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įsakymu Nr.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS 2021 M.
VEIKLOS ATASKAITA
1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir
veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems
finansiniams metams.
Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga,
teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir
kitais užsakovais. Įstaigos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos buveinė yra
Vilnius, Kauno g. 7. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik
savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.
Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų
sergamumą ir mirtingumą, teikiant specializuotas kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros
ambulatorines ir stacionarines paslaugas pagal 1999-09-02 Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licenciją Nr. 630. Įstaigoje teikiamos šios paslaugos: specializuotos stacionarinės
suaugusių neurologijos, vidaus ligų, geriatrijos, gastroenterologijos, reanimacijos ir intensyvios
terapijos (suaugusių), ambulatorinės ir stacionarinės medicininės reabilitacijos II (nervų sistemos
ligų), pirminės stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos
(suaugusiųjų), antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijos – vidaus ligų, neurologo,
gastroenterologo, dietologo, radiologo, endoskopuotojo, echoskopuotojo, reabilitologo. Modernia
diagnostine aparatūra atliekami kompiuterinės tomografijos, rentgeno diagnostikos, endoskopinės
ir ultragarsinės diagnostikos, klinikinės fiziologijos, klinikinės laboratorijos tyrimai.
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais įstaiga susidūrė 2021 metais, buvo šie:
1) Ekstremalios situacijos COVID-19 infekcijos pandemijos metu 2021 m. operatyviai pertvarkyti
savo veiklą ir sėkmingai įgyvendinti Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono COVID-19 infekcijos
metu paslaugas organizuojančiosios įstaigos (Vilniaus Universiteto Ligoninės Santaros klinikos)
užduotis, užtikrinant aktyvaus gydymo neinfekuotų pacientų iš organizuojančiosios ir kitų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) priėmimą bei COVID-19 infekuotų besimptomių
pacientų palaikomąjį gydymą ir slaugą.
2) Gauti finansavimą ir tęsti priestato statybos darbus, vykdant projektą „VšĮ Mykolo
Marcinkevičiaus ligoninės (Kauno g. 7, Vilnius) teikiamų paslaugų plėtra ir optimizavimas
(palaikomasis gydymas ir slauga, stacionarinė paliatyvi pagalba, terapija, geriatrija, neurologija)
pastatant priestatą ir įsigyjant medicininę įrangą“.
Nežiūrint iškilusių sunkumų, įstaigai pavyko įgyvendinti svarbiausius tikslus ir pasiekti teigiamą
finansinį 2021 metų rezultatą.
2021 metais įstaigoje funkcionavo 274 lovos, buvo gydyti 4913 pacientų. Ligoninės darbo
rodiklius įtakojo COVID-19 infekcijos pandemija ir ekstremali situacija, tačiau statistiniai
stacionaro rodikliai, lyginat su 2020 metais, ženkliai nepablogėjo. Lovos funkcionavimas 2021 m.
64,67%, o 2020 m. – 63,18%. Stacionare gydytų ligonių skaičius 2021 m. sumažėjo 449 (2021 m.
– 4913, 2020 m. – 5362), sumažėjo 2021 metais priėmimo skyriuje suteiktų ambulatorinių
paslaugų, tačiau gydytojų specialistų ambulatorinių konsultacijų skaičius padidėjo 134 (2021 m.
ambulatorinių konsultacijų buvo 2585, 2020 m. – 2452).
2021 metais ligoninėje COVID-19 liga nustatyta 702 pacientams (602 – aktyvaus
gydymo ir reabilitacijos skyriuose, 70 – slaugos skyriuose, 30 – priėmimo skyriuje). Į COVID-19
ligos gydymo įstaigas perkelti 298 pacientai, nuo COVID-19 infekcijos mirė 23 pacientai.
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2021 metais buvo įsigytas lazerinis magnetinis terapijos prietaisas, kuris padeda sumažinti
skausmą, gerina audinių mikrocirkuliaciją; 121 pacientui atliktos 765 procedūros. Tokiu būdu
prapėstas kompleksas priemonių skirtų reabilitacijai, pagerintas pacientų gydymas bei padidintas
reabilitacijos paslaugos patrauklumas.
Įstaigos prioritetinės veiklos 2021 m. ir jų įvykdymas:
Eil.
Nr.

Planuotos 2021 metų
prioritetinės veiklos/uždaviniai

1.

Užtikrinti palaikomojo gydymo
ir slaugos paslaugų
prieinamumą sunkios sveikatos
būklės pacientams

2.

Slaugos proceso kokybės
gerinimui įdiegti bent vieną
rizikos veiksnių prevencijos
protokolą.

3.

Plėsti stebėjimo paslaugų
teikimą

4.

Gerinti elektroninės sveikatos
duomenų prieinamumą
gyventojams

5.

6.

