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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Vadovo žodis. 

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) pagal 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros 

paslaugas pagal sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.  

2021 m. neišvengiamai siejami su COVID-19 pandemija, kuri visus metus buvo pagrindinė 

problema, sukėlusi rimtų iššūkių ne tik Įstaigai, bet ir visai sveikatos priežiūros sistemai.  

Suprasdami esamą padėtį ir susidariusios situacijos reikšmingumą darbuotojai dirbo 

profesionaliai ir su atsidavimu savo profesijai, todėl Įstaiga susitvarkė su iškilusiomis problemomis 

ir iššūkiais. COVID-19 pandemija suteikė galimybę objektyviau pažvelgti ir įsivertinti situaciją, 

sustiprinti darbo organizavimo aspektus. Tai Įstaigą padarė dar stipresne ir pasiruošusia kiekvienai 

galimai naujai pandemijos bangai. 

Prie Įstaigos šeimos gydytojų ir šeimos gydytojų komandos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

prisirašę 19 224, iš jų 17 882 – drausti privalomuoju sveikatos draudimu, prie Psichikos sveikatos 

centro gydytojų – 42 073 asmenys. Šiems asmenims paslaugas teikė 35 gydytojai ir 34 slaugos 

specialistai. Įstaigos veikla, nežiūrint į susidariusią situaciją, išliko intensyvi ir per metus į Įstaigą 

pacientai kreipėsi 131,5 tūkst. kartų, iš jų dėl nuotolinių paslaugų – 45,9 tūkst. kartus. Išaugo  

valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų prevencinių programų vykdymas, profilaktinių sveikatos 

patikrinimų skaičius. Sveikatos priežiūros specialistai dirbo mobiliajame punkte, vakcinavimo 

centre, teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos 

Respublikos valstybės sieną. 

Įstaigos 2021 m. veiklos finansinis rezultatas teigiamas (213,5 tūkst. eurų perviršis). Darbo 

užmokestis sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

padidintas vidutiniškai 9,4 proc. 

Įstaiga 2021 m. kovo mėnesį buvo akredituota šeimos medicinos paslaugai, o rugsėjo 

mėnesį, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos ir odontologijos rezidentūros bazių 

vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio, nutarimu, patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto rezidentūros baze Šeimos medicinos rezidentūros studijų programos daliai.  
Įstaiga pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, 

vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar 

centrų elektros energijos poreikiams“ parengtas „Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės 

sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ projektas ir gautas  

finansavimas įrengti 60 kW saulės elektrinę. Taip pat parengta paraiška ir gautas finansavimas 

projektui „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas 
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Marijampolės apskrityje“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo programą „sveikata.“ 

 

2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų.  

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Marijampolės savivaldybės gyventojų 

sveikatos priežiūrą, mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, teikti kokybiškas medicinos 

sveikatos paslaugas.  

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

kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis 

turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo, Valstybinės ligonių kasos keliamus reikalavimus, 

užtikrinti pacientų informacijos privatumą, pagarbą, orumą. 

Įstaigos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-175 „Dėl Viešosios įstaigos 

Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro strateginio šeimos medicinos paslaugų kokybės 

gerinimo 2021 – 2024 plano patvirtinimo“ patvirtintas įstaigos strateginis šeimos medicinos 

paslaugų kokybės priežiūros ir gerinimo 2021 – 2024 m. planas.  

Planas įgyvendina: 

1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-4 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą 

Marijampolės savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 1 programos 2 tikslą 

„Modernizuoti ir optimizuoti asmens sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei gerinti 

paslaugų kokybę“. 

2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-128 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano patvirtinimo“ patvirtinto 

Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano 1.3 tikslą Pagerinti sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

Savo tikslui pasiekti Įstaiga organizuoja ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

kurias teikti teisę suteikia Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija: 

1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59); 

2. slaugos ligoninių veikla (86.10.40); 

3. bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21); 

4. gydytojų specialistų veikla (86.22); 

5. odontologinės praktikos veikla (86.23); 

6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90); 

7. stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (87.30) 

8. kita stacionarinė globos veikla (87.90). 

9. konferencijų ir seminarų sveikatos priežiūros specialistams organizavimas; 

10. tobulinimosi kursų organizavimas;  

11. darbuotojų darbo sąlygų gerinimas;  

12. pacientams teikiamų paslaugų prieinamumo užtikrinimas ir efektyvus informacijos 

teikimas. 

Įstaigos struktūra: 

1. Vidaus ligų, vaikų ligų, odontologijos kabinetai, klinikos laboratorija (Kriaučiūno g. 2, 

Marijampolė); 

2. Gudelių ambulatorija Ivoniškio g. 1, Gudelių mst.; Marijampolės sav.; 

3. Psichikos sveikatos centras (Kriaučiūno g. 2, Marijampolė); 

4. Psichikos dienos stacionaras (Bažnyčios g. 19, Marijampolė); 

5. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (Bažnyčios g. 19, Marijampolė);. 

6. Socialinės globos skyrius (Bažnyčios g. 19, Marijampolė);. 

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą iki 2021 m. gegužės 24 d. buvo atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas Paulius Gradeckas, nuo 2021 m. gegužės 24 d. – direktorė Dženita 

Sabašinskienė. Buhalterinę apskaitą vykdė vyriausioji buhalterė Vilė Blockuvienė. Visi darbuotojai, 

teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi licencijas, pažymėjimus. 
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2.1.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 

 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje prie Įstaigos šeimos gydytojų ir jo komandos buvo 

prisirašę 20 162 asmenys, iš jų 18 830 – drausti privalomuoju sveikatos draudimu, 1 332 – nedrausti 

asmenys. 2021 m. gruodžio 31 d. – 19 224, iš jų 17 882 – drausti privalomuoju sveikatos draudimu, 

1342 – nedrausti asmenys (1 pav.). 

20351

19561
19120

18888

17882

1 pav. Prisirašiusiųjų prie Įstaigos, draustų privalomu 

sveikatos draudimu, asmenų skaičiaus pokytis

2017 2018 2019 2020 2021

 
    Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 Prisirašiusiųjų asmenų skaičius mažėja, kaip ir ankstesniais metais. Priežastys: didelis 

mirtingumas (330) ir mažas gimstamumas, mokiniai, baigę mokyklas, išvyksta studijuoti į 

didžiuosius miestus, asmenys išvyksta į užsienį, ten deklaruoja gyvenamąją vietą. Taip pat įtakos 

turėjo tai, kad darbo santykius su Įstaiga nutraukė 1 šeimos ir 1 vidaus ligų gydytojas, 2 šeimos 

gydytojų komandos gydytojai buvo laikinai nedarbingi po 4 mėnesius, dėl ko galimai gyventojai 

pasirinko kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (611). 

 Didžiausią dalį – visų pacientų sudarė darbingi 18–49 metų asmenys (5 728), antrą dalį – 

50–65 metų amžiaus (4 536) asmenys, vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys (4 029) ir vaikai iki 

18 metų – (3 589). Prie Įstaigos 2021 m. buvo prirašyti 106 vaikai iki 1 m. amžiaus (2020 m. – 140, 

2019 m. – 129). 

Prisirašiusiųjų asmenų skaičius prie šeimos ir šeimos gydytojų komandos gydytojų ir jo pokytis 

  1 lentelė 

Rodiklio pavadinimas 2021-12-31 2020-12-31 
Pokytis +/- 

vnt. / proc. 

