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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖ DALININKUI 

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

 

Nuomonė  

Mes atlikome Viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninė  (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, 

kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų 

veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių  ataskaita, aiškinamasis 

raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia 

Įstaigos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos 

rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus. 

 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal 

šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių 

ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos 

standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir 

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu 

Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 

Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų 

surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima 

finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos 

informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios 

formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir 

apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba 

mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi 

atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. 

Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija 

atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta 

laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu 

atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

 Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 

finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų. 
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, 

vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl 

apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir 

atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos 

principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą 

arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama 

mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad 

reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal 

TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 

pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams 

sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų 

riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų 

tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 

neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes 

apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba 

vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie 

Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų 

bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, 

remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 

neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. 

Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje 

privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių 

atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito 

įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos 

gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir 

tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų 

teisingo pateikimo koncepciją. 
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BENDROJI DALIS 
 

 

 
 

Straipsnio pavadinimas Bendrieji duomenys apie įstaigą 

Įstaigos pavadinimas: VšĮ Rokiškio rajono ligoninė 

Įstaigos kodas: 173224274 

Buveinės adresas: V. Lašo g. 3, LT-42106 Rokiškis, Lietuvos respublika 

Įstaigos steigėjas: Rokiškio rajono savivaldybė 

Viešojo sektoriaus 
subjektų grupė, kuriai 
priklauso viešojo 
sektoriaus subjektas 

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė priklauso BĮ Rokiškio rajono 
savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 
grupei. Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys yra 
konsoliduojami rengiant BĮ Rokiškio rajono savivaldybės  
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. 

Informacija, duomenys 
apie veiklą (funkcijas): 

Įstaiga yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, ribotos 
turtinėsatsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo.  
Įstaigos pagrindinė veikla – organizuoti ir teikti asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas. 

 
Pagal  licenciją įstaiga teikia šias paslaugas: 

- II lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas; 
- II lygio medicinos pagalbos ambulatorines paslaugas; 
- pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas-
palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas 
 

Rodiklis Mato vnt. 2017 m. 2016 m. 

Gydytų 
ligonių 
skaičius 

Asm.  4354 

Suteikta 
gydytojų 
specialistų 
konsultacijų 

konsultacija  46998 

Informacija apie 
kontroliuojamus, 
asocijuotuosius ir kitus 
subjektus 

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų. 

Filialų ar panašių 
struktūrinių vienetų (jei 
viešojo sektoriaus subjektas jų 
turi) buveinių adresai ir 
pagrindinė veikla 

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. 
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Vidutinis darbuotojų 
skaičių per ataskaitinį 
laikotarpį 

Vidutinis darbuotų skaičius: 
2016 metais 282 
2017 metais 278 

Informacija apie svarbias 
sąlygas, kuriomis veikia 
viešojo sektoriaus 
subjektas ir kurios gali 
paveikti tolesnę viešojo 
sektoriaus subjekto veiklą 

Įstaiga paslaugas teikia pagal sutartį, sudarytą su Panevėžio 
teritorine ligonių kasa. Paslaugų bazines kainas nustato LR 
Sveikatos apsaugos ministerija. 
Įstaiga yra finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo 
fondo. 

Finansinių metų pradžios 
ir pabaigos datos 

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 
2017-12-31. 
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos būklę. 
laikotarpio dienos duomenis. 
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APSKAITOS POLITIKA 
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos 

rengiamos  pagal  Viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės  atskaitomybės  standartus  bei  

kitus Lietuvos Respublikos taisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto 

kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 

parengimą. 

 
Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Viešojo  sektoriaus  atskaitomybės  įstatymu  Įstaiga  rengia 
 

Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: 
 

1.  Finansinės būklės ataskaita; 
 

2.  Veiklos rezultatų ataskaita; 
 

3.  Pinigų srautų ataskaita; 
 

4.  Grynojo turto pokyčių ataskaita; 
 

5.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 
 

Ataskaitų formas nustato  VSAFAS  ir  jos  yra  privalomos. Įstaigos  turtas,  įsipareigojimai  ir 

finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – Eurais. 

Įstaiga   taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino 

VSAFAS reikalavimus.Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

rinkinio pateikimas“. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo. 
 

Įstaigos 2017 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis veiklos 

tęstinumo principo  ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir 

vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus. 

Įstaigos  aiškinamajame  rašte  yra  pateikiama  informacija,  atsižvelgiant  į  tai,  ar  informacijos 

pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS; ar informacija yra reikšminga jos vartotojams priimant 

sprendimus. 

 
Informacija apie apskaitos politikos ir (ar) apskaitinių įverčių keitimą bei klaidų taisymą 
 
Nuo 2010-01-01 Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS. Nuo 

2010-01-01 yra taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, nuo 2014-10-01 

nenusidėvėjusiam turtui pradėta taikyti nauji, rajono Savivaldybės patvirtinti ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai.   2015 m. Įstaigos apskaitos politika buvo papildyta dėl 

pelno mokesčio paskaičiavimo: pelno mokesčiu apmokestinamų pajamų sąnaudos apskaičiuojamos 
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proporcingai pajamoms. 

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo apskaitos 

principai, įvertinimo metodai 
 

 
1. Ilgalaikio  materialiojo  turto  apskaitos  politika  nustatyta  12-ajame  VSAFAS  

„Ilgalaikis materialusis   turtas“,   ilgalaikio  materialiojo  turto  nuvertėjimo  apskaičiavimo  ir  

apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

2. Ilgalaikis  materialusis  turtas  pripažįstamas  ir  registruojamas  apskaitoje,  jei  jis  

atitinka ilgalaikio   materialiojo  turto  sąvoką  ir  VSAFAS  nustatytus  ilgalaikio  materialiojo  

turto pripažinimo kriterijus. 

3. Ilgalaikis  materialusis  turtas  pagal  pobūdį  skirstomas  į  pagrindines  grupes,  nustatytas  

 VSAFAS. Įstaiga neturi žemės ir kultūros vertybių. 

4. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo   savikaina,   pagal  ilgalaikio  materialiojo  turto  vienetus,  kaip  

nurodyta  Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje. 