Nustatyti
kiekybiniai /
kokybiniai
vertinimo
kriterijai
sunkios būklės
pacientų
lovadienių
skaičius sudaro ne
mažiau 95 %
bendro
palaikomojo
gydymo ir
slaugos
lovadienių
skaičiaus
paruošti ir įdiegti
1 rizikos veiksnių
prevencijos
protokolą
suteikti 10
proc. stebėjimo
paslaugų daugiau
nei 2020 m.

pateikti į ESPBI
IS ne mažiau kaip
95 proc. išrašytų
iš stacionaro
pacientų epikrizių
Kelti medicinos personalo ne
mažiau
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kvalifikaciją infekcijų kontrolės mokymai
klausimais .
įstaigoje
per
metus.
Racionalizuoti
įstaigos
valdymą, mažinant popierinių
dokumentų kiekį ir plečiant
elektroninių
dokumentų
naudojimą.

Prioritetinės
veiklos /
uždavinio
rezultatas

Komentarai

99,95 % sudarė
sunkio būklės

Tik 11 l/d ( iš
25591 l/d )
,t.y.0,04 % ,
sudarė
pacientai,
kuriems
teikiamos
paslaugos
kodas buvo
114.

Įdiegtas
Pacientų
pacientų griuvimo griuvimo
rizikos vertinimas prevencija
DI 71-2021
653 stebėjimo
paslaugos
2021m., kai tuo
tarpu 2020 m.1322

99 % epikrizių
pateiktos į ESPBI

Stebėjimo
paslaugų plėtrą
ribojo COVID19 pandemija ,
dėl to pasikeitę
pacientų
srautai bei
būklės
sunkumas
-

Įvyko 2 personalo mokymai:
1.rankų higiena
2.racionalus
antimikrobinių
vaistų vartojimas.
elektronizuoti ne Elektronizuotas
mažiau kaip vieną patologijos tyrimų
procesą per metus užsakymas ir
pateikimas
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7.

8.

Tęsti vykdomus projektus :
7.1. Atsinaujinančių energijos
šaltinių įdiegimas VšĮ Mykolo
Marcinkevičiaus ligoninėje
(Saulės elektrinė)“

Sumažinti
išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių
dujų kiekį ir
pasiekti elektros
energijos
sutaupymą apie 10
proc.

Sutaupyta 5 proc.
bendro
sunaudotos
elektros energijos
kiekio

7.2. Tęsti projekto „ VšĮ
Mykolo Marcinkevičiaus
ligoninės liftų išperkamoji
nuoma su jų eksploatacija,
aptarnavimu, remontu ir
technine priežiūra"
įgyvendinimą.

Vykdyti 1 kartą
per mėnesį liftų
techninę priežiūrą
ir užtikrinti 100
proc. liftų
panaudojimą

Vykdyta 1 kartą
per mėnesį liftų
techninė priežiūra
ir užtikrintas 100
proc. liftų
panaudojimas

Vadovaujantis
projekto
finansavimo
sutarties
nuostatomis,
projekto
rezultatų
stebėsena
vykdoma 3
metus po
projekto
įgyvendinimo
pabaigos.
Pirmų metų
(laikotarpis
nuo 2021-0301 iki 202202-28)
išmetamų
šiltnamio
efektą
sukeliančių
dujų kiekio
sumažinimo
ataskaita turi
būti patvirtinta
nepriklausomų
vertintojų ir
pateikta APVA
iki 2022 m.
birželio 1 d.
-

Tęsti statybos
7.3. „VšĮ Mykolo
darbus
Marcinkevičiaus ligoninės
(Kauno g. 7, Vilnius) teikiamų
paslaugų plėtra ir
optimizavimas (palaikomasis
gydymas ir slauga, stacionarinė
paliatyvi pagalba, terapija,
geriatrija, neurologija) pastatant
priestatą ir įsigyjant medicininę
įrangą“.

Vykdyti statybos
darbai (rangos
darbų pagrindinis
etapas)

-

Atsižvelgus į Sveikatos
apsaugos ministerijos
parengtose gairėse pateiktus

Projektas
nepradėtas ruošti

Atsižvelgiant į
tai, kad šiai
dienai nėra

Paruošti ligoninės
tinklo
infrastruktūros
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pasiūlymus dėl 2021-2027
metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų
sveikatos srities finansavimo
krypčių bei patvirtinus
konkrečias planuojamas
finansuoti priemones, parengti
1 vnt. investicijų projektą „VšĮ
Mykolo Marcinkevičiaus
ligoninės priėmimo-skubiosios
pagalbos ir ambulatorinių
konsultacijų skyriaus
infrastruktūros
modernizavimas, padidinant
atliekamų procedūrų ir
stebėjimo paslaugų kiekį ir
diegiant naujas, efektyvias
skubiosios medicinos pagalbos
paslaugas“.

pertvarkos 1
projektą.

patvirtintos
2021-2027
metų Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšomis
planuojamos
finansuoti
sveikatos
srities
priemonės ir
reikalavimai
projektų
rengimui,
projektas
nepradėtas
rengti

Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšos,
savivaldybės lėšos už slaugą ir palaikomąjį gydymą, ASPĮ teikiamų mokamų paslaugų lėšos, kitų
prekių pardavimo ir paslaugų teikimo lėšos, gautinos ir gautos finansavimo sumos.
Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su
Vilniaus Teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, be to dalis pajamų gaunama už medicinos
paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos Įstaiga
ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos Valstybės ir
savivaldybės lėšomis:
1. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1848 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto tvirtinimo”, bei Administracijos
dirėktoriaus 2021-02-18, 2021-05-20, 2021-11-23 įsakymais Nr. 30-299/21, 30-1354/21, 303006/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų investicijų programos tvirtinimo“ ligoninei
buvo skirtos lėšos (2280,0 tūkst. Eur) vykdomam projektui „VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus
ligoninės, Kauno g. 7, Vilnius, teikiamų paslaugų plėtra ir optimizavimas (stacionarinė paliatyvi
pagalba, palaikomasis gydymas ir slauga, geriatrija, terapija, neurologija) pastatant priestatą ir
įsigyjant medicininę įrangą“. Šio projekto administravimą vykdė ligoninės direktorius Rimvydas
Turčinskas. (Šio projekto vykdymui 2021 metais įstaiga panaudojo 1098,9 tūkst. Eur banko
kredito lėšų ir 190,4 tūkst. Eur savo lėšų). Iš viso 2021 metais priestato statybai investuota 3569,3
tūkst. Eur.
2. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1848, „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto tvirtinimo“, ir Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos-savivaldybės gydytojos 2021
gruodžio 3 d įsakymu Nr. A15-1642/21(2.1.4E-SVE) VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninei buvo
skirta 12,0 tūkst. Eur automatiškai atsidarančių durų įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Lėšos
įsisavintos pilna apimtimi. Šių lėšų panaudojimo administravimą vykdė ligoninės direktorius
Rimvydas Turčinskas.
3. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1848, „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto tvirtinimo“, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-12 įsakymu Nr. 30-2715/21 „Dėl lėšų
skatinamiesiems priedams už vakcinaciją COVID-19 vakcina skyrimo Vilniaus miesto asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirminės ambulatorinės šeimos medicinos asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, ir vaistinėms,
skiepijančioms COVID-19 ligos vakcina, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto
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savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėjos- savivaldybės gydytojos 2021 spalio 18 d.
įsakymu Nr. 1415(2.1.4E-SVE) už kiekvieną paskiepytą pirmąja COVID-19 ligos vakcinos doze
65 metų ir vyresnį asmenį VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninei iš viso buvo skirta 0,06 tūkst.
Eur.
4. 2021 metais įstaigoje buvo tęsiamas „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas VšĮ
Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje (Saulės elektrinė)“ projektas. 2021 metais šiam projektui buvo
skirta 6000,00 Eur lėšų, pradėta vykdyti projekto rezultatų stebėsena.
5. 2021 metais įstaigoje buvo tęsiamas „VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės liftų
išperkamoji nuoma su jų eksploatacija, aptarnavimu, remontu ir technine priežiūra“ projektas,
kuris vykdomas įstaigos lėšomis. 2021 metais šiam projektui buvo panaudota 51,5 tūkst. Eur
įstaigos lėšų.
2022 metų tikslai ir prioritetinės veiklos/uždaviniai
Eil. 2022 metų tikslai ir prioritetinės Kiekybiniai/kokybiniai 2021 metų veiklos /
veiklos/uždavinio
uždavinio rezultatas
Nr. veiklos/uždaviniai
vertinimo kriterijai
Tikslas. Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
1.

Užtikrinti specializuotų ambulatorinių Specializuotas
Specializuotas
asmens sveikatos priežiūros paslaugų ambulatorines asmens ambulatorines asmens
prieinamumą
sveikatos priežiūros sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių paslaugas teikiančių
gydytojų, pas kuriuos gydytojų, pas kuriuos
pacientai
vizitui pacientai
vizitui
pateko
per
30 pateko
per
30
kalendorinių dienų, ne kalendorinių
dienų
mažiau 85 %
100 %

2.

Didinti stebėjimo paslaugų skaičių

Stebėjimo paslaugų Suteiktos
653
suteikti ne mažiau stebėjimo paslaugos .
1558 vnt.

3.

Diagnostikos ir gydymo bei slaugos
proceso gerinimas, rizikos pacientų
sveikatai mažinimas

Įdiegti ne mažiau kaip Įdiegtas
pacientų
po 1 diagnostikos griuvimo
rizikos
/gydymo ir 1 slaugos vertinimo protokolas
protokolą

Tikslas. Spartinti informacinių technologijų diegimą ir plėtrą
1.

Racionalizuoti laboratorinių tyrimų
užsakymą įstaigos viduje

Atsisakyti popierinių ?
siuntimų
laboratoriniams
tyrimams- 95 proc.
laboratorinių tyrimų
užsakymų
įstaigos
viduje
vykdyti el.
būdu

Įstaigos ateities planai
Eil.
Nr.
1.

