didelis šių pacientų apsilankymų ir atliekamų tyrimų skaičius. Dėl

mažėjančio gyventojų skaičiaus rajone mažėja finansavimas už pirminės sveikatos priežiūros ir

greitosios medicinos pagalbos paslaugas. 2021 metais buvo įdarbinti 2 nauji skubiosios medicinos

pagalbos slaugytojai, įrengtas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kabinetas, įdarbinti 2

bendrosios praktikos slaugytojai, 1 kineziterapeutas, 2 slaugytojų padėjėjai. Vilniaus universiteto

rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisija yra patvirtinusi Ignalinos rajono polikliniką

Vilniaus universiteto rezidentūros baze, kurioje galėtų būti vykdomi kai kurie Šeimos medicinos

rezidentūros studijų programos ciklai.

Poliklinikos veiklos planas – 2022 m. aktyviai vykdyti personalo politiką –

bendradarbiaujant su steigėju pritraukti šeimos gydytoją ir greitosios medicinos pagalbos slaugos

specialistų. 2022 m. 4 greitosios medicinos pagalbos skyriaus vairuotojai užbaigs mokymus pagal

Paramediko modulinę tęstinio profesinio mokymo programą. 

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas: gerinti Ignalinos rajono gyventojų sveikatą,

mažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.      

Pagrindiniai veiklos uždaviniai: organizuoti ir koordinuoti įstaigos veiklą taip, kad visų

socialinių grupių pacientams būtų teikiamos prieinamos, saugios, kvalifikuotos, kokybiškos asmens

sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinti operatyvų pacientų aptarnavimą poliklinikoje. Siekti

darnios įstaigos veiklos, didžiausią dėmesį skiriant pirminei sveikatos priežiūrai ir siuntimų

specializuotoms ambulatorinėms konsultacijoms sistemai, tuo užtikrinant tinkamą ir kokybišką

sveikatos priežiūrą.

Per 2021 m. parengti ir pasirašyti   83 įsakymai veiklos klausimais, 141 įsakymai

personalo klausimais, 181 įsakymas atostogų klausimais, 7 įsakymai komandiruočių klausimais.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. V-2475

„Dėl Ignalinos rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos“ ir

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VT-

665 „Dėl mobilaus punkto įsteigimo Ignalinos rajone“, VšĮ Ignalinos rajono poliklinika kartu su

Ignalinos rajono savivaldybe Ignalinoje įsteigė mobilų COVID-19 patikros punktą tirti Ignalinos

rajono gyventojus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). 2021 m. be pertraukų buvo

vykdoma šio mobilaus punkto veikla. 

II SKYRIUS

VEIKLOS RODIKLIAI

Padaliniai, kuriuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos:

–  Ignalinos rajono poliklinika;

–  3 ambulatorijos – Didžiasalio, Mielagėnų, Dūkšto;

–  2 bendrosios praktikos gydytojų (toliau – BPG) kabinetai – Vidiškių, Linkmenų;

–  5 medicinos punktai – Ceikinių, Daugėliškio, Mažėnų, Šiūlėnų, Kazitiškio;

–  Psichikos sveikatos centras;

     – Greitosios medicinos pagalbos skyrius.

VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje 2021 m. pradžioje buvo prisirašę 6597 gyventojai.

2021 m. gruodžio 31 d. prisirašę 6480 gyventojų, 240 asmenų nedrausti privalomuoju sveikatos

draudimu.     

Per metus prisirašiusių prie įstaigos gyventojų skaičius sumažėjo 161.

Aptarnaujamų pacientų struktūra pagal amžių 2021 m. ir pokytis, palyginti su 2020 m.:
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Apsilankymų skaičius poliklinikoje 2021 m. ir pokytis, palyginti su 2020 m.:
Specialistai 2020 m. 2021 m. Pokytis % (+/-)

Šeimos gydytojas 22718 27375 +20,5

Vidaus ligų gydytojas 3634 4665 +28,5

Vaikų ligų gydytojas 851 758 -10,9

Gydytojas chirurgas 1649 2049 +24,3

Gydytojas akušeris ginekologas 1347 1394 +3,5

Gydytojas psichiatras 2377 2678 +12,7

Gydytojas odontologas 4129 5074 +22,9

Psichologas 57 67 +17,5

Iš viso 36762 44060 +19,9

Atlikti laboratoriniai tyrimai 2021 m. ir pokytis, palyginti su 2020 m.:
Laboratorinių tyrimų pavadinimas 2020 m. 2021 m. Pokytis % (+/-)

Hematologiniai 3160 4102 +29,8

Biocheminiai 15361 20882 +35,9

Bendraklinikiniai 3467 4997 +44,1

Iš viso 21988 30069 +36,8

Poliklinikoje 100 apsilankymų tenka 68,25 tyrimų.