5. Išankstiniai  mokėjimai  už  ilgalaikį  materialųjį  turtą  apskaitoje  registruojami  tam  

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

6. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

7. Ilgalaikio  materialiojo  turto  nudėvimoji  vertė  yra  nuosekliai  paskirstoma  per  visą  

turto naudingo  tarnavimo  laiką.  Ilgalaikio  materialiojo  turto  vieneto  nusidėvėjimas  

pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio,  kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. 

Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai 

apskaičiuojamas ir  užregistruojamas  to turto  vieneto  nuvertėjimas,  lygus jo  likutinės  vertės 

sumai, pirmos dienos.  

8. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos 

steigėjo – rajono savivaldybės. Nustatyti normatyvai atitinka LR SAM pavaldžioms įstaigoms 

nustatytus normatyvus nuo 2015-01-01. 
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      Įstaigos taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai  1 lentelė 
 

 
 

Eil. 
Nr. 

 

 
 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

 

 
Turto naudingo tarnavimo 

laikas iki 2014-09-30 
 
 

Turto naudingo tarnavimo 
laikas nuo 2014-10-01 

 MATERIALUSIS TURTAS   

8. Mašinos ir įrenginiai   

8.3. Medicinos įranga 6 9 

9. Transporto priemonės   

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 9 

9.2. Specialūs automobiliai 5 6 

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų 
priekabos ir puspriekabės 

6 6 

10. Baldai ir biuro įranga   

10.1. Baldai 8 11 

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5 6 

10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo 
priemonės 

7 7 

10.4. Kita biuro įranga 7 9 

11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 6 

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 5 

 
 
9.       Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0,29 Eur. 

10. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, 

jei yra,  nuvertėjimo  sumos  nurašomos.  Pardavimo  pelnas  ar  nuostoliai  rodomi  atitinkamame 

veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. 

11. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu 

turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką,  

arba  iš  esmės  pagerina  jo  naudingąsias  savybes.  Šių  darbų  verte  didinama  ilgalaikio 

materialiojo turto  įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo 

laikas.  Jei  atlikti  darbai  nepagerina   naudingųjų  ilgalaikio  materialiojo  turto  savybių  ar 

nepadidina  turto  funkcijų  apimties,  arba  nepailgina   jo   naudingo  tarnavimo   laiko,  jie 

nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama  ataskaitinio  laikotarpio 

sąnaudomis. 
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12. Materialiojo  turto  apskaitos  tvarka  ir  procedūros  nustatyti  Įstaigos  patvirtintoje  apskaitos 

politikoje.      

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos 

apskaitos principai, įvertinimo metodai 
 

 
1. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis 

turtas“, nematerialiojo  turto  nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-

ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

2. Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką 

ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

3. Nematerialusis  turtas  pirminio  pripažinimo  metu  apskaitoje  yra  registruojamas  

įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio 

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai 

nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas 

esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 

4.  Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 

turto sąskaitose. 

5. Po  pirminio  pripažinimo  nematerialusis  turtas,  kurio  naudingo  tarnavimo  laikas  ribotas, 

finansinėse  ataskaitose  yra  rodomas  įsigijimo  savikaina,  atėmus  sukauptą  amortizacijos  ir 

nuvertėjimo, jei jis yra,  sumą. 

6. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto 

nusidėvėjimo normatyvus,   patvirtintus Įstaigos vadovo ir  suderintus  su  kontroliuojančiu 

subjektu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai 

turtas  pradedamas  naudoti,  pirmos  dienos  ir   nebeskaičiuojama  nuo  kito  mėnesio,  kai 

naudojamo  nematerialiojo  turto  likutinė  vertė  sutampa  su  jo  likvidacine  verte,  kai  turtas 

perleidžiamas,  nurašomas  arba  kai  apskaičiuojamas  ir  užregistruojamas  to  turto   vieneto 

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 
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Įstaigos taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai 
 

2  lentelė 
 
 
 
 

Eil. Nr. 

 

 
 

Ilgalaikio 
turto grupės 

 

Turto naudingo 
tarnavimo laikas, 

metais iki 
2014-09-30 

Turto naudingo 
tarnavimo 
laikas nuo 

2014-10-01 

 NEMATERIALUSIS TURTAS   

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 
dokumentacija 
 

2 4 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 4 9 

3. Kitas nematerialusis turtas 4 9 

4. Prestižas 5 14 

 
 

7.  Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0,29 Eur. 
 

8. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje apskaitos 

politikoje. 
 
 

Įstaigos apskaitoje taikomi tyrimo ir plėtros išlaidų apskaitos 

principai 
 

Įstaiga  tyrimo ir plėtros darbų nevykdė. 
 
 

Finansinio turto apskaitos principai 
 

1. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

2. Įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga neturi ilgalaikio 

finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

3.  Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 

3.1. išankstiniai apmokėjimai; 

3.2. per vienus metus gautinos sumos; 

3.3. pinigai ir jų ekvivalentai; 

3.4. kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

4.  Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

5. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 
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nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos 

ypatumai aprašomi Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje. 

6.  Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 
 

 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos 

principai 
 

1.  Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji   įsipareigojimai,  neapibrėžtasis turtas   ir įvykiai 

pasibaigus   ataskaitiniam laikotarpiui“  ir  19-ajame  VSAFAS  „Nuoma,  finansinė  nuoma  

(lizingas)  ir  kitos  turto perdavimo sutartys“.  

2. Atsižvelgiant  į įsipareigojimų  įvykdymo  terminus,  įstaigos  įsipareigojimai yra skirstomi  

į ilgalaikius ir trumpalaikius. Įstaiga neturi gavusi paskolų, neturi sudariusi atidėjinių, garantinių 

įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų ir neturi finansinių įsipareigojimų, 

susijusių su rinkos kainomis. 

3.    Prie ilgalaikių įsipareigojimų priskiriami įsipareigojimai pagal finansinės nuomos 

(lizingo)  sutartis: 

     3.1. įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis; 

3.2. kiti ilgalaikiai finansiniai  įsipareigojimai (privalomasis draudimas už pacientams 

padarytą žalą). 