Ateities planai

Laukiami rezultatai ir nauda

Įgyvendinus investicijų projektą „VšĮ
Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės, Kauno
g. 7, Vilnius teikiamų paslaugų plėtra ir
optimizavimas (stacionarinė paliatyvi

Pastatytas 1784,07 kv.m. ploto
ligoninės priestatas (87 lovos,
tame tarpe 10 reanimacijos ir
intensyvios terapijos lovų ir 77

Laikotarpis
2022-2023
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pagalba, palaikomasis gydymas ir slauga,
geriatrija, terapija, neurologija) pastatant
priestatą ir įsigyjant medicininę įrangą“,
pradėti teikti asmens sveikatos priežiūros
paslaugas naujajame priestate.

2.

3.

4.

Patvirtinus 2021-2027 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
planuojamas finansuoti sveikatos srities
priemones ir reikalavimus projektų
rengimui,
parengti
ir
įgyvendinti
investicijų
projektą
„VšĮ
Mykolo
Marcinkevičiaus ligoninės priėmimoskubiosios pagalbos ir ambulatorinių
konsultacijų
skyriaus
infrastruktūros
modernizavimas, padidinant atliekamų
procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį,
diegiant naujas, efektyvias skubiosios
medicinos pagalbos paslaugas“
Įgyvendinti VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus
ligoninės
autotransporto
parko
atnaujinimą,
įsigyjant
ekologiškas
transporto priemones

Vykdyti
projekto
„Atsinaujinančių
energijos šaltinių įdiegimas VšĮ Mykolo
Marcinkevičiaus
ligoninėje
(Saulės
elektrinė)“ rezultatų stebėseną, rengiant ir
teikiant išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo
ataskaitas
3
metus
po
projekto
įgyvendinimo pabaigos

slaugos ir palaikomojo gydymo
bei paliatyvios pagalbos lovos,
iš kurių 31 lova būtų skirta
paliatyviai pagalbai), įrengta
24 vietų, iš jų 4 vietas
neįgaliesiems, automobilių
stvėjimo aikštelė, 8380
pacientų, pagerėtų teikiamų
gydymo paslaugų kokybė
aktyvaus gydymo, reanimacijos
ir intensyvios terapijos,
palaikomojo gydymo ir slaugos
bei paliatyvios pagalbos
skyriuose, užtikrintas
palaikomojo gydymo ir slaugos
ir stacionarios paliatyvios
pagalbos lovų funkcionavimas
– 100%
Atnaujinta priėmimo 2022-2025
skubiosios pagalbos ir
ambulatorinių konsultacijų
skyriaus infrastruktūra,
padidintas atliekamų procedūrų
ir stebėjimo paslaugų kiekis ir
pagerinta kokybė

Atnaujintas ligoninės
automobilių parkas, įsigyjant
transporto priemones,
naudojančias atsinaujinančių
išteklių energiją (hibridines
transporto priemones arba
elektromobilius): 1 vnt.
greitosios medicinos pagalbos
automobilį, 1 vnt. lengvąjį
automobilį, 1 vnt.
mikroautobusą.
Sumažintas išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis ir sutaupyta iki 15
proc. bendro sunaudotos
elektros energijos kiekio.

2022-2027

2022-2024
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Duomenys apie Įstaigos finansinę veiklą 2021 metais ir palyginimas su 2020 metais
(pajamos ir sąnaudos)
tūkst. Eur
Pajamos - sąnaudos
2020 metai
2021 metai
Iš viso

1

%

Iš PSDF

%

Iš viso

%

Iš PSDF

%

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Pajamos*, iš viso iš jų:

10159,6

100.0

8723,2

100.0

10760,4

100.0

9050,5

100.0

1.1. Pajamos iš PSDF
1.2. Pajamos iš mokamų paslaugų
1.3. Kitos pajamos
1.4. Panaudotų finansavimo sumų
pajamos

8723,2

85,9
0,1
0,2
13,8

x
x
x
x

x
x
x
x

9050,5

13,4
20,4
1402,6

21,6
33,7
1654,6

84,1
0,2
0,3
15,4

x
x
x
x

x
x
x
x

2.Paprastos sąnaudos iš viso iš
jų:
2.1. Veiklos sąnaudos

9566,4

x

8129,9

x

10604,7

x

8886,2

x

9566,4

100.0

8129,9

100.0

10604,7

100.0

8886,2

100.0

2.1.1. Darbo užmokesčio

7077,2

74,0

6440,6

79,2

7896,4

74,5

7078,4

79,7

2.1.2. Socialinio draudimo įmokų ir
įmokų į garantinį fondą

128,6

1,3

117,4

1,4

126,3

1,2

111,8

1,3

2.1.3. Vaistų ir medicinos
priemonių
2.1.4. Laboratorinių ir kitų tyrimų,
atliekamų kitose įstaigose

835,6

8,7

433,7

5,3

869,2

8,2

645,3

7,3

69,8

0,7

69,6

0,9

111,2

1,0

110,6

1,2

2.1.5. Pacientų transportavimas

15,0

0,2

15,0

0,2

34,4

0,3

34,2

0,4

2.1.6. Pacientu maitinimo

391,6

4,1

390,1

4,8

408,4

3,9

406,0

4,6

2.1.7. Komunalinės ir ryšių
paslaugos
2.1.8. Einamasis remontas

127,3

1,3

126,8

1,6

155,4

1,5

154,4

1,7

92,1

1,0

91,2

1,1

78,0

0,7

65,8

0,7

2.1.9. Medicininės įrangos remonto
ir priežiūros

35,5

0,4

35,3

0,4

28,5

0,3

28,4

0,3

2.1.10. Įmokos žalai atlyginti

21,2

0,2

21,2

0,3

23,3

0,2

23,3

0,3

2.1.11. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo
2.1.12. Kitos sąnaudos