Prevencinės programos – tai prioritetinės paslaugos, kai daugelis žmonių turi galimybę

išsitirti nemokamai. Pacientams, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, prevenciniai tyrimai

yra apmokami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Dėl minėtų tyrimų pacientai turi

kreiptis į šeimos gydytoją.        

Poliklinikos darbuotojai 2021 m. vykdė prevencines programas, kurios apmokamos iš

privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų:

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programą (paslaugos

teikiamos moterims nuo 25 iki 60 m. ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus).

2. Nacionalinę krūties vėžio ankstyvos diagnostikos programą (paslaugos teikiamos

moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus).

3. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir

prevencijos priemonių programą (paslaugos teikiamos vyrams nuo 40 iki 55 metų (imtinai),

moterims nuo 50 iki 65 metų (imtinai) ne dažniau kaip vieną kartą per metus).

4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą (paslaugos teikiamos

vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei tėvai ar broliai sirgo priešinės

liaukos vėžiu, kartą per dvejus metus arba kartą per penkerius metus – priklausomai nuo nustatyto

PSA rodiklio).

5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą (paslaugos teikiamos

gyventojams nuo 50 iki 74 m. (imtinai) ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus).

Suteiktų paslaugų skaičius vykdant prevencines programas ir pokytis, palyginti su 2020

m.:

Programos pavadinimas 2020 m. 2021 m. Pokytis % (+/-)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų

prevencinių priemonių programa

263 298 +13,3

Priešinės liaukos vėžio diagnostikos

programa

130 192 +47,7

Širdies ir kraujagyslių ligų didelės

rizikos asmenų atrankos ir prevencinių

priemonių programa

633 835 +31,9

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios

diagnostikos programa

393 748 +90,3

Mamografinės patikros dėl krūties vėžio

programa

136 290 +113,2



Iš viso 1555 2363 +52,0

Visos programos (išskyrus kardiologijos) taikomos kas 2–3–5 metus, dėl to vyksta

bendro prevencinėmis programomis pasinaudojusių asmenų skaičiaus svyravimas.

2021 m. nuo gripo ir pneumokokinės infekcijos nemokama vakcina paskiepyti 635

pacientai, 2020 m. – 754 pacientai. 2021 m. paskiepyta 15,78 % mažiau pacientų nei 2020 m. Pagal

Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų

kalendorių privalomais skiepais paskiepyta nuo 98 iki 100 % vaikų. 

2021 m. dirbo 2,1 greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) brigados. GMP

iškvietimų skaičius 2021 m. buvo 4926. 2021 m. į stacionarinių įstaigų priėmimo skyrius pervežti

1722 ligoniai, iš jų į kitų savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigas – 1067 ligoniai.

GMP iškvietimų skaičius ir pokytis, palyginti su 2020 m.
Metai Iš viso

iškvietimų

Pokytis

% (+/-)

Tenka

1000 gyv.

Ūmių

susirgimų

Lėtinių

susirgimų

Nelaimingų

atsitikimų

2020 m. 4526 313,6 3952 73 501

2021 m. 4926 +8,8 333,24 4151 351 424

2021 m. į kitų savivaldybių ligonines pervežtos 7 pacientės dėl normalaus ar gresiančio

priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, 2020 m. – 13 pacienčių. 

Poliklinikoje 2021 m. pradžioje dirbo 76 darbuotojai, 2021 metų pabaigoje – 82

darbuotojai. 

Personalo struktūra 2021 m. gruodžio 31 d.:

1. Gydytojai – 14:

1.1. šeimos gydytojai – 3;

1.2. gydytojai psichiatrai – 2;

1.3. gydytojai odontologai – 4;

1.4. vidaus ligų gydytojas – 1;

1.5. vaikų ligų gydytojas – 1;

1.6. gydytojai chirurgai – 2;

1.7. gydytojas akušeris ginekologas – 1.

2. Slaugos personalas – 25:

2.1. bendrosios praktikos slaugytojai – 15;

2.2. psichikos sveikatos slaugytojai – 1;

2.3. skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai – 9.

3. Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas – 12:

3.1. medicinos psichologai – 2;

3.2. socialiniai darbuotojai – 2;

3.3. gydytojo odontologo padėjėjai – 3;

3.4. biomedicinos technologai – 2;

3.5. kineziterapeutas – 1;

3.6. slaugytojo padėjėjai – 2.

4. Kitas personalas – 31.

Vidutinis darbo užmokestis eurais 1 pareigybei ir pokytis, palyginti su 2020 m.:

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

Gydytojai 2285 2049 +11,5

Slaugytojai 1768 1381 +28,0

Poliklinikos direktoriui pareiginę algą nustato savivaldybės meras. Nuo 2021 m.

gegužės 1 d. nustatyta 15 % dydžio pastoviosios dalies kintamoji dalis. 

2021 m. nebuvo mokamas darbo užmokestis ar kitos išmokos kolegialių organų

(stebėtojų, gydymo, slaugos tarybos, etikos komisijos) nariams ir su poliklinikos dalininku

susijusiems asmenims.

Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo 2021 m. siektinos reikšmės

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.



V-1964 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų

reikšmių patvirtinimo“.

Eil.

Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo

rodikliai (toliau – rodiklis)

Pirminio lygio asmens

sveikatos priežiūros

paslaugas teikiančios

Lietuvos nacionalinės

sveikatos sistemos

viešosios įstaigos

VšĮ Ignalinos rajono

poliklinika

Siektina reikšmė Pasiekta (nepasiekta)

reikšmė

1 2 3 4

1. Įstaigos praėjusių metų veiklos

rezultatų ataskaitoje nurodytas

pajamų ir sąnaudų skirtumas

(grynasis perviršis ar deficitas)

Būti nenuostolingai Perviršis – 24051,44 Eur

2. Įstaigos sąnaudų darbo

užmokesčiui dalis.

Rodiklis parodo, kokią dalį

procentais 2021 m. vidutinio

vieno mėnesio darbo

užmokesčio fondo augimas

(palyginus laikotarpį iki darbo

užmokesčio didinimo ir

laikotarpį po jo, neįskaitant

duomenų apie darbo užmokestį

Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbto karantino laikotarpiu,

t. y. nuo mėnesio, kurį buvo

paskelbtas karantinas, pirmosios

dienos iki mėnesio, kurį buvo

atšauktas karantinas, paskutinės

dienos) sudarė nuo papildomai

skirtų PSDF lėšų, kurias buvo

rekomenduojama skirti

darbuotojų darbo užmokesčiui

didinti

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

94,84/32,6

Pagal papildomų lėšų,

skirtų įstaigai po 2021-

09-01 ir skirta darbo

užmokesčio fondui,

reikšmė pasiekta 94,84.

Jeigu skaičiuoti pagal tai,

kokią siauros sveikatos

priežiūros paslaugų sritį

reglamentuojančių teisės

aktų pagrindu buvo

gautos lėšos, reikšmė

pasiekta 32,6, kadangi

lėšos buvo skirtos naujų

specialistų darbo

užmokesčiui.

Atsižvelgiant į tai, kad

tokio poreikio nebuvo,

lėšos buvo skirtos

bendram DU fonde.

3. Įstaigos sąnaudų valdymo

išlaidoms dalis

Įstaigos sąnaudų valdymo

išlaidoms dalis ne daugiau

kaip 7,0 proc.

4,84

4. Įstaigos finansinių

įsipareigojimų dalis nuo metinio

įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų koeficientas

ne didesnis kaip 0,10

0,07

5. Papildomų finansavimo šaltinių

pritraukimas (sutartys dėl

dalyvavimo projekte turi galioti

2021 m., projektas, iš kurio

ASPĮ gauna papildomą

finansavimą, privalo būti skirtas

įstaigos infrastruktūros

modernizavimui, veiklos ar

ASPĮ per pastaruosius 3 m.

yra pasirašiusi bent vieną

sutartį dėl dalyvavimo

projekte, iš kurio gauna

papildomą finansavimą

Nebuvo sudaryta sutarčių

dėl dalyvavimo

projektuose



procesų skaitmenizavimui ar

personalo mokymams

6. 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

Pacientų pasitenkinimo

ASPĮ teikiamomis asmens

sveikatos priežiūros

paslaugomis lygis ne

mažiau kaip 0,8 balo

0,98

7. Įstaigoje taikomos kovos su

korupcija priemonės, numatytos

sveikatos apsaugos ministro

tvirtinamoje Sveikatos priežiūros

srities korupcijos prevencijos

programoje 

Asmens sveikatos

priežiūros įstaiga įtraukta į

Skaidrių asmens sveikatos

priežiūros įstaigų sąrašą

Įstaiga 2021 m. yra

įgyvendinusi Sveikatos

priežiūros srities

korupcijos prevencijos

programos priemones ir

atitinka nustatytus

reikalavimus. Įstaigoje

2021 m. nebuvo gauta

nei vieno skundo,

susijusiu su korupcija.