Prisirašiusiųjų skaičius, iš viso: 17 882 18 888 -1 006 / -5,3 

Iš jų:  

 prie šeimos gydytojų 9 130 10 149 -1 019 / -10 

 prie vidaus ligų gydytojų 5 551 5 381 +170  / +3,1 

 prie vaikų ligų gydytojų 3 201 3 358 -157 / -4,6 

 kaimo gyventojų  4 991 5 293 -302 / -5,7 
Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 

Į Įstaigos gydytojus 2021 m. pacientai kreipėsi 131 549 kartus, iš jų pas šeimos gydytojus 51 

336 kartus (tiesioginio kontakto konsultacijoms 26 941  kartus ir dėl nuotolinių konsultacijų – 24 

395 kartus) (2020 m. – 130 845 kartus, iš jų pas šeimos gydytojus tiesioginio kontakto 

konsultacijoms – 26 346 kartus ir dėl nuotolinių konsultacijų – 22 462 kartus), t. y. 704 kartus  

daugiau, nei 2020 m. tam įtakos turėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino 

ribojimai. žr. 2 lentelę. 
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Apsilankymų pas šeimos ir šeimos gydytojų komandos gydytojus skaičius ir jų  pokytis 
            2 lentelė 

Veiklos rodiklio 

pavadinimas 

2021 m. 
2021 

m. 

2020 

m. 

Pokytis 

+/- 
vnt. / proc. 

I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV. 

ketv. 

Pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūros veikla 

I. Apsilankymų pas 

gydytojus skaičius iš viso: 
14 854 18 908 22 799 23 191 79 752 84 390 -4 638/-5,4 

Apsilankymų pas šeimos ir 

šeimos gydytojų komandos 

gydytojus skaičius, iš viso: 

10013 13345 15864 17093 56 315 64 849 -8 534/-13,1 

Iš jų:  

 - tiesioginio kontakto  

apsilankymai pas šeimos 

gydytojus 

5 604 6 401 7 113 7 823 26 941 33 705 -6 764/-20 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

šeimos gydytojus 
8 131 6 130 3 989 6 145 24 395 22 462 +1 933/ +8,6 

 - tiesioginio kontakto  

apsilankymai pas vidaus ligų 

gydytojus 

1 952 3 615 4 321 5 418 15 306 14 237 +1 069/ +7,5 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

vidaus ligų gydytojus 
3 983 3 289 2 485 3 766 13 523 12 738 +785/ +6,1 

 - apsilankymai pas vaikų ligų 

gydytojus 
1 087 1 865 3 796 2 384 9 132 11 786 -2 654/-22,5 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

vaikų ligų gydytojus 
1 665 1 212 873 2 153 5 903 3 945 +1 958/ +49,6 

 - tiesioginio kontakto  

apsilankymai pas gydytojus 

akušerius-ginekologus 

987 997 398 1 029 3 411 3 658 -247/ -6,7 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

gydytoją akušerį-ginekologą 
245 140 37 153 575 793 -218/ -27,4 

 - tiesioginio kontakto  

apsilankymai pas gydytoją 

chirurgą 

383 465 236 441 1 525 1 463 +62/ +4,2 

- nuotoliniai apsilankymai pas 

gydytoją chirurgą  
1 - - - 1 43 -42/ -97,6 

II. Apsilankymų dėl ligos 

skaičius, iš viso: 
6952 9109 10161 13290 39512 47938 -8 426/ -17,5 

III. Gydytojų apsilankymų 

namuose skaičius, iš viso: 
182 157 289 333 961 1 403 -442/-31,5 

Iš jų:  

 šeimos gydytojų 124 203 162 10 499 834 -335/-40,1 

 vidaus ligų gydytojų 12 55 88 132 287 397 -110/ -27,7 

 vaikų ligų gydytojų 46 45 39 44 174 171 +3/ +1,7 

IV. Profilaktinių sveikatos 

patikrinimų skaičius, iš viso: 
3061 4234 5703 3803 16801 16911 -110/-0,6 

V. Mokamų apsilankymų 

skaičius, iš viso: 
1009 1584 1447 1002 5042 5269 

-227/-4,3 

 
Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. 
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sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną 

Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nuostatomis iki 2021 m. liepos 1 d. buvo perorganizuotas 

Įstaigos darbas. Didelė dalis paslaugų buvo teikiamos nuotoliniu būdu, dėl to šeimos, vidaus ligų ir 

vaikų ligų gydytojai suteikė daugiau nuotolinių paslaugų.  

Įstaigos darbuotojai teikė skatinamąsias paslaugas. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia 

suteikta vaiko paruošimo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai paslaugų, 

atlikta kraujo tyrimų prieš planinę operaciją. Žr. 3 lentelę. 

 

 

 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokamas skatinamasis priedas, 

skaičius ir pokytis 

 3 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos, už kurias mokamas 

skatinamasis priedas, pavadinimas 

2021 m. 2020 m. 
Pokytis 

vnt. / proc. 

1. Naujagimių priežiūra mieste ir kaime 423 399 +24/ +6,0 

2. Vaiko paruošimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigai ir mokyklai: 

2.1. gydytojo paslauga 3 177 2 961 +216/ +7,2 

2.2. slaugytojo paslauga 3 164 2 965 +199/ +6,7 

3. Imunoprofilaktika vaikams: 

3.1. gydytojo paslauga 1 614 1 777 -163/ -9,1 

3.2. slaugytojo paslauga 2 374 2 610 -236/ -9 

4. 
Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų 

vaikams ir rizikos grupių vaikams  
229 254 -25/ -9,8 

5. 
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra mieste ir 

kaime  
846 1 171 -325/ -27,7 

6. Slaugos paslaugos namuose  48 88 -40/ -45,4 

7. 
Slaugytojo procedūros (lašelinės 

infuzijos) mieste  
47 60 -13/-21,6 

8. 
Slaugytojo procedūros (lašelinės 

infuzijos) kaime  
23 2 +21/ +91,3 

9. Glikozilinto hemoglobino nustatymas  1 814 1 559 +255/ +16,3 

10. 
Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo 

ir įvertinimo paslauga   
1 428 3 639 -2 211/ -60,7 

11. 
Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę 

operaciją 
2 079 1 842 +237/ +12,8 

12. 
Moksleivių paruošimas mokyklai: 

gydytojo odontologo  
1 521 1 459 +62/ +4,2 

13. 
Moksleivių paruošimas mokyklai: 

gydytojo odontologo padėjėjo  
1 513 1 443 +70/ +4,8 

14. 

Vaikų krūminių dantų dengimas 

silantinėmis medžiagomis (skirta 

vaikams nuo 6 iki 13 metų imtinai) 

48 73 -25/ -34,2 

15. Fiziologinio nėštumo priežiūra  996 1159 -163 / -14  
Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

    

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos darbuotojai suteikė 630 ambulatorinės slaugos paslaugų 

namuose. Suteikta 228 paslaugos užsieniečiams, nelegaliai kirtusiems Lietuvos Respublikos 

teritoriją. 

Gydytojai išdavė 80 siuntimų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms 

gauti, iš jų 15 – vaikams,  2020 m. – 53, iš jų vaikams – 12. 
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Sudaryta mobili komanda dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergantiems ir priskiriamiems rizikos grupei asmenims 

jų namuose lankyti. 57 asmenims, sergantiems COVID-19 (koronaviruso infekcija) suteiktos 

sveikatos priežiūros paslaugos namuose.  

Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai prisidėjo prie COVID-19 infekcijos plitimo 

mažinimo savivaldybėje, dirbo Marijampolės savivaldybės mobiliajame punkte, ėmė tepinėlius iš 

paciento nosiaryklės ir ryklės. Mobiliojo punkto komanda 2021 m. paėmė 45 753 ėminius, iš jų:  

22 895 – PGR tyrimus, 21 582 – Greituosius antigeno testus, 1 276 – Greituosius serologinius 

tyrimus. 

Vykdytas vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas vakcinavimo centre. Vakcinavimo komanda 

2021 m. įskiepijo 59 256 vakcinos dozes, iš jų: I doze – 29 984, II doze – 22 206, III doze – 7 066. 

Vakcinavimo komanda vyko skiepyti į namus 236 kartus. Taip pat buvo skiepijami pataisos 

namų nuteistieji, globos įstaigų gyventojai bei darbuotojai, įmonių, įstaigų darbuotojai. Greitaisiais 

testais testuoti švietimo įstaigų pedagogai.  

Siekiant diagnozuoti ligą ankstyvoje stadijoje, Įstaigos darbuotojai vykdė prevencines 

programas, finansuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis. 

Darbuotojai rūpinosi, kad pacientai gautų kuo daugiau informacijos apie vykdomų programų naudą. 

Lyginant su praėjusiais metais ataskaitiniais metais dėl paskelbto karantino ir ekstremalios 

situacijos Lietuvos Respublikoje dėl COVID-19 infekcijos mažesnių ribojimų prevencinių 

programų vykdymas išaugo 30 proc. 2021 m. prevencinėse programose dalyvavo 6 627 asmenys 

(2020 m. – 5 098 asmenys).  

Prevencinių programų vykdymas 2021–2020 m. 

 4 lentelė 

 

 

 

Prevencinės programos pavadinimas 

Centre 

įregistruotų 

atitinkamo 

amžiaus 

asmenų 

skaičius 

2021 m. 

Patikrintų 

Asmenų 

skaičius 

2021 m. 

Centre 

įregistruotų 

atitinkamo 

amžiaus 

asmenų 

skaičius 

2020 m. 

Patikrintų 

Asmenų 

skaičius 

2020 m. 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir 

rezultatų įvertinimo paslauga 
3 942 582 4 027 623 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 

vėžio programa 
3 298 885 3 339 741 

Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų 

didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių programa 

4 306 1 905 4 344 1 631 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programa 
2 793 678 2 755 492 

Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika 7 075 2 577 7 041 1 611 

Iš viso: 21 414 6 627 21 506 5 098 
pagal Kauno TLK 

Įstaiga 2021 m. akredituota šeimos medicinos paslaugai.  Akreditavimas reiškia viešą 

pripažinimą, kad įvykdyti kokybės reikalavimai: įstaiga teikia kokybiškas paslaugas, jas nuolat 

gerina, kuria kokybės kultūrą, yra konkurencinga ir gali gauti finansines paskatas. Šeimos 

medicinos paslaugų teikimas mūsų įstaigoje atitinka Nacionalinius akreditavimo standartus šeimos 

medicinos paslaugai.  

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad Įstaigoje dirbančių šeimos gydytojų komandoje gydytojų 

amžiaus vidurkis yra: vidaus ligų gydytojų – 65,8 metai, vaikų ligų gydytojų – 65,5 metai. Dviems 

vidaus ligų gydytojams 2022 m. sueis pensinis amžius. Šeimos gydytojų amžiaus vidurkis 54,8 

metai. Atsižvelgiant į tai Įstaiga pateikė prašymą tapti Šeimos medicinos rezidentūros baze ir 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos ir odontologijos rezidentūros bazių vertinimo ir 

atrankos komisijos posėdžio, nutarimu, buvo patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
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rezidentūros baze Šeimos medicinos rezidentūros studijų programos daliai „Šeimos medicina“ 

ciklo (12 kreditų trukmės šeimos medicinos praktika) praktinės dalies atlikimui, kai vienu metu 

PSPC praktinę rezidentūros dalį atlieka ne daugiau kaip 1 gydytojas rezidentas. Tikimės, kad 

praktiką atlikę  gydytojai, pasiliks dirbti Įstaigoje. 

Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 

7 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už 

studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų 

sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei 

užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“ Įstaiga kreipėsi Savivaldybės tarybą ir gavo pritarimą 

finansuoti šeimos medicinos rezidentūros studijas 2 gydytojams rezidentams. Metinė (2021 m.) 

studijų kaina asmeniui, pageidaujančiam studijuoti savo lėšomis – 7 616 eurų, studijų trukmė 3 

metai. Pasirašyta sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu dėl studijų apmokėjimo. 

Siekiant pritraukti dirbti į Įstaigą trūkstamus asmens sveikatos priežiūros specialistus, 

parengtas ir Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas Įstaigos važiavimo išlaidų kompensavimo 

darbuotojams tvarkos aprašas. darbuotojams važiuojantiems į darbą viešuoju ar asmeniniu 

transportu (išskyrus taksi) daugiau kaip 25 km. į vieną pusę. 

Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendintas projektas „Naujų technologijų 

diegimas bei slaugos namuose paslaugų gerinimas VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros 

centre“. Šio projekto įgyvendinimui skirta 34 200 Eur. Atliktas pastato P. Kriaučiūno g. 2 

pagrindinio įėjimo į pastatą (iš Bažnyčios g. 19) remontas: sumontuotos automatinės durys, įrengta 

oro užuolaida, atliktas skambučių centro patalpų remontas (11 600 Eur); įrengtas skambučių centras 

(įsigyta kompiuterinė įranga ir baldai – 7 600 Eur); įsigytas lengvasis automobilis ambulatorinės 

slaugos namuose paslaugoms teikti (15 000 Eur). 

Marijampolės savivaldybė biudžeto programos „Sveikatos apsaugos programa“ 

įgyvendinimui Socialinės globos skyriaus atnaujinimui skyrė 21 500 Eur. Gautomis lėšomis 

atnaujinta įranga Socialinės globos skyriuje: įsigyta 18 vienetų funkcinių lovų, čiužinių pragulų 

profilaktikai, spintelių prie lovų ir staliukų, skirtų gyventojų maitinimui. Gyventojų higienos 

paslaugų kokybės užtikrinimui mobili vonia, 1 vnt.  

Savivaldybė skyrė 5 796 Eur ultra žemos temperatūros šaldiklio, skirto vakcinų nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos saugojimui, įsigijimui. 

Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą, vadovaudamasis Specialiųjų reikalavimų asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos 

pagalbos kabinetui aprašu, buvo įsteigtas skubiosios medicinos pagalbos kabinetas. Skubiosios 

medicinos pagalbos kabinetas – pirminės  ambulatorinės asmens sveikatos   priežiūros   paslaugas   

teikiančios įstaigos   padalinys,  kuriame   teikiamos  skubiosios medicinos pagalbos paslaugos 

pagal šeimos gydytojo kompetenciją  ir kitos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos.  Įdarbintas medicinos gydytojas 0,25 etato krūviu (1 diena per savaitę). 