4.  Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 

4.1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

4.2. tiekėjams mokėtinos sumos; 

4.3. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

4.4. sukauptos mokėtinos sumos; 

4.5. gauti išankstiniai apmokėjimai; 

4.6. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

5. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Paskesnio 

vertinimo metu finansiniai  įsipareigojimai įvertinami: 

5.1. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; 

5.2. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina. 
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Atsargų apskaitos principai 
 

1. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

2. Pirminio  pripažinimo  metu  atsargos  įvertinamos  įsigijimo  (pasigaminimo)  savikaina,  

o sudarant   finansines   ataskaitas  -  įsigijimo  (pasigaminimo)  savikaina  ar  grynąja  galimo 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

3. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Įstaiga taiko „pirmas į - pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. 

4. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų 

balansinė vertė  neviršytų  būsimos  ekonominės  naudos ar  paslaugų  vertės,  kurią  tikimasi gauti  

šias     atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir 

nebaigtos  vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų 

balansinė vertė pripažįstama  sąnaudomis  to   laikotarpio,  kuriuo  pripažįstamos  atitinkamos  

pajamos  arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba 

pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų  rodymo apskaitoje būdą, kai 

buhalterinėje apskaitoje registruojama  kiekviena  su  atsargų  sunaudojimu,  pardavimu  ar  

perleidimu  susijusi  ūkinė operacija. 

5.  Prie  atsargų  priskiriamas  neatiduotas  naudoti  ūkinis  inventorius.  Atiduoto  naudoti  

ūkinio inventoriaus vertė  iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus vertinė 

apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

 

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai, įskaitant 

nemokamai gauto turto apskaitos principus 

 
 
1. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

2. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. 

3. Finansavimo  sumos  -  viešojo  sektoriaus  subjekto  iš  valstybės  ir  savivaldybių  

biudžetų, Valstybinio  socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų 

išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai 

arba kitas turtas, skirti viešojo sektoriaus  subjekto įstatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams 

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms  programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos 

apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus  ir kitą turtą pavedimams 
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vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

4.  Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

4.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

4.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

5. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 

atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

6.  Finansavimo  sumos  kitoms  išlaidoms  dengti yra  skirtos  ataskaitinio  laikotarpio  išlaidoms 

(negautoms   pajamoms)  kompensuoti.  Taip  pat  finansavimo  sumomis,  skirtomis  kitoms 

išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui įsigyti.  

7. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. 

8. Per 2017 metus įstaiga gavo finansavimo sumų 319 246,35 Eur, iš jų: inžinerinių sistemų 

atnaujinimui 209 800,00 Eur, subsisdija medicininių atliekų nukenksminimo įrenginiui 40 550,29 

Eur, iš rajono savivaldybės slaugai, gydytojų rezidentų rengimui, patalpų remontui 53 612,70 Eur, 

kitas gautas finansavimas sudarė 15 283,36 Eur. Taip pat neatlygintinai  gauta atsargų už 18226,24 

Eur. 

9. 2017 metais, baigus įgyvendinti “Rokiškio rajono ligoninės pastato V. Lašo g. 3 inžinerinių 

sistemų atnaujinimas projektą, rajono savivaldybei perduota nebaigta statyba 289 000,00 Eur ir 

finansavimas: iš Valstybės biudžeto 281 800,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto 7 200,00 Eur. 

 
 

Atidėjinių apskaitos principai 
 

1. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga 

turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad įsipareigojimą reikės 

padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai 

įvertinta  (pvz.,  jei  Įstaigai  iškeltas  ieškinys  ir  90  procentų  tikėtina,  kad  Įstaiga  privalės 

sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys,  lygus tikėtinai sumokėti 

sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie 

susijusį  su  tikėtina  sumokėti  suma  neapibrėžtąjį  įsipareigojimą  yra  pateikiama  finansinių 

ataskaitų  aiškinamajame  rašte  (toliau  -  aiškinamasis  raštas).  Atidėjiniai  yra  peržiūrimi 

paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar 
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aplinkybes. 

2.  Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių, dėl kurių atsirastų prievolė 

juos formuoti. 

 
Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai 

 

1. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus 

laikoma veiklos nuoma, ar  finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio 

ir ekonominės  prasmės  taip,  kaip  apibrėžta  19-ajame  VSAFAS  „Nuoma,  finansinė  nuoma 

(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. 

2. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) 

sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui 

ir kiek nuomininkui. 

 

 

Veiklos nuoma 

 
1. Nuoma  laikoma  veiklos  nuoma,  kai  perduodant  turtą  nuomininkui  didžioji dalis  su   

turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui..  

2. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip     

sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.  

3. Pagal  veiklos  nuomos  sutartį  gaunamos  pajamos  yra  pripažįstamos  tolygiai  per  

nuomos laikotarpį.  

 
 

Panauda 
 

1. Įstaiga turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei 

užtikrinti. 

2.  Pagal panaudos sutartį gauto turto esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip atskiras 

turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos 

davėjas nekompensuoja. 

3. Panauda turimą ilgalaikį turtą įstaiga apskaito nebalansinėje sąskaitoje 0130001, jo įsigijimo 

vertė 2 630 594,12 Eur. Savivaldybės turtas sudaro 2 168 590,75 Eur. LR SAM -182497,97 Eur, 

VšĮ Santaros klinikos – 179 919,99 Eur. (šis turtas gautas 2016 metais, dalyvaujant Šveicarų 

paramos projekte partnerio teisėmis), kitų panaudos davėjų ne viešojo sektoriaus subjektų – 99 
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585,41 Eur: UAB Deguonies sistemos - 1000,00 Eur, VĮ Infostrktūra - 3415,43 Eur, UAB 

Diamedica – 20 273,40 Eur, UAB Vitrolab – 30 000,00 Eur, IĮ Tamulio Meditalika - 3202,04 Eur, 

UAB Limeta – 29 977,96 Eur, UAB Roche Lietuva – 11 716,58 Eur. Įstaiga panauda turi 

nematerialiojo turto už 973,68 Eur iš UAB Limeta. 

4. Taip pat įstaiga panauda turi atsargų už 5 897,73 Eur iš rajono savivaldybės – 4 980,62 Eur, VšĮ 

Santaros klinikų - 917,11 Eur. 