2021 m. įstaiga nebuvo

tikrinta dėl atitikties

teisės aktų

reikalavimams.

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)

1. ASPĮ IS įdiegtas vaistų 

suderinamumo tikrinimo 

funkcionalumas

2. ASPĮ yra IPR IS dalyvis

3. Ne mažiau kaip 98 proc. 

visų vakcinacijos įrašų 

(dokumentas Nr. E063  

„Vakcinacijos įrašas“) 

išrašoma el. būdu

4. Patvirtinta ASPĮ 

naudojamos informacinės 

sistemos infrastruktūros 

saugumo dokumentacija

1. Poliklinikos 

naudojamoje programoje

ESIS įdiegtas vaistų 

suderinamumo tikrinimo 

funkcionalumas

2. Poliklinika yra IPR IS 

dalyvė

3. Visi vakcinacijos 

įrašai daromi el. būdu

4. Patvirtinti ir parengti:

4.1. Informacinės 

sistemos Duomenų 

saugos nuostatai

4.2. Veiklos tęstinumo 

valdymo planas

4.3. Saugaus elektroninės

informacijos tvarkymo 

taisyklės

4.4. Naudotojų 



administravimo taisyklės

9. Kritinis likvidumo rodiklis Ne mažiau kaip 0,8 4,5

10. Konsoliduotų viešųjų pirkimų

skaičius

Ne mažiau kaip 1 2021 m. nebuvo

vykdomi konsoliduoti

pirkimai, kadangi tokio

masto pirkimų įstaiga

nevykdo

III SKYRIUS

FINANSINĖ ATASKAITA

2021 m. VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos pajamos buvo 2055910,19 eurų. Iš jų veiklos

pajamos – 1486646,08 eurų, finansavimo pajamos – 569264,11 eurų. Finansavimo pajamas sudaro

nemokamai gautas turtas (vakcinos, medicinos priemonės) ir gautos sumos kompensuoti darbo

užmokesčio padidinimo išlaidas, esant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 ligos.      

2021 m. pajamos pagal pajamų rūšis ir pokytis, palyginti su 2020 m.:
Eil.

Nr.

Pajamos Eur

2021 m.

% nuo

visų

pajamų

Pajamos

Eur 2020 m.

Pokytis Eur

2021–2020m.

(+/-)

Pajamų rūšis

Pajamos už paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo

1. 1424563,92 69,3 1287292,5

5

+137271,37 Iš viso

1.1. 562624,69 27,4 533914,05 +28710,64 Ambulatorinės paslaugos (šeimos 

gydytojo paslaugos)

1.2. 116881,10 5,7 117893,16 -1012,06 Odontologinės paslaugos

1.3. 50559,77 2,4 46544,56 +4015,21 Psichikos sveikatos centro paslaugos

1.4. 154290,42 7,5 117411,14 +36879,28 Skatinamosios paslaugos ir sveikatos 

programos

1.5. 540207,94 26,3 471529,64 +68678,30 GMP paslaugos

Pajamos už paslaugas, apmokamas fizinių ir juridinių asmenų

2. 62082,16 3,0 49464,98 +12617,18 Iš viso

2.1. 9700,99 0,4 7357,95 +2343,04 Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

2.2. 9830,28 0,5 7460,25 +2370,03 Odontologinės (mokamos) paslaugos

2.3. 16698,96 0,8 6200,06 +10498,90 Klinikos laboratorijos paslaugos

2.4. 17597,63 0,9 23410,56 -5812,93 Skiepijimo paslaugos

2.5. 8254,30 0,4 5036,16 +3218,14 Kitos

Finansavimo pajamos

3. 569264,11 27,7 125031,23 +444232,88 Iš viso

3.1. 368190,64 17,9 54256,57 +313934,07 Panaudotų finansavimo sumų

nepiniginiam turtui (IT, atsargos) įsigyti

pajamos

3.2. 201073,47 9,8 70774,66 +130298,81 Panaudotų finansavimo sumų kitoms

išlaidoms pajamos

2055910,19 1461788,7

6

+594121,43 Iš viso pajamos

2021 m. gautas finansavimas (piniginės lėšos, materialinės vertybės) programoms

vykdyti, išlaidoms kompensuoti, parama:                                                                                              
Eil.