 

Klinikos laboratorijos paslaugos 

 

Įstaigos klinikinėje laboratorijoje atliekami hematologiniai, biocheminiai, kraujo krešėjimo 

ir kiti tyrimai. Iš viso 2021 m. atlikti 149 443 tyrimai, iš jų – 105 003 tyrimai pagal šeimos gydytojo 

normą,  17 151 – programiniai tyrimai ir 27 289 – mokami tyrimai (2020 m. – 119 907 tyrimai, iš jų 

–  85 976 tyrimų pagal šeimos gydytojo normą, 13 855 – programiniai tyrimai ir 20 076 – mokami 

tyrimai).  žr. 5 lentelėje: 
 

Klinikinėje laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius   
                                       5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų pavadinimas 2021 m. 2020 m. 

Pokytis 

+/- vnt. 

1. Hemotologiniai 29 345 25 431 +3 914 

2. Biocheminiai 87 758 71 352 +16 406 
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3. 
Bendrosios citologijos (audinių ir organizmo 

skysčių, šlapimo, punktatų ir kaprologiniai) 
11 812 10 974 +838 

4. Kraujo krešėjimo 4 625 5 406 -781 

5. Imunologiniai 5 407 5 569 -162 

6. 
Infekcinės serologijos (virusų ir kt. infekcinių 

žymenų ) 
10 496 1 175 +9 321 

 Iš viso: 149 443 119 907 29 536 
      Įstaigos duomenys 

2021 m. praplėstas atliekamų tyrimų spektras. Buvo atliekami: greitasis SARS-CoV-2 

antigeno testas, greitasis SARS-CoV-2 anti-S,anti-S1,ant-RBD ir pusiau kiekybinis SARS-CoV-2 

anti-S,anti-S1,ant-RBD.  Iš viso pusiau kiekybinio SARS-CoV-2 anti-S,anti-S1,ant-RBD buvo 

atlikta 8 565 tyrimai. 

Kitus tyrimus, tokius kaip onkocitologinius ginekologinius tepinėlius ir mikrobiologinius 

tyrimus atlieka viešųjų pirkimų būdu atrinkti paslaugų teikėjai, su kuriais sudarytos paslaugų 

teikimo sutartys. 

 

Odontologijos paslaugos 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu prie Įstaigos gydytojų odontologų buvo prisirašę 17 882 gyventojai 

(2020 m. – 18 888 gyventojai) t. y. 1 006 (5,3 proc.) gyventojais mažiau nei 2020 m. 2021 metais 

pacientai Odontologijos kabinete lankėsi 9 766, iš jų: 6 508 apsilankymai buvo dėl ligos, o 3 258 – 

profilaktiniai. Lyginant su 2020 metais, Odontologijos kabinetuose bendras pacientų apsilankymų 

skaičius padidėjo 9,4 proc., apsilankymų dėl ligos skaičius padidėjo 10,7 proc., o profilaktinių 

patikrinimų skaičius padidėjo 224 6,8 proc. Teigiama apsilankymų skaičiaus dinamika stebima ir 

suteiktų mokamų paslaugų rodikliuose, t. y., 2020 metais mokamų apsilankymų skaičius Įstaigos 

Odontologijos kabinete siekė 464, o 2021 metais 11,6 proc. daugiau. Esant mažesniems karantino 

ribojimams gydytojai odontologai suteikė daugiau paslaugų. 
 

Apsilankymų pas gydytojus odontologus ir kitus specialistus skaičius ir jų  pokytis 
                                                                                                                           6 lentelė 

Veiklos rodiklio 

pavadinimas 

2021 m. 
2021 

m. 

2020 

m. 

Pokytis 

+/- 
vnt. / proc. 

I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV. 

ketv. 

apsilankymai pas gydytojus 

odontologus 
2 256 2 337 3 623 2 475 

10 

691 
9 766 +925/ +9,4 

apsilankymai pas burnos 

higienistą 
114 139 180 124 557 414 +143/ +34,5 

Apsilankymų dėl ligos 

skaičius, iš viso: 
1 947 1 771 1 421 2 070 7 209 6 508 +701/ +10,7 

Profilaktinių sveikatos 

patikrinimų skaičius, iš 

viso: 

309 566 2192 415 3482 3258 +224/ +6,8 

Mokamų apsilankymų 

skaičius, iš viso: 
109 90 136 183 518 464 +54/ +11,6 

                                                                                                      Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos 

 

Pacientų psichikos sveikatos būkle rūpinasi Įstaigos Psichikos sveikatos centras ir 

Psichikos dienos stacionaras. Psichikos sveikatos centre priimami Įstaigoje prisirašę pacientai bei 

pacientai, registruoti kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su 
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Įstaiga dėl psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. 2021 m. prie Psichikos sveikatos centro 

gydytojų buvo prisirašę 42 073 asmenys, 2020 m. – 42 688 t. y. 1,4 proc. mažiau. 

Psichikos sveikatos centro specialistai teikia šias paslaugos:  

1. ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra; 

2. profilaktiniai psichikos sveikatos patikrinimai; 

3. medicinos pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais bei asmenims, patiriantiems, 

išgyvenusiems savižudybės grėsmę;  

3. pacientų, teismo nutartimi pripažintų nepakaltinamais ir nukreiptų priverstinai gydytis, 

priežiūra;  

4. konsultacijos socialinės rizikos asmenims ir šeimoms, kuriose yra sergančiųjų psichikos 

sutrikimais;  

5. kompleksinis pirminis ištyrimas dėl asmenų juridinio veiksnumo, specialiųjų poreikių 

nustatymo tikslingumo; 

6. pacientų užimtumo terapija; 

7. socialinių įgūdžių formavimas;  

8. atvejo vadybos paslaugos ir kitas paslaugas.  

Gydytojai psichiatrai stacionariniam gydymui 2021 m. išsiuntė 102 pacientus,  2020 m. – 

109 pacientus.  

2021 m. 30,3 proc. išaugo apsilankymų pas gydytojus psichiatrus skaičius. Žemiau 

esančioje lentelėje pateikiama Psichikos sveikatos centro apsilankymų pas gydytojus psichiatrus ir 

kitus specialistus dinamika 2021–2020 metais. 

 
Apsilankymų pas gydytojus psichiatrus ir kitus specialistus skaičius ir jų  pokytis  

                    7 lentelė 

Veiklos rodiklio pavadinimas 

2021 m. 
2021 

m. 

2020 

m. 

Pokytis 

+/- 
vnt. / proc. 

I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV. 

ketv. 