4,0

0,0

3,5

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

768,5

8,0

385,5

4,7

869,7

8,2

224,1

2,5

3. Finansinis rezultatas

593,2

x

593,3

x

155,7

x

164,3

x

4. Įsigyta ilgalaikio turto

197,5

x

66,3

x

55,5

x

52,7

x

5. Nebaigta statyba

610,7

x

97,7

x

4197,0

x

288,1

x

6. Nebaigta statyba (išankstiniai
apmokėjimai)

17,0

x

-

x

-

x

-

x

2021 metų Įstaigos veiklos rezultatas perviršis – 155,7 tūkst. Eur.
2021 metais palyginus su 2020 metais įstaigos asmens sveikatos priežiūros pagrindinės veiklos
pajamos padidėjo 348,8 tūkst. Eur ir sudarė 9105,8 tūkst. Eur, iš jų:
-327,3 tūkst. Eur padidėjjo PSDF lėšomis apmokamos suteiktos ASP paslaugos ir sudarė
9050,5 tūkst. Eur;
-13,3 tūkst Eur padidėjo suteiktos ASP paslaugos apmokamos Vilniaus miesto savivaldybės ir
sudarė 33,6 tūkst. Eur;
-8,2 tūkst. Eur padidėjo mokamos ASP paslaugos ir sudarė 21,6 tūkst. Eur.
2021 metais palyginus su 2020 metais 252,0 tūkst. Eur padidėjo panaudotų finansavimo sumų
pajamos ir sudarė 1654,6 tūkst. Eur.
„Informacija apie veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įgyvendinimą pagal Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos
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priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinas reikšmes,
nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu
Nr. V-1964“

Eil.
Nr.
1
I
1.

2.

3.

Veiklos rezultatų vertinimo
rodikliai (toliau – rodiklis)

Rajonų ir regionų lygmens
Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos (toliau –
LNSS) viešosios įstaigos*

Siektina reikšmė
2
3
Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigos praėjusių metų
Būti nenuostolingai
veiklos rezultatų ataskaitoje
nurodytas pajamų ir sąnaudų
skirtumas (grynasis perviršis
ar deficitas)
Įstaigos sąnaudų darbo
Valstybės institucijoms
užmokesčiui dalis
skyrus papildomų
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugoms apmokėti ir
rekomendavus jas nukreipti
sveikatos priežiūros
specialistų darbo
užmokesčiui didinti, ne
mažiau kaip 85 proc.
nurodytų lėšų panaudojamos
darbo užmokesčiui didinti
Įstaigos sąnaudų valdymo
Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis
išlaidoms dalis ne daugiau
kaip 2,4 proc.

4.

Įstaigos finansinių
įsipareigojimų dalis nuo
metinio įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų koeficientas
ne didesnis kaip 0,12

5.

Papildomų finansavimo
šaltinių pritraukimas

ASPĮ per pastaruosius 3 m.
yra pasirašiusi bent vieną
sutartį dėl dalyvavimo
projekte, iš kurio gauna
papildomą finansavimą

2021 metų įstaigos pasiekti
rodikliai

4
2021 metų įstaigos veiklos
rezultatas perviršis (pelnas)
155,7 tūkst. Eur
2021 metais įstaigos
darbuotojų darbo
užmokesčio didinimui buvo
panaudota 85 proc. PSDF
lėšų skirtų darbo
užmokesčiui didinti.

2021 metų įstaigos sąnaudų
valdymo išlaidoms dalis
nuo visų sąnaudų sudaro 2,4
%.
2021 metais įstaigos
finansinių įsipareigojimų
koeficientas 0,23, įvertinus
banko ilgalaikį kreditą kurį
įstaiga (1098,9 tūkst. Eur)
gavo priestato statybos
užtikrinimui, šis koeficientas
sudaro 0,12.
Yra pasirašyta sutartis „VšĮ
Mykolo Marcinkevičiaus
ligoninės, Kauno g. 7,
Vilnius, teikiamų paslaugų
plėtra ir optimizavimas
(stacionarinė paliatyvi
pagalba, palaikomasis
gydymas ir slauga, geriatrija,
terapija, neurologija)
pastatant priestatą ir
įsigyjant medicininę įrangą“.
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Pagal šią sutartį nuo 2020
metų įstaiga kasmet gauna
papildomą finansavimą.
II
1.

2.

3.