 
 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 
 

1. Informacijos  pagal  segmentus pateikimo  finansinėse  ataskaitose  reikalavimai  nustatyti 

25- ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

2. Įstaigos  turto,  įsipareigojimų,  finansavimo  sumų  ir  sąnaudų  apskaita  yra  tvarkoma  

pagal segmentus. Segmentai – Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, 

nustatytos Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  biudžetų  pajamų  ir  išlaidų  

klasifikacijoje, atlikimą. 

3. Visa įstaigos veikla yra priskiriama „Sveikatos apsaugos“ segmentui. 

4. Įstaigos finansinėje atskaitomybėje apie segmentą pateikiama tokia informacija: 

4.1. segmento sąnaudos; 

4.2. segmento pinigų srautai. 
 
 

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai 
 

Pajamos 
 

1. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“. 

2. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. 

3. Pajamos,  išskyrus  finansavimo  pajamas,  pripažįstamos,  kai  tikėtina,  kad  Įstaiga  gaus  

su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai Įstaiga 

gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

4. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. 

5. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, viešosios paslaugos, atliekami 

darbai ar parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

6. Įstaigos pajamos per 2017 metus 4 677 617,64 Eur., iš jų: iš PSDF biudžeto 4 356 532,15 
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Eur, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktas paslaugas 72 090,63 Eur, 33 374,09 Eur už 

sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Įstaigos gydytojas, kuriam 4 metus įstaigos lėšomis buvo 

finansuojamos rezidentūros išlaidos, negalėdamas 4 metus atidirbti įstaigoje ne mažiau 1 etato 

krūviu, įsipareigojo ligoninei grąžinti lėšas, 215 620,77 Eur sudaro finansavimo pjamos. 
 

 
Sąnaudos 

 

7. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 

“Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su turtu, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą 

reglamentuojančiuose VSAFAS.  

8. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos  vadovaujantis kaupimo  ir  palyginamumo  principais 

tuo ataskaitiniu  laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo  laiką.  Tais  atvejais,  kai  per  ataskaitinį  laikotarpį  padarytų  išlaidų  neįmanoma 

tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo 

padarytos. 

9. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

Tais atvejais, kai  numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 

mokėtinos  sumos,  sąnaudų   dydis  įvertinamas  diskontuojant   atsiskaitymo  sumą  taikant 

apskaičiuotų palūkanų normą. 

10. 2017 metais įstaiga pajamų uždirbimui patyrė 4 684 440,41 Eur sąnaudų, darbo užmokesčio 

ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 3 291 302,15 Eur  - 70,26 % nuo visų sąnaudų. 

 

 

 
Operacijų užsienio valiuta apskaitos principai 

 

1. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai  

užsienio valiuta“.  

2. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną  galiojantį  Lietuvos  banko  skelbiamą  užsienio  valiutos kursą. Pelnas  ir  

nuostoliai  iš sandorių  užsienio  valiuta  bei  iš  užsienio  valiuta  išreikšto  turto  ir  

įsipareigojimų  likučių perkainojimo dieną  yra registruojami finansinės ir  investicinės  veiklos 

pajamų ar sąnaudų sąskaitose. 

3. Valiutinių straipsnių  likučiai perkainojami pagal ataskaitinio  laikotarpio pabaigos 
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Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.  

4. Įstaiga neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta, ir per ataskaitinį laikotarpį nevykdė 

operacijų užsienio valiuta. 

Tarpusavio užskaitos 
 

1. Sudarant  finansinių  ataskaitų  rinkinį,  turto  ir  įsipareigojimų,  taip  pat  pajamų  ir  

sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent 

tokios užskaitos  (pvz.,  dėl  draudžiamojo   įvykio  padarytų  sąnaudų  užskaita  atliekama  su  

gauta draudimo išmoka).  

2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir 

sąnaudų tarpusavio užskaitų.  

3. Per 2017 metus įstaiga turėjo nepiniginių oprecijų, kurių sumos yra reikšmingos 1029845,88 

Eur. Tai yra socialinio draudimo įmokų užskaitos tarp VSDFV, Panevėžio TLK ir įstaigos. 

 
 

Finansinės rizikos valdymo principai 
 

Įstaiga savo veikloje gali susidurti su likvidumo rizika ir palūkanų normos rizika. 

Tikimybė, kad įstaiga susidurs su kredito ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes 

įstaiga neturi suteikusi paskolų, neturi turto ir  įsipareigojimų užsienio valiuta. Įstaiga turi 

įsipareigojimų pagal veiklos nuomos sutartis. 

 
 

Likvidumo rizika ir jos valdymas 
 

Likvidumo  rizika  –  tai  rizika,  kad  Įstaiga  nesugebės  laiku  įvykdyti  finansinių  

įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI, tiekėjams ir kreditoriams. 

Įstaigos  teikiamos  asmens  priežiūros  paslaugos  yra  finansuojamos  pagal  sudarytas  

sutartis  su teritorinėmis  ligonių  kasomis pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas 

bazines kainas. Finansavimo  šaltinis  yra  privalomojo  sveikatos  fondo  lėšos.  Su  likvidumo  

rizika  įstaiga  gali susidurti šiais atvejais: 1)  jei reikšmingai  sumažės teikiamų paslaugų 

apimtys; 2)  jei paslaugų bazinė kaina bus sumažinta tiek, kad nepadengs einamųjų kaštų; 3) jei 

teritorinės ligonių kasos ilgą laiką pradels atsiskaitymus už suteiktas paslaugas. Susidūrusi su 

likvidumo rizika, įstaiga mažintų savo išlaidas ir investicijas tiek, kad nenukentėtų teikiamų 

paslaugų kokybė. 

 Istoriškai įstaigos   veikla yra pelninga, likvidus   trumpalaikis   turtas   viršija 

trumpalaikius įsipareigojimus. Pagal pasirašytas sutartis, įstaigos finansiniai įsipareigojimai 
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VSDF biudžetui yra mažinami gautinomis sumomis iš Panevėžio TLK. Dėl šių priežasčių įstaigos 

likvidumo rizika yra vertinama kaip žema. 

 

 
Palūkanų normos rizika ir jos valdymas 

 

Palūkanų normos rizika – tai rizika patirti nuostolius dėl palūkanų normos svyravimo. 
 