I. Apsilankymų pas gydytojus 

skaičius, iš viso: 
2 585 3 228 3 312 3 621 12 746 9 775 

+2 971/ 

+30,3 

- tiesioginio kontakto 

apsilankymai  pas gydytojus 

psichiatrus 
2 401 3 062 3 074 3 413 11 950 9 371 

+2 579/ 

+27,5 

- nuotoliniai apsilankymai  pas 

gydytojus psichiatrus 
707 1 653 1 878 3 045 7 283 6 328 +955/ +15 

- tiesioginio kontakto 

apsilankymai pas vaikų ir 

paauglių gydytojus psichiatrus 
184 166 328 118 796 404 +392/ +97 

- nuotoliniai apsilankymai  pas 

vaikų ir paauglių gydytojus 

psichiatrus 
11 36 23 47 117 146 -29/ -19,8 

- tiesioginio kontakto 

apsilankymai  pas medicinos 

psichologus  
327 358 344 366 1 395 1 075 +320/ +29,7 

- tiesioginio kontakto 

apsilankymai  pas bendrosios 

praktikos slaugytojus 
1 508 1 493 1 511 1 507 6 019 4 872 

+1 147/ 

+23,5 

- tiesioginio kontakto 

apsilankymai  pas socialinius 

darbuotojus 
21 23 14 30 88 111 -23/ -20,7 

II. Apsilankymų dėl ligos 

skaičius, iš viso: 
2 292 2 562 2 509 2 995 10 358 8 396 

+1 962 

/+22,1 

III. Gydytojų psichiatrų 

apsilankymų namuose 

skaičius, iš viso: 
1 1 3 4 9 36 -27/ -75 
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IV. Profilaktinių sveikatos 

patikrinimų skaičius, iš viso: 
293 666 803 626 2 388 1 379 

+1 009/ 

+73,1 

V. Mokamų apsilankymų 

skaičius, iš viso: 
284 636 285 1 117 2 322 1 284 

+1 038/ 

+80,8 
Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys 

 

Psichikos dienos stacionare teikiamos antrinio lygio psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugos pacientams, kuriems ambulatorinis gydymas neduoda teigiamo efekto, t. y. reikalingas 

stacionarinis gydymas, norintiems išlikti namų aplinkoje ir neatitrūkti nuo šeimos.  

Psichikos dienos stacionare teikiamos paslaugos:  

1. psichikos būklės įvertinimas ir medikamentinio gydymo skyrimas;  

2. individuali bei grupinė psichoterapija; 

3. medicinos psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos;  

4. bendravimo, savipagalbos grupės;  

5. užimtumo terapija ir kitos paslaugos.  

2021 metais Psichikos dienos stacionare asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo 

teiktos 95 pacientams, o 2020 metais – 112 pacientų. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama Psichikos dienos stacionare teikiamų paslaugų 

skaičiaus dinamika 2021–2020 metais. 

Psichikos dienos stacionare teikiamų paslaugų skaičiaus dinamika 2021–2020 m. 

                     8 lentelė 

Paslaugos pavadinimas 
Metai 

Pokytis 

+/- vnt.  

2021 m. 2020 m. 

Medicinos psichologo teikiamos paslaugos: 159 261 -102  

Psichodiagnostika 20 12 +8  

Individualios konsultacijos 105 229 -124  

Streso valdymo įgūdžių grupė 34 20 +14  

Socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos: 273 138 +135  

Individualios konsultacijos (kartotinės) 95 36 +59  

Socialinių įgūdžių grupė 35 20 +15  

Savipagalbos grupė 48 20 +28  

Bendravimo grupė 47 23 +24  

Filmų terapija 48 39 +9  

Užimtumo terapijos specialisto teikiamos paslaugos: 781 513 +268  

Meno terapijos užsiėmimai 457 311 +146  

Muzikos terapijos užsiėmimai 138 52 +86  

Judesio terapijos užsiėmimai 186 150 +36 
                                                                                                                 Įstaigos duomenys 

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos. 

 

2021 metais Įstaigos Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje funkcionavo 80 lovų. Šis 

skaičius išlieka stabilus per paskutinius trejus metus. Aukščiau nurodytu laikotarpiu Palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyriuje buvo gydomi 447 pacientai (416 pacientų atvyko 2021 m., o 31 

pacientas – gydomas nuo 2020 m.), bendras lovadienių skaičius – 22 570, iš jų 22 537 apmokami iš 

PSDF biudžeto lėšų. Iš šio skyriaus 2021 m. buvo  išrašyti 174 pacientai, perkelti į aukštesnio lygio 

stacionarą – 87 pacientai, mirė – 134 pacientai. Žemiau esančioje lentelėje išsamiau pateikiama 

Įstaigos Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus veiklos rodiklių dinamika 2021–2020 metų 

laikotarpiu. 
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Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus veiklos rodiklių dinamika 2021–2020 m. 

                    9 lentelė 

Rodiklis 
Metai Pokytis 

2021 m. 2020 m. vnt. proc. 

Lovos funkcionalumas 282,1 221,5 +60,6 +27,3 

Lovos apyvarta 3,2 4,3 -1,1 -25,5 

Vidutinė gulėjimo trukmė 57,1 51,2 +5,9 +11,5 

Pacientų skaičius 447 346 +101 +29,1 

Lovadienių skaičius 22 570 17 725 +4 845 +27,3 

Ne iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų 

lovadienių skaičius 
33 87 -54 -62  

                                                                                                                  Įstaigos duomenys 
2.2. Socialinės globos paslaugos 

 

Įstaigos Socialinės globos skyriuje teikiamos trumpalaikės (iki 6 mėn.) bei ilgalaikės 

(pagal poreikį) globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 

Trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam 

asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.  

Socialinės globos skyriuje teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir 

atstovavimo, apgyvendinimo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos, maitinimo, sveikatos 

priežiūros paslaugos. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama šiame skyriuje teikiamų socialinės globos paslaugų 

gavėjų skaičiaus dinamika 2021–2020 metais. 

 

Socialinės globos skyriuje teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavėjų 

skaičiaus dinamika 2021–2020 m. 

                     10 lentelė 

Mėnesis 

2021 metai 2020 metai 
Pokytis 

+/- vnt.  

Ilgalaikės 

socialinės 

globos 

gavėjų 

skaičius 

Trumpalaikės 

socialinės 

globos gavėjų 

skaičius 

Ilgalaikės 

socialinės 

globos 

gavėjų 

skaičius 

Trumpalaikės 

socialinės 

globos gavėjų 

skaičius 

Ilgalaikės 

socialinės 

globos 

gavėjų 

skaičius 

Trumpalaikės 

socialinės 

globos gavėjų 

skaičius 

Sausis 18 2 24 2 -6  

Vasaris 18 2 24 2 -6  

Kovas 19 1 24 2 -5 -1 

Balandis 18 2 24 2 -6  

Gegužė 18 1 26 1 -8  

Birželis 19 1 26 1 -7  

Liepa 19 2 25 1 -6 +1 

Rugpjūtis 21 2 25 1 -4 +1 

Rugsėjis 21 1 24 1 -3  

Spalis 20 5 23 1 -3 +4 

Lapkritis 19 4 23 1 -4 +3 

Gruodis 18 4 19 2 -1 +2 

 

Globos skyriaus gyventojų skaičius pagal amžių bei nustatytąjį specialiųjų nuolatinės 

slaugos ir/ ar priežiūros poreikį 2021 m. gruodžio 31 d. 
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                    11 lentelė 

Amžius metais  Iš viso 
 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir vyresni  
Gyventojai iš viso 2 3 2 3 3 4 5 22 
Moterys 1 1 1 2 2 4 5 16 
Vyrai 1 2 1 1 1   6 

Iš jų: 
Turintys nuolatinės 

slaugos poreikį 

 

1 
 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

6 

 

21 
Turintys nuolatinės 

priežiūros poreikį 

 

1 
       

1 
                                                                                                                 Įstaigos duomenys 

Atsižvelgiant į tai, kad stresas, darbuotojų trūkumas gali paskatinti mobingo atsiradimą 

įstaigoje, Įstaigoje atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas ir vertinimas. Siekiant užkirsti 

kelią neetiškam bendravimui, patyčioms darbo vietoje bei būtinybę apsaugoti darbuotojų orumą bei 

reputaciją Įstaigoje lapkričio mėnesį organizuotas 3 val. trukmės e seminaras „Mobingas? 