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Pacientų pasitenkinimo
Pacientų pasitenkinimo ASPĮ
įstaigos teikiamomis asmens
teikiamomis asmens
sveikatos priežiūros
sveikatos priežiūros
paslaugomis lygis, tai yra
paslaugomis lygis ne mažiau
pacientų teigiamai įvertintų
kaip 0,8 balo
įstaigoje suteiktų paslaugų
skaičiaus dalis nuo visų per
metus įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų skaičiaus pagal
sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugų grupes
Įstaigoje taikomos kovos su
Asmens sveikatos priežiūros
korupcija priemonės,
įstaiga įtraukta į Skaidrių
numatytos sveikatos apsaugos asmens sveikatos priežiūros
ministro tvirtinamoje
įstaigų sąrašą
Sveikatos priežiūros srities
korupcijos prevencijos
programoje
Informacinių technologijų
1. Ne mažiau kaip 98 proc.
diegimo ir plėtros lygis
visų stacionaro epikrizių
(pacientų elektroninės
(e. dokumentas Nr. E003
registracijos sistema, įstaigos
„Stacionaro epikrizė“)
interneto svetainės išsamumas,
(toliau – E003) išrašoma
darbuotojų darbo krūvio
el. būdu.
apskaita, įstaigos dalyvavimo
2. ASPĮ, išrašant e. receptus,
elektroninėje sveikatos
vaistų sąveikų tikrinimo
sistemoje mastas)
funkcionalumas
naudojamas visa
apimtimi.

3.ASPĮ yra Išankstinės
pacientų registracijos
informacinės sistemos (toliau
– IPR IS) dalyvis.

4. Ne mažiau kaip 50 proc.
visų atsakymų į siuntimus
(e. dokumentas Nr. E027-

Pacientų pasitenkinimo
ligoninėje teikiamomis
asmens sveikatos priežiūros
paslaugomis lygus 0,95 balo.

Ligoninė įtraukta į Skaidrių
asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sąrašą

1. 99 proc. visų epikrizių
išrašoma el. būdu (E003) .

2.Ligoninės IS įdiegtas
vaistų suderinamumo
tikrinimo funkcionalumas ir
išrašant e. receptus, vaistų
sąveikų tikrinimo
funkcionalumą naudoja pilna
apimtimi.
3. Ligoninė yra Išankstinės
pacientų registracijos
informacinės sistemos
(toliau-IPR IS) dalyvis
2021.m. atliktų registracijų
per IPR IS ambulatorinėms
asmens sveikatos priežiūros
paslaugoms skaičius yra
2662 , o PSDF biudžeto
lėšomis apmokėtų
ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius yra 2585.
4.Formos Nr. E063
„Vakcinacijos įrašas“)100%, atsakymai į
siuntimus- Formos Nr.

10
a „Atsakymas į siuntimą
konsultacijai, tyrimams,
gydymui“) (toliau –
E027-a) išrašoma el.
būdu.
5.
Patvirtinta ASPĮ
naudojamos informacinės
sistemos infrastruktūros
saugumo dokumentacija.

4.

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)

Vidutinė terapijos paslaugų
grupės gydymo trukmė – ne
ilgiau kaip 6,4 dienos

5.

Lovos užimtumo rodiklis
įstaigoje pagal sveikatos
apsaugos ministro nustatytas
paslaugų grupes (taikoma tik
antrinio ir tretinio lygio
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms
įstaigoms)

ASPĮ aktyvaus gydymo lovų
užimtumas – ne mažiau kaip
70,0 %;

E027-a- 90 % išrašytos
el. būdu.

5.Ligoninėje naudojamos
informacinės sistemos
infrastruktūros saugumo
dokumentacija patvirtinta
ligoninės direktoriaus
įsakymais
2019 m. vasario 13 d. Nr. V20 "Dėl viešosios įstaigos
Mykolo Marcinkevičiaus
ligoninės informacinės
sistemos nuostatų
ir informacinės sistemos
duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo" ir 2019 m.
vasario 13 d. Nr. V-21 "Dėl
viešosios įstaigos Mykolo
Marcinkevičiaus ligoninės
informacinės sistemos
saugaus elektroninės
informacijos tvarkymo
taisyklių, informacinės
sistemos naudotojų
administravimo taisyklių ir
informacinės sistemos
veiklos tęstinumo plano
patvirtinimo".
Vidutinė terapijos paslaugų
grupės gydymo trukmė –
7,11d. Vidutinė terapijos
paslaugų grupės gydymo
trukmė , lyginant su 2020 m.
-6,99d - pailgėjo dėl to, kad
Vilniaus mieste perskirsčius
pacientų srautus COVID-19
pandemijos metu sunkios ir
labai sunkios būklės
pacientai buvo atsiųsti
aktyviam gydymui iš
VULSK ir RVUL.
Ligoninės aktyvaus gydymo
lovų
užimtumas 2021 metais,
lyginant su 2020 metais (
2020 m. - 63,18 %),
padidėjo ir sudarė 64,67 %.
Ligoninės aktyvaus gydymo
lovų užimtumas nepasiekė
70,0 % dėl Vilniaus miesto
pacientų srautų perskirstymo
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ir dalies stacionaro lovų
paskyrimo dėl COVID-09
infekcijos izoliuojamiems
pacientams .
Kompiuterinės tomografijos
Kompiuterinės tomografijos
aparatų apkrova – ne mažiau aparato apkrova – 18,98
kaip 12 kompiuterinės
kompiuterinės tomografijos
tomografijos tyrimų per vieną tyrimų per vieną darbo dieną
darbo dieną vienu
vienu kompiuterinės
kompiuterinės tomografijos
tomografijos aparatu.
aparatu

6.