Įstaiga neturi palūkanas uždirbančio turto. Palūkanos pagal finansinės  nuomos (lizingo) sutartis yra 

nustatytos pagal  kintamą  mechanizmą,  t.y.  EURIBOR plius  marža.  Tikimybė,  kad  EURIBOR 

reikšmingai padidės ir dėl to įstaigos finansiniai įsipareigojimai reikšmingai išaugs, yra maža. Dėl 

šios priežasties Įstaiga iš esmės nesusiduria su palūkanų normos rizika. 
 
 
 

PASTABOS 

 
Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir (arba) tekstinė informacija, kuriomis 

paaiškinami reikšmingi  finansinių  ataskaitų  straipsniai  ir  (arba)  pateikiama  VSAFAS  

nurodyta  privaloma informacija.  

Pastabų sąršas 

Pastabos Nr. VSAFAS 

Nr. 

Pavadinimas 

P2 25  Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 

P3 13  Nematerialusis turtas 

P4 12 Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto 
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

P8 8  Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
P9 17 Informacija apie išankstinius apmokėjimus 
P10 17 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 
P11 17 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 
P12 20 
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Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį.  
Finansvimo sumų likučiai 

P13 17 Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, 
pokytis per ataskaitinį laikotarpį 

P14 19 
19 

Finansinės nuomos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius. 
Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų 
dalis 

P17 17 Informacja apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 
P21 10 

 
 

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir 
aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte. 
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VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2018-03-05   Nr. S-(1.24) 
 

Rokiškio rajono ligoninės rekvizitai 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Duomenys 

1. Įstaigos pavadinimas Rokiškio rajono  ligoninė 
3. Juridinio asmens kodas 173224274 
4. PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas 
5. Įsteigimo data 1933 m. 
6. Teisinė forma Viešoji įstaiga 
7. Adresas V. Lašo g. 3, LT-42106 Rokiškis 
8. Steigėjas ir pavaldumas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
9. Vadovas Direktorė   Ramunė Markevičienė 

10. Tel. Nr. (8 458) 55101 
11. Faksas (8 458) 51888 
12. El. paštas administracija@rokiskioligonine.lt  
13. Internetinė svetainė www.rokiskioligonine.lt  

Rokiškio ligoninės licencijuotų paslaugų sąrašas 

Eil. 
Nr. Paslaugų pavadinimas Detalizavimas 

1. 
Antrinės stacionarinės 
sveikatos priežiūros 
paslaugos 

Vidaus ligų, geriatrijos, suaugusiųjų neurologijos II, suaugusiųjų 
ortopedijos ir traumatologijos IIA, IIB, IIC, infektologijos, 
otorinolaringologijos II, ginekologijos IIA, IIB, IIC, akušerijos, nėštumo 
patologijos IIA, neonatologijos IIA, vaikų ligų II, suaugusiųjų chirurgijos, 
psichiatrijos II, reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-I (vaikų ir 
suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-II (suaugusiųjų), 
reanimacijos ir intensyviosios terapijos II (suaugusiųjų), reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos I-II (vaikų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos 
II (vaikų). 

2. 

Pirminės stacionarinės 
sveikatos priežiūros, 
palaikomojo gydymo ir 
slaugos 

Palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir 
vaikų) 

3. 
Antrinės ambulatorinės 
sveikatos priežiūros 
paslaugos 

Vidaus ligų, neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, 
gastroenterologijos, refleksoterapijos, pulmonologijos, 
dermatovenerologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, ortopedijos ir 
traumatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, neonatologijos, 
infekcinių ligų, chirurgijos, ftiziatrijos, vaikų ligų, akušerijos ir 
ginekologijos, urologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, 
abdominalinės chirurgijos, vaikų chirurgijos, echoskopijos, endoskopijos, 
radiologijos (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų, kompiuterinės 
tomografijos, mamografijos) 

4. Kitos paslaugos 

Kineziterapijos, logopedijos, ergoterapijos, masažo, suaugusiųjų 
ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo – 
atramos aparato pažeidimų), suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos 
I (judamojo – atramos aparato pažeidimų), vaikų ambulatorinės 
reabilitacijos II (vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimų), dienos 
chirurgijos, invazinio skausmo malšinimo dienos stacionaro, 
laboratorinės diagnostikos. 
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VšĮ Rokiškio rajono ligoninės veikla 

Ligoninės misija. Teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, 
saugias, kokybiškas, atitinkančius pacientų poreikius ir interesus bei viršijančias jų lūkesčius 
sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų 
užsakovo keliamus reikalavimus. 

Ligoninės vizija. Tapti viena geriausių šalyje, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančia 
klinika, pirmenybę teikiančia kokybiškų darbo sąlygų sudarymui personalui ir optimalių 
aptarnavimo sąlygų sudarymui pacientams. 

Pagrindinis veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos atstatymas, prieinamos ir 
tinkamos įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas. 

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotas, 
specializuotas kvalifikuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines ir 
stacionarines, palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. 

 

Bendrieji Rokiškio ligoninės veiklos rodikliai 

Rodiklis/metai 2017 
Hospitalizacijų skaičius 4203 
Apsilankymų pas gydytojus skaičius 88104 
Gydytojų specialistų konsultacijų skaičius 58927 
Lovų skaičius 186 
Darbuotojų skaičius 278 

 
Rokiškio ligoninės lovų struktūra ir jų panaudojimas 2017 m. 

Detalūs veiklos duomenys pagal kryptis 2017 m. 