Samprata, priežastys, veiksmai, dalyviai, pasekmės ir intervencija“, skirtame susipažinti su 

mobingo įtaka organizacijos veiklai, didinti darbuotojų nepakantumą bet kokioms mobingo 

apraiškoms, skatinti kurti ir puoselėti lygių galimybių, abipusės pagarbos ir antimobingo kultūrą.  

Įstaigos darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymuose, seminaruose. Parengtas Įstaigos 

darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašas, kuriame 

numatyta, kad specialistų tobulinimuisi skiriama ne mažiau kaip 0,5 proc. nuo Įstaigos darbo 

užmokesčio fondo lėšų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. 

įsakymo Nr. V-2521 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 

metų programos patvirtinimo“ parengta ir patvirtinta Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės 

sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos 2021–2022 metų programa bei patvirtintas 

pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas bei Darbuotojų 

elgesio kodeksas.  

Įstaiga pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių 

(saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių 

bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ parengtas „Viešosios įstaigos Marijampolės 

pirminės sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ projektas ir 

gautas  47 625,60 Eur finansavimas PSPC įsipareigojo įrengti 60 kW saulės elektrinę. 

Taip pat parengtas projektas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos 

paslaugas, modelio įdiegimas Marijampolės apskrityje“ pagal 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „sveikata.“ Projektui skirta iki 85 572,18 Eur, 

iš kurių 72 736,35 Eur mechanizmų lėšos ir 12 835,83 Eur bendrojo finansavimo lėšos. 

Paslaugos bus teikiamos moterims ir šeimoms, kurios atitinka įtraukimo kriterijus ir 

sutinka savanoriškai dalyvauti projekte. Moterų įtraukimo kriterijai: 

Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys (prioritetas: pirmą kartą gimdančios, 

jauno amžiaus < 21 m. ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterys). 

Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys, gyvenančios socialinės rizikos 

aplinkoje ir/ar turinčios bent vieną iš žemiau išvardintų rizikos veiksnių: rūkymas, alkoholio 

vartojimas, žemi socialiniai įgūdžiai, socialiai nepriimtinas elgesys, nesaugi socialinė aplinka, 

nusikalstama ir kriminalinė patirtis, psichinės sveikatos sutrikimai ir ligos, nepakankami tėvystės 

įgūdžiai, prasti santykiai poroje / šeimoje, smurtas artimoje aplinkoje, prieraišumo stoka su jau 

turimu vaiku, prastos gyvenimo sąlygos, žema savivertė žemas psichologinis atsparumas, turimo 

vaiko nepriežiūra, buvę nepageidaujami nėštumai. 

Vienas šeimų lankymo specialistas kuruoja ne mažiau kaip 25 šeimas (rekomenduojamas 

darbo krūvis vienam specialistui – 1 etatas). Šeimų lankymo specialistas viso projekto laikotarpiu 

turi atlikti 14 vizitų į namus moters nėštumo laikotarpiu; 28 vizitus nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn. 

ir 22 vizitus nuo 13 mėn. iki 24 mėn. Kiekvieno vizito metu šeimų lankymo specialistas pagal tam 
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vizitui parengtą specialią formą surenka informaciją, įvertina pokyčius šeimos elgesyje, namų 

aplinkoje – priklausomai kuri sritis šeimoje yra silpniausia.  

Tęsiamas projekto „Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybės 

gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas“ pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609  ir projekto 

„Sergančiųjų TBC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ pagal 

priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 įgyvendinimas. 2021 m. įgyvendinant projektų veiklas įsisavinta 

iš viso 45,0 tūkst. eurų skirtų lėšų. Įsigyta medicinos ir kompensacinė įranga stacionarinių paslaugų 

teikimui, teiktos sveikatos priežiūros ambulatorinės ir socialinės paslaugos (dalinti maisto talonai) 

tuberkulioze sergantiems asmenims. 

Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendintas projektas „Naujų technologijų 

diegimas bei slaugos namuose paslaugų gerinimas VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros 

centre“. Šio projekto įgyvendinimui skirta 34 200 Eur. Atliktas pastato P. Kriaučiūno g. 2 

pagrindinio įėjimo į pastatą (iš Bažnyčios g. 19) remontas: sumontuotos automatinės durys, įrengta 

oro užuolaida, atliktas skambučių centro patalpų remontas (11 600 Eur); įrengtas skambučių centras 

(įsigyta kompiuterinė įranga ir baldai – 7 600 Eur); įsigytas lengvasis automobilis ambulatorinės 

slaugos namuose paslaugoms teikti (15 000 Eur). 

Marijampolės savivaldybė biudžeto programos „Sveikatos apsaugos programa“ 

įgyvendinimui Socialinės globos skyriaus atnaujinimui skyrė 21 500 Eur. Gautomis lėšomis 

atnaujinta įranga Socialinės globos skyriuje: įsigyta 18 vienetų funkcinių lovų, čiužinių pragulų 

profilaktikai, spintelių prie lovų ir staliukų, skirtų gyventojų maitinimui. Gyventojų higienos 

paslaugų kokybės užtikrinimui mobili vonia, 1 vnt.  

Savivaldybė skyrė 5 796 Eur ultra žemos temperatūros šaldiklio, skirto vakcinoms nuo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) saugojimui, įsigijimui. 

 

3. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinos reikšmės. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-

1964 „Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiamų asmens 

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

patvirtinimo“ patvirtino Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų,  

teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų 

siektinas reikšmes. Siektinų reikšmių įvykdymas pateiktas 12 lentelėje. 

 

12 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 

(toliau – rodiklis) 

Pirminio lygio asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančios LNSS 

viešosios įstaigos 

siektina reikšmė 

 

 

Centro pasiekta 

reikšmė 

1. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:  

1.1. 

Įstaigos praėjusių metų veiklos 

rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų 

ir sąnaudų skirtumas (grynasis 

perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai 

 

Perviršis 

213 476 Eur 

  

1.2. 

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 

 

 

 

 

 

100 proc. nurodytų 

lėšų panaudotos darbo 

užmokesčiui didinti 

 



  

14 

 

mažiau kaip 80 proc. 

nurodytų lėšų panaudojamos 

darbo užmokesčiui didinti 

 

 

1.3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms 

dalis   

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau 

kaip 7,0 proc. 

 

2,0  

1.4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis 

nuo metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas – 

ne didesnis kaip 0,10 

              0,07 

1.5. 

Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 

ASPĮ per pastaruosius 3 m. 

yra pasirašiusi bent vieną 

sutartį dėl dalyvavimo 

projekte, iš kurio gauna 

papildomą finansavimą 

Pasirašytos 2 sutartys. 

Projektas „Paslaugų 

kokybės gerinimas ir 

efektyvumo 

didinimas“ Eur (ES 

lėšos); 

Projektas „Sergančių 

TBC paslaugų 

prieinamumo ir 

kokybės gerinimas“  

(ES lėšos). 

2. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:  

2.1. 

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 

ASPĮ teikiamomis asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis lygis ne mažiau 

kaip 0,8 balo 

 

 

 

0,89 

2.2. 

Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl 

įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per metus 

ir pagrįstų skundų dalis 

Nenustatoma 

 

- 

2.3. 

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis 

nuo visų įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus 

per metus pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 

 

 

- 

2.4. 

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 

 

 

Vertinimas neatliktas 

2.5.  

Informacinių technologijų diegimo ir 

plėtros lygis (pacientų elektroninės 

registracijos sistema, įstaigos interneto 

svetainės išsamumas, darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo 

elektroninėje sveikatos sistemoje 

mastas)  

1. ASPĮ, išrašant e. receptus, 

vaistų sąveikų tikrinimo 

funkcionalumas naudojamas 

visa apimtimi. 

 

2. ASPĮ yra IPR IS dalyvis. 

 

3. Ne mažiau kaip 98 proc. 

visų E063 išrašoma el. būdu. 

 

4. Patvirtinta ASPĮ 

naudojamos informacinės 

sistemos infrastruktūros 

saugumo dokumentacija. 

 

1. išrašant e. receptus, 

vaistų sąveikų 

tikrinimo 

funkcionalumą 

naudoja pilna 

apimtimi nuo 2020-

07-01; 

2. IPR IS dalyvis nuo 

2020-05-01; 

3. Visos E063 

išrašoma el. būdu 
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4. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, 

dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

Įstaigos dalininkas yra Marijampolės savivaldybė. 

Marijampolės savivaldybės turtinis įnašas 5 792 eurų, 2021 m. įnašų nebuvo. 

 

5. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

13 lentelė 

Darbuotojai 2021-12-31 2020-12-31 Pokytis +/- 

Darbuotojų iš viso: 186 186 0 

Iš jų:  

gydytojų ir jiems prilygintų specialistų 46 47 -1 

slaugytojų ir jiems prilygintų specialistų 106 105 +1 

kitų darbuotojų 34 34 0 
      Įstaigos duomenys 

Įstaigoje 2021 m. darbo santykius nutraukė 4 gydytojai: gydytojas odontologas, gydytojas 

psichoterapeutas, vidaus ligų gydytojas ir šeimos gydytojas,  3 bendrosios praktikos slaugytojai, 3 

slaugytojo padėjėjai, odontologo padėjėjas, medicinos psichologas, direktoriaus pavaduotojas, 5 

kito personalo darbuotojai. Iš jų 5 darbuotojai buvo pensinio amžiaus. 2021 m. Įstaigoje darbą 

pradėjo 3 gydytojai: gydytojas psichoterapeutas, medicinos gydytojas, gydytojas akušeris-

ginekologas. 

 

6. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas.  
 

Įstaigos pagrindinė veikla – pirminė sveikatos priežiūra, kuri apmokama pagal Kauno TLK 

pateiktas ataskaitas, išrašytas už gyventojams suteiktas paslaugas. 

Pajamos iš PSDF biudžeto lėšų 2021 m. palyginti su 2020 metais, padidėjo 5,2 proc. (žr. 

14 lentelę). Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatas – 213,5 tūkst. eurų perviršis.  

 

 

 

4. Nepatvirtinta 

2.6. 

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per 

ketvirtį ir per metus pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

Nenustatoma 

 

 

- 

2.7. 

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 

Nenustatoma 

 

 

- 

2.8. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų 

skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

per metus 

Nenustatoma 

 

- 

3. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

3.1. Kritinis likvidumo rodiklis Ne mažiau kaip 0,8 2,75 

3.2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1  1 
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Įstaigos finansavimo šaltiniai ir gautų lėšų dinamika 2021–2020 m., tūkst. Eur. 

                    14 lentelė 

Lėšų šaltiniai 
2021 m. 

tūkst. Eur 

2020 m. 

tūkst. Eur 

Pokytis+/- 

tūkst.  Eur 

PSDF biudžeto lėšos pagal sutartį su TLK, iš viso: 3 558,9 3 383,8 +175,0 

pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra 1 767,6 1 727,6 + 39,9 

skatinamosios paslaugos 145,9 158,9       -13,0 

prevencinių programų vykdymas 107,4 75,0 + 32,4 

slauga ir palaikomasis gydymas 1 089,7 1 003,3 + 86,4 

geri darbo rezultatai 334,1 311,8 + 22,3 

slaugos paslaugos namuose 9,7 3,4 + 6,3 

suaugusiųjų psichiatrijos paslaugos 104,5 103,8 + 0,7 

Mokamų medicininių paslaugų lėšos, iš viso: 457,9 346,9 +111,0 

laboratoriniai tyrimai 149,3 44,3 +105,0 

odontologijos paslaugos  74,6 52,7 +21,9 

sveikatos patikrinimai 46,6 40,6 +6,0 

psichikos pažymos  5,3 4,8 +0,5 

vakcinacija 36,0 55,0 -19,0 

palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos 2,2 5,1 -2,9 

socialinės globos paslaugos 138,1 144,4 -6,3 

kitos medicininės paslaugos 5,8 – +5,8 

Kitos (pajamos), iš viso: 20,1 20,4 -0,3 

komunaliniai patarnavimai (elektra, šildymas, vandens 

sunaudojimas),kurias Įstaiga gauna kaip sąnaudų 

kompensavimą iš visuomeninių organizacijų ir kitų 

įstaigų 

19,1 16,3 

 

 

+2,8 

išduotos pažymos  3,0 -3,0 

kitos pajamos (metalo laužo pardavimas, reklaminiai 

stendai) 
1,0 1,1 

-0,1 

 
      Įstaigos duomenys 

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su 

TLK iš anksto pasirašytas sutartis, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas 

atskirų fizinių bei juridinių asmenų, ir finansavimo pajamos. 

 

Gautos lėšos už vykdomą veiklą per finansinius metus 

                    15 lentelė 

 Pajamos 
2021 m. 

Eur 

2020 m. 

Eur 

Pokytis 

+/- Eur 

A Pagrindinės veikos pajamos 4 574 840 4 052 248 + 522 592 

1. Finansavimo pajamos 557903 318 520 + 239 383 

1.1. Iš valstybės biudžeto 397 715 89 242 + 308 473 

1.2. Iš savivaldybių biudžeto 74 896 50 739 + 24 157 

1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 

38 126 120 996 -82 870 

1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 47166 57 543 -10 377 

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4 016 937 3 733 728 + 283 209 
      Įstaigos duomenys 

 

Įstaigos veiklos sąnaudos 

 

Įstaigos veiklos sąnaudos 2021 m. padidėjo 33,3 proc. palyginti su 2020 m. (žr. 16 lentelę). 



  

17 

 

 

Įstaigos lėšų panaudojimo dinamika pagal ekonominę klasifikaciją 2021–2020 m., tūkst. Eur. 

                   16 lentelė 

EVRK Išlaidų pavadinimas 

Lėšų panaudojimas 
 

Pokytis+/- 

tūkst.  