III
1.
2.

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)
Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Kritinis likvidumo rodiklis
Ne mažiau kaip 0,8
Konsoliduotų viešųjų pirkimų
skaičius

2021 metais įstaigos kritinis
likvidumo rodiklis -1,4.
Trys konsoliduoti pirkimai:

Ne mažiau kaip 1

1. Asmens
apsaugos
priemonės
(nitrilinės
pirštinės);
2. Konsoliduotas
vaistų
pirkimas (norepinefrinas)
3. Asmens
apsaugos
priemonės (respiratoriai);

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje
Įstaigos dalininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri Įstaigai perdavė turtinį įnašą 104,5
tūkst. Eur. 2021 metų pradžioje ir pabaigoje dalininkų kapitalas sudaro 104,5 tūkst. Eur.
3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2021 finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių
asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo
suteiktos paramos dalykas ir jo vertė)
Gautos lėšos pagal finansavimo šaltinius
2020
metai
suma
%

2021
metai
suma
%

PSDF lėšos*

2
8873,6

3
87,5

4
9134,1

5
65,8

tūkst. Eur
Padidėjimas/
sumažėjimas
Suma
%
(2-4)
(6/2)
6
7
260,5
2,9

PSDF lėšos – COVID-19 išmoka
darbuotojams
SAM lėšos rezidentūros bazei

334,6
73,6

3,3
0,7

1035,3
79,9

7,5
0,6

700,7
6,3

209,4
8,6

Valstybės lėšos

332,1

3,3

176,0

1,3

-156,1

-47,0

Finansavimo šaltiniai

1
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Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
Mokamų paslaugų lėšos

493,0

4,9

2311,7

16,6

1818,7

368,9

25,2

0,2

1130,9

8,1

1105,7

4387,7

8,2
3744,0

61,2
0,00

13,4
0,1
21,6
0,2
IŠ VISO: 10145,5 100.00 13889,5 100.00

*PSDF lėšos su TLK ir Sodros tarpusavio atsiskaitymų užskaita:
2021 m. – 1817.9 tūkst. Eur
2020 m. – 1489.1 tūkst. Eur
Gautų lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis
tūkst. Eur
2020
metai
suma
suma

Išlaidų rūšys

1
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto įsigijimas, įskaitant nebaigtą
statybą
Finansinės nuomos lizingo apmokėjimas
Grąžintas finansavimas
Panaudota lėšų iš viso:

2

3

2021
metai
suma
%
4

Padidėjimas/
sumažėjimas
Suma
%
(2-4)
(6/2)
6
7

5

6905,5
155,3
30,8
4,0
439,9
761,7
543,0
4,7
73,9

71.6
1.6
0.3
4.6
7.9
5.6
0.8

8107.7
168.9
53.4
3.6
364.8
789.9
568.5
8.7
82.7

58.7
1.2
0.4
2.6
5.7
4.1
0.1
0.6

1202.2
13.6
22.6
-0.4
-75.1
28.2
25.5
4.0
8.8

17.4
8.8
73.4
-10.0
-17.1
3.7
4.7
85.1
11.9

674,5

7.0

3622..0

26.2

2947.5

437.0

44,9

0.5

46.4

0.3

1.5

3.3

1,7

0.0

0.1

0.0

-1.6

-94.1

100,00

13816.7

100,00

4176.8

9639,9

x

Informacija apie gautą paramą 2021 metais
tūkst. Eur
Gautos paramos teikėjas
Paramos teikėjo, suteikusio paramą,
pavadinimas

Gautos paramos dalykas
Kodas

Pinigais

Turtu,
išskyrus
pinigus

3

4

5

2
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys
UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic"

110407458

Nord Play UAB

301792964

VšĮ "Laisvės TV"
VšĮ "Stiprūs kartu" Solution lab production
UAB
Labdaros ir paramos fondas "Perlo parama"

UAB "Diagnostinės sistemos"
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų
mokesčio dalį
Iš viso

Turto
panauda

Iš viso gauta
paramos per
ataskaitinį
laikotarpį ***

7

8

304405807

1549.75
900.00
1075.00

1549.75
900.00
1075.00

300629188

2400.00

2400.00

305295041

1000.00
4768.17

122263421

1273.81
2273.81

1000.00
4768.17
1273.81

5924.75

4768.17

12966.73
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4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus
Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialus turtas
tūkst. Eur
2020 12 31