Nr.

Suma Eur Projektų, programų, kito tikslinio įnašo pavadinimas



1 230221,49 COVID-19 vakcinos iš VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės

2. 1309,66 Projektui „Sergamumo ir mirtingumo nuo tuberkuliozės mažinimas Ignalinos

rajone“ vykdyti iš ES, valstybės ir savivaldybės biudžeto

3. 76288,32 COVID-19 vakcinos, medicininės medžiagos iš SAM Ekstremalių sveikatai

situacijų centro

4. 105614,40 Valstybės biudžeto lėšos padidintam darbo užmokesčiui kompensuoti ir

išlaidoms dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensuoti

5. 111590,88 Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos padidintam darbuotojų darbo

užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

6. 13665,31 Vakcinos gyventojų skiepijimui pagal nustatytus kriterijus iš Valstybinės

ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

7. 6256,62 Vakcinos, medicinos priemonės Nacionalinės imunoprofilaktikos programai

vykdyti

8. 2667,10 Vaistai iš VšĮ Santaros klinikų pacientams, sergantiems tuberkulioze, gydyti

9. 23206,46 Antigenų testai iš valstybės biudžeto lėšų, naudojami mobiliame punkte iš

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

10. 2097,47 Inventorius, medicinos priemonės iš Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos

11. 29,10 COVID-19 vakcina iš Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro

12. 77,38 Parama – 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio

573024,19 Iš viso

2021 m.  sąnaudos sudarė 2031858,75 eurų.

2021 m. sąnaudos pagal straipsnius ir pokytis, palyginti su 2020 m.:

Eil.

Nr.

Sąnaudos

Eur 2021 m.

Sąnaudos

%

nuo visų

sąnaudų

Sąnaudos

Eur

2020 m.

Pokytis Eur

2021–2020

m. (+/-)

Sąnaudų pavadinimas

1. 1363482,42 67,1 1112730,06 +250752,36 Darbo užmokestis ir įmokos

socialiniam draudimui

2. 400925,84 19,7 94035,38 +306890,46 Vaistai, medicinos priemonės 

(įskaitant ir nemokamai gautus)

3. 20822,99 1,0 10690,28 +10132,71 Laboratoriniai tyrimai, atlikti kitose 

gydymo įstaigose

4. 15615,62 0,8 13456,71 +2158,91 Elektros energija

5. 25806,80 1,3 17763,04 8043,76 Patalpų šildymas

6. 1812,58 0,1 2207,02 -394,44 Vanduo

7. 1935,75 0,1 1781,22 +154,53 Buitinių atliekų išvežimas

8. 2245,46 0,1 3784,75 -1539,29 Ryšiai, interneto paslaugos

9. 77767,79 3,8 69762,61 +8005,18 Transporto išlaikymas

10. 12740,82 0,6 12530,94 +209,88 Pastatų, įrangos remonto, 

eksploatacinės sąnaudos

11. 5959,54 0,3 7279,29 -1319,75 Draudimo paslaugos

12. 5022,59 0,2 4972,63 +49,96 Dezinfekcinės medžiagos, švaros 

priemonės

13. 5206,26 0,3 3643,77 +1562,49 Medicininės paslaugos, kurias suteikė 

kitos gydymo įstaigos

14. 2228,66 0,1 1701,16 +527,50 Mokesčiai į biudžetą (rinkliavos, 

atskaitymai į garantinį fondą)

15. 3643,80 0,2 1972,55 +1671,25 Komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas

16. 11805,00 0,6 14494,67 -2689,67 Inventorius

17. 3476,19 0,2 3368,02 +108,17 Statistiniai blankai, kanceliarinės 

prekės



18. 7896,84 0,4 6679,20 +1217,64 E. sveikata programų aptarnavimas ir 

techninė priežiūra

19. 51131,64 2,5 33581,39 +17550,25 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

(amortizacija)

20. 12332,19 0,6 12778,73 -446,54 Kitos sąnaudos (skalbimo, medicininių

atliekų tvarkymo, kitos paslaugos ir 

sąnaudos)

2031858,75 1429213,42 +602645,36 Iš viso

2021 m. finansinės veiklos rezultatas (perviršis) – 24051,44 Eur (2020 m. veiklos

rezultatas (perviršis) – 32575,34 Eur).