Rodiklis/metai 2017 
Palaikomasis gydymas ir slauga 

Lovų skaičius, vnt. 96 
Gydytų pacientų skaičius, vnt. 885 

Lovadienių skaičius, vnt. 26510 
Suteikta paslaugų (suma), Eur. 766 153,84 

Ambulatorinės paslaugos 
Apsilankymų skaičius, vnt. 86948 
Konsultacijų skaičius, vnt. 44937 

Suteikta paslaugų (suma), Eur. 720 661,55 
Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos 

Lovų profiliai Lovų 
skaičius 

Lovos 
funkcionavimas Vidutinė gulėjimo  

dienomis per metus trukmė d. 
Nervų ligų 12 274,7 8,8 
Vidaus ligų 46 287,5 8,8 
Anestezijos-reanimacijos 5 231,2 4,4 
Chirurgijos ir ortopedijos-traumatologijos 17 254,0 4,8 
Akušerijos – ginekologijos 5 131,4 2,6 
Vaikų ligų 5 340,2 5,4 
Slaugos ir palaikomojo gydymo 96 316,3 49,2 

VISO 186 276,7 x 
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Rodiklis/metai 2017 
Suteiktų paslaugų skaičius  4924 

Suteikta paslaugų  (suma), Eur. 88 588,52 
Stacionarinės paslaugos 

Lovų skaičius, vnt. 90 
Gydytų pacientų skaičius, vnt. 3318 

Lovadienių skaičius, vnt. 23638 
Suteikta paslaugų  (suma), Eur. 2 364 608,24 

Dienos chirurgijos paslaugos 
Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. 426 
Suteikta paslaugų (suma), Eur. 129 410,73 

Priėmimo-skubios pagalbos paslaugos 
Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. 1997 
Suteikta  paslaugų (suma), Eur. 49 696,05 

Stebėjimo paslaugos 
Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. 2005 
Suteikta paslaugų (suma), Eur. 106 700,47 

Kompiuterinė tomografija ambulatorinėmis sąlygomis 
Suteiktų paslaugų skaičius vnt. 1348 
Suteikta paslaugų ( suma), Eur. 86 536,48 

Dienos stacionaro paslaugos 
Suteiktų paslaugų skaičius vnt. 987 
Suteiktų paslaugų (suma) Eur. 13 477,80 

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 
Suteiktų paslaugų skaičius vnt. 5 
Suteikta paslaugų ( suma), Eur. 65,52 

Gimdymo paslaugos 
                         Suteiktų paslaugų skaičius vnt                                                          22 
                         Lovadienių skaičius, vnt.                                                                73 
                         Suteikta paslaugų ( suma), Eur.                                                      10 167,26 

Sveikatos programos 
Suteiktų paslaugų skaičius vnt. 2214 

Suteikta paslaugų ( suma), Eur.4200497,02 20 465,69 
Viso pajamų iš PSDF biudžeto 4 356 532,15 

Už mokamus tyrimus 31 997,16 
Už darbą priėmimo-skubios pagalbos skyriuje (PBG ne darbo 

metu) 
11 396,85 

Nėštumo nutraukimas 3 800,86 
Už rentgenogramas 949,06 

Už mokamas reabilitacijos paslaugas 3 462,01 
Už gydytojų specialistų konsultacijas 11 483,23 

Už palaikomąjį gydymą ir slaugą 5 222,38 
Kitos paslaugos 3779,08 

Pajamos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (netesybos) 33 374,09 
Iš viso pajamų iš juridinių ir fizinių asmenų 105 464,72 

Iš viso: 4 461 996,87 
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 Įstaigos dalininkai 

Įstaigos dalininkas - Rokiškio rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas 2016-12-31 buvo 
150851,09 Eur., 2017-12-31 – 179 551,09 Eur. 2017 metais dalininko kapitalas padidintas gautomis 
lėšomis iš rajono savivaldybės kompiuterinio tomografo įsigijimui lizingu – 28 700,00 Eur.  

 

Įstaigos gautos lėšos,  jų šaltiniai ir jų panaudojimas, gauta parama 

Ligoninės gautos lėšos per 2017 metus 

Eil. Nr. Lėšų davėjas Suma Eur 
Gautų lėšų 
struktūra% 

1 Panevėžio TLK 3 559 752,96 87,30 

2 Vilniaus TLK 29 701,02 0,73 

4 Kauno TLK 9 963,58 0,24 

5 Šiaulių TLk 6 274,57 0,15 

6 Klaipėdos TLK 3 095,55 0,08 

  Viso iš PSDF biudžeto: 3 608 787,68 88,50 

7 Kiti juridiniai asmenys už suteiktas paslaugas 55 794,10 1,37 

8 Gyventojai už mokamas asm. sveik. priež. paslaugas 42 847,09 1,05 

9 Draudimo bendrovių lėšos 2 316,96 0,06 

10 Gautos netęsybos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 20 000,00 0,49 

11 Viso kitų įplaukų 120 958,15 2,97 

12 Gautas finansavimas iš Valstybės biudžeto 252 833,49 6,20 

13 Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 53 612,70 1,31 

14 Gautas finansavimas iš kitų šaltinių 12 800,16 0,32 

15 Viso gauta finansavimo 319 246,35 7,83 

13 Iš savivaldybės gautos lėšos tomografo lizingui 28 700,00 0,70 

  Iš viso gauta lėšų 4 077 692,18 100,00 
 

Įplaukos iš kitų šaltinių, išskyrus PSDF biudžeto lėšas, per 2017 metus sudarė 468 904,50 Eur.  
– 12,99 % nuo PSDF įplaukų. 

 Lėšų panaudojimas per 2017 metus 

Eil. Nr. Lėšų paskirtis Suma Eur. 
Išleistų lėšų 
struktūra% 

1 Darbo užmokestis 2 000 471,47 55,02 

2 Gyventojų pajamų mokestis 287 752,39 7,91 

3 Mokestis į garantinį fondą 431,71 0,01 

4 Stipendijos rezidentams 5 927,82 0,16 

5 Tiekėjams už prekes ir paslaugas 1 278 862,50 35,18 

6 Kompiuterinio tomografo lizingui 34 528,77 0,95 

7 Savivaldybei pervestos patalpų nuomos lėšos 7 917,14 0,23 

8 Mokesčiai, bankų komisiniai 1 158,30 0,03 
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9 Viso pagrindinei veiklai 3617050,10 99,49 

10 Laidojimo pašalpa 1 000,00 0,02 

11 Baudos ir delspinigiai 17 691,77 0,49 

12 Viso kitai veiklai 18 691,77 0,51 

13 Viso išlaidų 3 635 741,87 100,00 

Įplaukos 2017 metais 441950,31 Eur. viršijo išlaidas. 