2021 m. įsigytas IMT

2021 12 31

Pavadinimas

Įsigijimo
vertė

Nusidėv
ėjimas

Likutinė
vertė

Įsigijimo
vertė

Nusidėv
ėjimas

Likutinė
vertė

Įsigijimo
vertė

Nusidėv
ėjimas

Likutin
ė vertė

IŠ VISO:

11000,74

3174,04

7826,71

3712,61

283,86

3428,76

14655,88

3414,71

11241,17

2021 metais įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto (medicininę ir nemedicininę įrangą)
būtiną paslaugų kokybei užtikrinti už 45.5 tūkst. Eur, iš jų:
 PSDF lėšų sąskaita už 42,7 tūkst. Eur;
 Kitų lėšų sąskaita už 2,8 tūkst. Eur.
2021 metais įstaigai patikėjimo teise buvo perduota dalis pastatų už 80,8 tūkst. Eur.
2021 metais įstaigoje buvo vykdomi naujo priestato statybos darbai. Nebaigtos statybos darbų
vertė 2021 metų gruodžio 31 d. sudaro 4197,0 tūkst. Eur. Šiems darbams atlikti 2021 metais įstaiga
panaudojo gauto AB „Šiaulių banko“ kredito lėšas 1098,9 tūkst. Eur, savivaldybės lėšas – 2280,0
tūkst. Eur, ir PSDF lėšas 190,4 tūkst. Eur ir 17,0 tūkst. Eur išankstinių mokėjimų už nebaigtą
statybą.
5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus

2021 metais finansinių metų sąnaudos sudaro 10604,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčio
sąnaudos – 7896,4 tūkst. Eur.
6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

2020-12-31 Įstaigos darbuotojų skaičius 338, 2021-12-31 Įstaigos darbuotojų skaičius 332
(neįskaitant darbuotojų, esančių nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose).
7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
2021 metais Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 249,4 tūkst. Eur.
8. Informacija apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų atlyginimą per
ataskaitinius metus
Eil.
Nr.

Pareigų (pareigybės)
pavadinimas

Bazinis
atlyginimas

1

2
DIirektorius
Direktoriaus pavaduotoja
medicinai
Direktoriaus pavaduotoja
ifrastruktūrai ir plėtrai

3
61880,36
55798.14

Vyriausioji finansininkė

1.
2.
3.
4.

Priemokos

4

Priedai

5

Premijos

6

Eur (neatskaičius mokesčius)
Kitos
Iš
viso:
išmokos*
3+4+5+6+7

5159,41
5395.86

8
69547,77
61194.00

43368,93

2298,04

45666,97

54315,74

5940,35

60256.09

2508,00

7

* Kitų išmokų sudėtyje parodytos kasmetinių atostogų, nedarbingumo pašalpų už pirmas
dvi darbo dienas priskaitymas iš įstaigos lėšų.
9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.
Įstaiga išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms per finansinius metus neturėjo.
10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems
asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.
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Įstaiga išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims,
nurodytiems 2011 birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1446 3 straipsnio 3 dalyje neturėjo.
11. Viešosios įstaigos informacija apie reikšmingus sandorius
Eil.
Nr.

Sandorio šalis
Registras

Pavadinimas

Kodas

1.

Vilniaus
teritorinė ligonių
kasa

188783796

LR
Juridinių
asmenų
registras

Liauksmino g.
6, Vilnius

2.

UAB „Jungtiniai
projektai“

301563613

LR
Juridinių
asmenų
registras

Konstitucijos
pr.
21
B,
Vilnius

Sandorio objektas

Suma Eur

Asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugų
teikimas ir šių paslaugų
apmokėjimas
Privalomojo
sveikatos
draudimo fondo lėšomis
Gydymo
paskirties
pastato- ligoninės Kauno
g.
7
Vilniuje
rekonstravimo darbai

9205111

Adresas

5383477

12. Viešosios įstaigos informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis
Eil
.
Nr
.

1.

2.

3.

Susijusi šalis

Sandorio objektas

Suma
Eur

Pavadinimas

Kodas

Registras

Adresas

Santykių pobūdis

Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracija
Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracija

188710061

LR
Juridinių
asmenų
registras
LR
Juridinių
asmenų
registras

Konstitucijos
pr. 3, Vilnius

Steigėjas

Konstitucijos
pr. 3, Vilnius

Steigėjas

„VšĮ
Mykolo 2280000
Marcinkevičiaus
ligoninės vykdomam
projektui
teikiamų
paslaugų plėtra ir
optimizavimas
stacionarinė paliatyvi
pagalba, palaikomasis
gydymas ir slauga,
geriatrija,
terapija,
neurologija) pastatant
priestatą ir įsigyjant
medicininę įrangą“.

Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracija

188710061

LR
Juridinių
asmenų
registras

Konstitucijos
pr. 3, Vilnius

Steigėjas

VšĮ
Mykolo 11858
Marcinkevičiaus
ligoninei
buvo
skirta 12000 Eur
automatiškai
atsidarančių durų
įsigijimo išlaidoms
kompensuoti.

Direktorius

188710061

Rinkliava

5554

Rimvydas Turčinskas