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos vienintelis dalininkė – Ignalinos rajono

savivaldybė. Dalininko kapitalas 2021-12-31 – 27574,72 Eur, 2020-12-31 – 27574,72 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos už paslaugas 2021-12-31 ir pokytis, palyginti su 2020

m.:                                                                                          
Eil.

Nr.

Pavadinimas Gautina suma

Eur 2021-12-31

% nuo

skolos

sumos

Gautina

suma Eur

2020-12-31

Pokytis Eur

2021–2020

m. (+/-)

1. Panevėžio teritorinė ligonių kasa

(PSDF lėšos)

147877,95 76,1 103714,25 +44163,70

2. Kiti juridiniai ir fiziniai asmenys už

paslaugas

1315,78 0,7 627,35 +688,43

3. Gautinos finansavimo sumos iš

valstybės biudžeto

45126,84 23,2 29013,52 +16113,32

Iš viso 194320,57 133355,12 +60965,45

Poliklinikos įsipareigojimai 2021-12-31 ir pokytis, palyginti su 2020 m.:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Poliklinikos

įsipareigojimai

Eur 2021-12-

31

% nuo visų 

įsipareigojimų

Poliklinikos

įsipareigojimai

Eur 2020-12-

31

Pokytis Eur

2021–2020m.

(+/-)

1. Skolos tiekėjams 

(įsipareigojimai už 2021 

m. gruodžio mėn. 

paslaugas ir prekes) 

11856,40 8,3 10059,16 +1797,24

2. Su darbo santykiais susiję

įsipareigojimai (socialinio

draudimo įmokos)

31794,82 22,4 23189,54 +8605,28

3. Sukauptos atostoginių

sąnaudos
77162,12 54,4 59361,61 +17800,51

4. Sukauptos kitos sąnaudos

(išeitinės kompensacijos

darbuotojams, išėjusiems į

pensiją dirbant įstaigoje)

21092,16 14,9 17173,44 +3918,72

5. Sukauptos kitos sąnaudos

(įmokos VLK pagal pacientų

teisių ir žalos įstatymą.

- 2923,58 -2923,58

Iš viso įsipareigojimų 141905,50 112707,33 +29198,17

2021 m. gruodžio 31 d. poliklinikos sąskaitose ir kasoje buvo 349284,48 Eur (2020 m.

gruodžio 31 d. –  325890,46 Eur). 2021 m. piniginės lėšos padidėjo 23394,02 Eur.

2021 m. įsigyta ilgalaikio turto:



Eil.

Nr.

Ilgalaikio turto pavadinimas Įgijimo vertė

Eur

1. Du automobiliai „Dacia Duster“ (naudojami paslaugoms teikti pacientų 

namuose)

32307,00

2. Du elektrokardiografijos aparatai 3121,80

3. Maršrutizatorius 1910,59

Iš viso 37339,39

Poliklinika 2021 m. vykdė projektą „Sergamumo ir mirtingumo mažinimas nuo

tuberkuliozės Ignalinos rajone“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projektui vykdyti skirta 6134,93 Eur. 2021 m. išgydyti 3 pacientai, sergantys tuberkulioze. Nuo

projekto vykdymo pradžios (2019 m.) 15 asmenų gydymas baigtas. Projekto vykdymas tęsiamas

2022 m.

2021 m. poliklinikos darbuotojai aktyviai dalyvavo teikiant paslaugas nelegaliems

migrantams. 2021 m. liepos – rugsėjo mėn. darbuotojai suteikė 776 diagnostines paslaugas,

susijusias su COVID-19 infekcija, atliko 180 vakcinacijų, suteikė 74 paslaugas poliklinikos

patalpose, rūpinosi migrantų aprūpinimu vaistiniais preparatais, teikė konsultacijas medicininiais,

socialiniais klausimais gyvenamosiose patalpose.

Poliklinikos darbuotojai 2021 m. dalyvavo Vilniaus universiteto, Odontologų rūmų,

Energetikų mokymo cento, Nacionalinio mokymų centro, Sveikatos priežiūros ir farmacijos

specialistų kompetencijų centro, Valstybinio teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos

ministerijos, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, Lietuvos psichiatrijos asociacijos,

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos, Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų

draugijos organizuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.

________________