Gauta parama 

UAB "Berlin Chemie Menarini 
Baltic" 

1.450,00 
Lėšos med. įrangos įsigijimui 

UAB "Aconitum" 76,60 Medikamentai 
UAB APITERAPIJA 333,06 

Vandens minkštinimo filtras 
UAB Armila 57,79 Medikamentai 
UAB "Berlin Chemie Menarini 
Baltic" 

2.310,15 
Medikamentai 

Boehringer Ingelheim RCV 
GmbH  Co KG 

1.033,40 
Medikamentai 

UAB''SERVIER PHARMA'' 1.708,43 
Medikamentai 

UAB "Berlin Chemie Menarini 
Baltic" 

165,60 
Lėšos gyd. V. Repčienės kvalifikacijos kėlimui 

UAB TELE2 2.085,00 
Lėšos paramai pagal sutartį 

VISO PARAMOS 9.220,03 
  

 

Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą 

Per 2017 metus įsigyta: 

1. Cistoskopas 3 388,00 Eur. 

2. Licencijos antivirusinėms programoms 151,86 Eur. 

3. Poligrafas-miego tyrimo registratorius 1 450,00 Eur. (paramos lėšomis) 

4. Ligoninės internetine svetainė  3 025,00 Eur. 

5. Nebaigta statyba projekte inžinerinių sistemų atnaujinimas 209 800,00 Eur.  

Viso įsigyta: 217 814,86 Eur.     
  

Rajono savivaldybei perduota projekto inžinerinių sistemų atnaujinimas nebaigta statyba 
(vykusi 2016-2017 m.) 289 000,00 Eur ir finansavimo sumos. 

Įstaigos sąnaudos 

Pavadinimas Suma EUR Struktūra% 
Socialinių išmokų sąnaudos 11.152,56 0,24 
Kitų socialinių išmokų sąnaudos 11.152,56 0,24 
Pagrindinės veiklos sąnaudos 4.650.215,57 99,27 
Darbo užmokesčio sąnaudos 2.510.724,03 53,60 
Socialinio draudimo sąnaudos 780.578,12 16,66 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos 

304.122,51 6,49 

Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 3.907,39 0,08 
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Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
sąnaudos 

300.215,12 6,41 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 152.550,29 3,26 
Šildymo sąnaudos 78.582,47 1,68 
Elektros energijos sąnaudos 37.560,76 0,80 
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 16.325,02 0,35 
Ryšių paslaugų sąnaudos 8.962,48 0,19 
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 11.119,56 0,24 
Komandiruočių sąnaudos 49,70 0,00 
Transporto sąnaudos 12.431,74 0,27 
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 13.284,50 0,28 
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 
sąnaudos 

68.529,79 1,46 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 347,79 0,01 
Nuvertėjimo sąnaudos 297,39 0,01 
Nurašytų sumų sąnaudos 50,40 0,00 
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 407.427,77 8,70 
Sunaudotų atsargų savikaina 407.393,06 8,70 

Maitinimo sąnaudos 34,71 0,00 
Nuomos sąnaudos 4.637,52 0,10 
Kitų paslaugų sąnaudos 381.512,90 8,14 
Kitų paslaugų sąnaudos 325.504,57 6,95 

Tyrimai už įstaigos ribų 56.008,34 1,20 
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 14.018,91 0,30 
Kitų mokesčių sąnaudos 187,00 0,00 
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 13.831,91 0,30 
Kitos veiklos sąnaudos 2.170,78 0,05 
Kitos veiklos kitos sąnaudos 2.170,78 0,05 
Finansinės ir investicinės veiklos 
sąnaudos 

20.901,49 0,45 

Palūkanų sąnaudos 3.186,38 0,07 
Baudų ir delspinigių sąnaudos 17.715,11 0,38 

Iš viso:  4684440,41 100,00 

 

Rokiškio ligoninės darbuotojų skaičius 

Darbuotojai pagal atliekamas funkcijas 2017-01-01 2017-12-31 
Administracija 4 6 
Gydytojai 52 53 
Slaugytojai 132 126 
Pagalbinis personalas 74 74 
Kiti darbuotojai 20 19 

VISO 282 278 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos administracijos darbuotojams per metus 
sudarė 138 686,14 Eur, kitos sąnaudos, paskaičiuotos proporcingai įstaigos sąnaudų struktūrai -
28809,20 Eur. Iš viso valdymo sąnaudų 167495,34 Eur – 3,57 % nuo visų įstaigos sąnaudų. 
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Įstaigos vadovas 

Rokiškio rajono savivaldybės 2017-03-10 mero potvarkiu Nr. MP-36 Ramunė Markevičienė 
buvo paskirta  nuo 2017-03-13 eiti ligoninės direktorės pareigas. Per 2017 metus įstaigos vadovui 
priskaičiuota 20 498,92 Eur. darbo užmokesčio, be to kaip gydytojai priskaičiuota 12 807,20 Eur. 
darbo užmokesčio per metus.  

 

        Įstaiga kolegialių organų nariams išmokų per 2017 metus nemokėjo. 
 
        Išmokų su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims per 2017 metus nebuvo 
mokėta. 

Finansinės veiklos rodikliai 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pajamos per 2017 metus sudarė 4 677 617,64 Eur, iš jų: pajamos 
už suteiktas paslaugas 4 428 622,78 Eur, pajamos už netęsybas 33 374,09 Eur, finansavimo 
pajamos 215 620,77 Eur. Pajamų uždirbimui įstaiga patyrė 4 684 440,41 Eur sąnaudų, iš jų: 
pagrindinės veiklos sąnaudos 4 661 368,14 Eur, kitos veiklos – 2170,78 Eur, finansinės 
investicinės veiklos  – 20901,49 Eur ( iš jų žala PSDF biudžetui dėl paslaugų kodavimo klaidų 
16711,01 Eur). Finansinės veiklos rezultatas 6822,77 Eur deficitas. Tai nulėmė:  

1. Panevėžio TLK nepilnai apmokėjo už viršutartines išplėstines gydytojų konsultacijas, 
liko neapmokėta 3 748,22 Eur, be to iki sutartinės sumos neindeksavo aktyviojo gydymo 
paslaugų – 6 092,53 Eur, neatsižvelgiant į tai, kad metinis indeksavimo koeficientas tik 
1,02.  

2. Du kartus sugedo ypač reikalinga medicininė įranga - kompiuterinis tomografas. Jo 
remontas finansinės veiklos rezultatą pablogino 47,6 tūkst. Eur, echoskopo remontas 
kainavo 1,6 tūkst. Eur, medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio remontas – 2,0 
tūkst. Eur.  