Eur 
2021 m., 

tūkst. eurų 

2020 m., 

tūkst. eurų 

2.1. Veiklos sąnaudos, iš viso: 5 229,2 3 923,1 +1 303,9 

2.1.1. darbo užmokesčiui 3 435,5 3 017,2 +418,3 

2.1.2. socialinio draudimo įmokoms 62,1 54,4 +7,7 

2.2.1.1.1.2 
vaistams, tirpalams, tvarsliavai, kraujo 

produktams 
848,9 153,8 

+695,1 

2.2.1.1.1.2 

 

medžiagoms, instrumentams, tyrimo, 

gydymo, slaugos medicinos 

priemonėms 

369,0 173,0 

 

+196,0 

2.2.1.1.1.2 
laboratoriniams ir kitiems tyrimams 

kitose įstaigose 
10,6 8,7 

+1,9 

2.2.1.1.1 maitinimui 144,5 114,5 +30,0 

2.2.1.1.1.20 
šildymui ir komunaliniams 

patarnavimams 
106,0 76,6 

+29,4 

2.2.1.1.1.5 ryšių paslaugoms 4,9 5,0 -0,1 

2.2.1.1.1.15 patalpų einamajam remontui 15,1 90,5 -75,4 

2.2.1.1.1.30 civilinės atsakomybės draudimui 7,5 14,5      -7,0 

2.2.1.1.1.16 kvalifikacijai kelti 3,4 6,4 -3,0 

2.8.1 
kitoms išlaidoms 

ilgalaikio turto nusidėvėjimui 

142,5 

79,2 

176,8 

31,7 

-34,2 

+45,2 
                                                                                                                                       Įstaigos duomenys 

Vadovaujantis Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, 

patvirtintų Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m lapkričio 23 d. įsakymu 

Nr. DV-1710 „Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų 

patvirtinimo‘‘ nuostatomis ir Įstaigos stebėtojų tarybos pritarimu, patvirtintas darbo užmokesčio 

normatyvas 83,8 proc., nuo pajamų gautų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ir 

mokamų paslaugų lėšų.  

Darbo užmokesčio normatyvas nuo pajamų gaunamų iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšų ir už mokamas paslaugas 2021 m.  sudarė 78,9 proc. 

Vadovaujantis Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo 

užmokesčio“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 

V-2095 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo 

Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis Įstaigos direktoriaus 2021 m. 

spalio 5 d. įsakymu Nr. V-214 „Dėl darbo užmokesčio bazinio dydžio, skaičiuojant medicininio 

personalo pagrindinio darbo užmokesčio pastoviąją dalį nustatymo ir nemedicininio personalo 

mėnesinės algos didinimo“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. darbuotojų darbo užmokestis padidintas 9,4 

proc. Už gerus darbo rezultatus metų gale buvo išmokėtos 50 proc. vienkartinės išmokos 

pastoviosios dalies dydžio ir mėnesinės algos. 
 

Informacija apie įstaigos ilgalaikį turtą 

 

Įstaiga 2021 m. ilgalaikio turto įsigijo už 106,9 tūkst. eurų ir tai buvo 21,6 tūkst. eurų 

daugiu nei 2020 metais (žr. 17 lentelę). 
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Įstaigos ilgalaikio turto įsigijimas 2021–2020 m., tūkst. Eur. 

            17 lentelė. 

Pavadinimas 2021 m., tūkst. Eur 2020 m., tūkst. Eur Pokytis +/- Eur 

Medicinos įranga 61,3 37,8 +23,5 

Kita įranga 45,6 47,5 -1,9 

Iš viso: 106,9 85,3 21,6 
                                                                                                                                      Įstaigos duomenys 
                                                                                                                                    

Įsigyta medicininė įranga skirta Socialinės globos skyriui (18 funkcinių lovų, 1 mobili 

vonia), Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui (pragulų profilaktikos čiužiniai, pragulų 

profilaktikos pagalvės, vonios keltuvai, perkėlimo lentos, apiplovimo vežimėliai, pacientų 

gyvybinių funkcijų monitorius, infuzomatas, dušo vežimėliai, neštuvai, pervežimo vežimėliai, 

medicininės širmos, medicininis vežimėlis, gliukometrai, medicininės svarstyklės), Vidaus ir Vaikų 

ligų kabinetams (vaikų ūgio matuoklės, svarstyklės kūdikiams, svarstyklės suaugusiems, 

bakteriocidinė lempa, tonometrai).  

Kitą įranga tai yra  oro kondicionavimo įranga, nešiojama ir stacionari kompiuterinė 

įranga, ultra žemos temperatūros šaldiklis ir lengvasis automobilis. 

 

7. Veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai 2022 m. 

 

Įstaigos tikslas mažinti gyventojų sergamumą ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros 

paslaugas, todėl 2022 m. prioritetiniais tikslais išlieka: 

1. Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, savalaikiškumą, saugą ir 

kokybę, sukurti profesionalios šiuolaikiškos įstaigos įvaizdį: 

1.1. įdiegti Skambučių centro paslaugą; 

1.2. įdiegti eilių valdymo sistemą; 

1.3. įsigyti naują odontologinę įrangą; 

1.5. įdarbinti šeimos / vidaus ligų / medicinos gydytoją 1,0 etato krūviu; 

1.6. efektyvinti skubios medicinos pagalbos kabineto veiklą; 

1.7. tobulinti elektroninių paslaugų teikimą bei informacinių technologijų diegimą, 

atnaujinti kompiuterines darbo vietas; 

1.8. atnaujinti Įstaigos interneto svetainę. 

2. Racionaliai naudoti finansinius išteklius, gerinti įstaigos darbuotojų darbo sąlygas: 

2.1. įrengti šilumos siurblius oras-oras; 

2.2. įrengti fotovoltinę saulės elektrinę. 

 

 

 

 

Direktorė                    Dženita Sabašinskienė
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Viešosios įstaigos Marijampolės 

pirminės sveikatos priežiūros centro 

2021 metų veiklos ataskaitos 

1 priedas 

 

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius 

metus forma) 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO 

 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS* 

Eur, ct 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai

** 

Premijos Kitos 

išmokos 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorius 37 805  3 540 1487  42 832 

2. Vyriausiasis 

buhalteris 
20 882   888  21 770 

 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Direktoriaus pavaduotojas iki 2021 m. gegužės 25 d. laikinai atliko direktoriaus funkcijas. 
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Viešosios įstaigos Marijampolės 

pirminės sveikatos priežiūros centro 

2021 metų veiklos ataskaitos 

2 priedas 

 
 

(Informacijos apie reikšmingus sandorius forma) 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO 

 

REIKŠMINGI SANDORIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. Kauno teritorinė 

ligonių kasa 

188783839 VĮ Registrų 

centras 

Aukštaičių g. 

10, Kaunas 

ASPĮ 

paslaugos 
3 570 958 

2. UAB „Laviltra“ 

 

302343125 VĮ Registrų 

centras 

Uosupio g. 

10-62, 

Marijampolė 

 

Maitinimo 

paslauga  

 

144 459 

     Iš viso 3 715 417 

 

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji 

įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės  

        sveikatos priežiūros centro 2021 metų  

        veiklos ataskaitos 

        3 priedas 

 

(Informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis forma) 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

 

 
 

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų 

metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo 7.3 papunkčiu. 

****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 

Sandorio objektas 
Suma, 

Eur****** 
Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis***** 

1. Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

188769113 VĮ Registrų 

centras 

J. Basanavičiaus a.1, 

Marijampolė 

Turtas perduotas 

valdyti 

Pastatai  

Poliklinikos pastatas, Bažnyčios 

g.19, 

Pastatas Gudelių ambulatorija,        

Ivoniškių g. 1 Gudelių mstl.,  

Garažai, Bažnyčios g.28 B  

Marijampolė 

 

546 558 

 

3 719 

4 306 

 

      Iš viso:  554 583 