3. 16,7 tūkst.  Eur veiklos deficitą padidino žala PSDF biudžetui dėl paslaugų kodavimo 
neatitikimų. 

4. Dėl gydytojų trūkumo sustabdžius akušerijos paslaugų teikimą, išmokėta išeitinių 
kompensacijų už 6,2 tūkst. Eur, neuždirbta 31,3 tūkst. Eur gimdymams skirtų lėšų. 

VšĮ Rokiškio rajono  ligoninės įgyvendinami projektai 

 Tęsiamas 2015 m. pradėtas įgyvendinti kompiuterinio tomografo įsigijimo lizingu projektas. 
2017 m. rajono savivaldybė skyrė 28 700,00 Eur ir yra įsipareigojusi 5 metus finansuoti 
lizingo įmokas. Savivaldybės pervestomis lėšomis didinamas jos kapitalas VšĮ Rokiškio 
rajono ligoninėje. 

 Įgyvendinamas „Pavojingų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninėje“ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis. 2016 m. 
spalio mėnesį įsigytas įrenginys, su juo dirbama, pagal Finansavimo ir priežiūros sutartį su 
LAAIF gauta pirmoji subsidijos dalis 40 550,29 Eur.  

 Baigtas įgyvendinti „Rokiškio rajono ligoninės pastato V. Lašo g. 3 inžinerinių sistemų 
atnaujinimo“ projektas. Per 2017 metus iš Valstybės biudžeto gauta 209 800,00 Eur. 

 Pasirašyta finansavimo sutartis dėl „ VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastato pritaikymas 
neįgaliesiems“. Projekto biudžetas 115 160,88 Eur, jis bus įgyvendintas 2018 metais. 
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VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 2017 METŲ 
SIEKTINOS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 
Eil. 

Nr. 
Vertinimo rodikliai  2017 m. (siektini) Įvykdymas 

1. Kiekybiniai rodikliai   Vertinama iki 10 balų 

1.1. Finansinis įstaigos veiklos 

rezultatas 

Teigiamas Neigiamas 

1.2. Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis (proc.) 

Neviršytų 80 proc. 

visų įstaigos sąnaudų 

70,26 % 

1.3. Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis (proc.) 

Neviršytų 5 proc. 

bendrų įstaigos 

sąnaudų 

3,57 % 

1.4. Papildomų finansavimo 

šaltinių pritraukimas (proc.) 

Ne mažiau kaip 1 

proc. nuo pajamų iš 

PSDF biudžeto 

10,16 % 

2. Kokybiniai vertinimo 
rodikliai  

 Vertinama iki 10 balų 

2.1 Pacientų pasitenkinimo 

įstaigoje teikiamomis 

paslaugomis lygis : 

  

2.1.1. atliktos pacientų apklausos dėl 

medicinos personalo darbą 

gerai vertinančių pacientų 

Atlikti ne mažiau 3 

apklausas, įvertinti 

rezultatus,  

siekti 80 proc. 

medicinos personalo 

darbą gerai 

vertinančių pacientų  

4 apklausos 

 

 

86,7 % 

2.1.2. pagrįsti rašytiniai pacientų 

skundai 

2 0 

2.1.3. maksimali patekimo pas 

gydytoją konsultantą trukmė 

(dienomis) 

‹ 10 kalendorinių 

dienų 

‹ 7 kalendorinių dienų 

2.2. Kokybės vadybos sistemos 

vystymo laipsnis: 

  

2.2.1.  atliktų vidaus kokybės auditų 

skaičius 

Atlikti 12 vidaus 

kokybės auditų 

Atlikti 29 vidaus kokybės 

auditai. Iš jų: 26 planiniai 

ir 3 neplaniniai 

2.3. Naujai priimtų gydytojų 

skaičius 

Priimti 2 naujus 

gydytojus 

 Priimti  9   nauji gydytojai                                  

2.4. Prioritetinių paslaugų teikimo 

dinamika: 

 gydytojų specialistų 

ambulatorinės 

(išplėstinės) 

konsultacijos; 

 dienos chirurgijos 

paslaugos; 

 dienos asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugos; 

Palyginti su 2016 m., 

didinti paslaugų 

skaičių ne mažiau 5 

proc. 

 

 

 

 

30,84 % 

 

 

24,20 % 

 

134,44 % 
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 stebėjimo paslaugos. 
LR SAM 2016-01-25 įsakymu Nr.V-

81 patvirtintas Apskričių ketvirtojo 

sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių 

tinklo konsolidavimo etapo 

įgyvendinimas 

 

31,04 % 

2.5. Informacinių technologijų 

diegimas ir vystymas: 

 ‹ 10 proc. e. 

sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo 

infrastruktūros 

informacinės 

sistemos  

įsisavinimas 

2017 m. 09-11 mėn.  

e dokumentų, pateiktų į 

ESPBI IS procentas nuo 

visų dokumentų 46,0 %.; 

naujos darbo vietos 

sukūrimas, įstaigos 

internetinės svetainės 

atnaujinimas 

2.5.1. įstaigos informacinė sistema Programos 

palaikymas, 

tobulinimas 

Palaikoma, tobulinama 

įstaigos informacinė 

sistema,  

įsigyta: 

 6 kompiuteriai,  

5 monitoriai,  

1 spausdintuvas 

2.6. Taikomų kovos su korupcija 

priemonių vykdymas 

  

2.6.1 Taikoma priemonių vykdymas 

pagal ligoninės planą 

Įvykdymą veiksmų 

plane numatytas 

priemones 

Visos veiksmų plane 

numatytos priemonės 

vykdomos 100%: 
korupcijos prevencijos planas, 

kontaktiniai telefonų numeriai 

patalpinti  įstaigos internetinėje 

svetainėje, skelbimų lentose, 

organizuojamos paskaitos, 

vykstama į seminarus, 

konferencijas šia tema. Ant 

gydytojų kabinetų durų prilipinti 

lipdukai, skelbimų lentose – 

plakatai, atliekamos anoniminės 

pacientų apklausos korupcijos 

prevencijos tema; vykdoma 

analizė ir kontrolė bei kt. 

 

 

 

___________________________________ 
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