
ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Vilniaus g. 125, LT -76354  Šiauliai, tel. (8  41)  524 122, faks.  (8  41)  524 123, el. p. info@gerc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145378272

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos                2022-04-   Nr. S-
direktoriui
Sveikatos skyriui
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Vadovaudamasi  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  2017  m.  balandžio  20  d.
sprendimu Nr.  T-98 „Dėl  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos 2014 m. rugpjūčio  28 d.  Nr.  T-
233„Dėl Šiaulių  miesto  savivaldybės  viešųjų  įstaigų,  akcinių  ir  uždarųjų  akcinių  bendrovių  bei
įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ teikiame dokumentus.
PRIDEDAMA:
1. 2022 – 2024 metų strateginis veiklos planas, 10 lapų; 
2. 1 c priedas, 4 lapai.
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Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių sveikatos paslaugų kokybę ir įvairovę

Pagrindinis veiklos tikslas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

01 Gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

01 Užtikrinti pacientų patirties valdymą

01

ĮL 11,0 11,0 11,0 11,0

100 100 100

02

100 100 100

03
Ugdyti pacientų ir darbuotojų bendravimo kultūrą Pacientų pasitenkinimas, proc. 100 100 100

Iš viso 11,0 11,0 11,0 11,0

Iš viso uždaviniui 11,0 11,0 11,0 11,0
02

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 
gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A -1766 

20
21

 m
et

ai
 p

at
vi

rt
in

ti
 

as
ig

na
vi

m
ai

20
22

 m
et

ų 
m

ak
si

m
al

ių
 

as
ig

na
vi

m
ų 

pl
an

as

pa
va

di
ni

m
as

, m
at

o 
vn

t.

Siekti, kad pacientų pasitenkinimų rodiklis 
įstaigos teikiamomis paslaugomis būtu ne mažiau 
kaip 0,8

Atlikti vidaus medicinos auditą, 
proc.

Užtikrinti kokybišką pacientų poreikių, lūkesčių ir 
pasitenkinimo rodiklių stebėseną rengiant 
ataskaitas

Ataskaitų rengimas pagal 
vidaus medicinos audito planą, 
proc.

Kurti modernią ir saugią aplinką pacientams, operatyviai reaguoti į pokyčius ir efektyviai valdyti, prisitaikant prie naujų sąlygų, užtikrinant tinkamą 
ir nepertraukiamą veiklą saugant sveikatą ir gyvybę.



01

02

01
ĮL 28,5 40,0 25,0 25,0 90 95 95

02

SB 95,9 310,0 310,0 338,0 60 20 20

SB lik 104,1 100

03
ĮL 60,2 80,0 85,0 65,0 Ilgalaikio turto įsigyjimas, proc. 100 100 100

04
VB 38,4 2,5 1

ĮL 19,1

Iš viso 242,1 536,6 420,0 428,0

Iš viso uždaviniui 242,1 536,6 420,0 428,0

Iš viso tikslui 253,1 547,6 431,0 439,0

02

01 Vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugos atitikties nustatytus reikalavimus.

01

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas ĮL 2812,5 3093,8 3341,2 3541,7 100 100 100

02

ĮL 29,9 32,0 34,0 36,0 90 95 100

03
Komunalinių ir ryšių sąnaudos ĮL 128,0 150,0 152,0 160,0 100 100 100

04

ĮL 92,7 110,0 130,0 140,0 100 100 100

Iš viso 3063,1 3385,8 3657,2 3877,7

Iš viso uždaviniui 3063,1 3385,8 3657,2 3877,7

Modernizuoti teikiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų infrastruktūrą.

Paprastasis pastato, patalpų 
remontas, proc.

Įgyvendinti projektą „VšĮ Šiaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centro pastatų 
rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, 
kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos 
skyriaus modernizavimas"

Atlikta naujojo korpuso dalies 
rekuperavimo ir 
kondicionavimo sistemos 
įrengimo darbų, proc.

1.2 skyriaus baigiamieji darbai, 
proc.

Turtinti  aplinką naujais, pacientų poreikius 
tenkinančiais įrenginiais

"Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) 
panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios 
paskirties pastatuose" įrengimas

ŠESD ataskaitos patvirtinimas, 
vnt

Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjo lūkesčius bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimus

Rengti naujus ir atnaujinti 
parengtus vidaus kokybės 
vadybos sistemos dokumentus 
pagal teisės aktų pakeitimus, 
proc.

Užtikrinti finansinį, ūkinį ir materialinį 
aptarnavimą

Tobulinti gydymo ir slaugos 
procesą, integruojant naujai 
parengtas slaugos procedūras, 
proc.

Vykdyti vidaus medicininius 
auditus, proc.

Maisto kokybės gerinimas ir maisto tiekimo 
organizavimas

Vykdyti pokyčius pagal 
pacientų, paslaugų užsakovų 
pasiūlymus ir paslaugų kokybės 
vertinimus, proc.



02

02 Užtikrinti įstaigos padalinių aprūpinimą priemonėmis ir paslaugomis.

01

Prekių, atsargų, inventoriaus įsigyjimas

ĮL 117,8 130,0 135,0 140,0

100 100 100

02

Paslaugų įsigijimas

ĮL 115,3 103,0 104,0 104,0

103 104 106

03 Kvalifikacijos išlaidos ĮL 0,3 0,4 0,2 0,3

100 100 100

Iš viso 233,4 233,4 239,2 244,3

Iš viso uždaviniui 233,4 233,4 239,2 244,3

Iš viso tikslui 3296,5 3619,2 3896,4 4122,0
03

01 Žmogiškųjų išteklių valdymas

01

ĮL 4,0 6,0 7,0 7,0

100 100 100

02 100 100 100

03 80 10 10

Iš viso 4,0 6,0 7,0 7,0

Iš viso uždaviniui 4,0 6,0 7,0 7,0

02
Diegti naujas informacines technologijas.

01 Kompiuterinės įrangos įsigyjimas, atnaujinimas ĮL 3,0 3,0 5,0 5,0 3 3 3

02 ĮL 1,0 1,0 1,0 1,0 10 2 2

Aprūpinti reikiamomis 
medicininėmis ir kitomis 
prekėmis įstaigos veiklai 
užtikrinti, proc.

Užtikrinti aptarnavimo 
(medicininės įrangos techninės 
priežiūros, skalbimo ir kt.) 
paslaugas

Pacientų maitinimo 
organizavimo asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose tvarkos 
aprašo įgyvendinimas su 
pakeitimais, proc.

Plėtoti darbuotojų kompetencijas, sudarant galimybes kryptingai tobulėti informacinių technologijų srityje, įgyjant naujų kompetencijų veikti, remtis aukštos darbo 
kokybės ir profesionalumo principais.

Ugdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų 
profesinį tobulėjimą, savikontrolę, atsakomybę 
priimant klinikinius sprendimus dėl pacientų 
sveikatos priežiūros.

Keliančių darbuotojų 
kvalifikaciją pagal poreikį, 
proc.

Vykdyti neatitikčių, nepageidaujamų įvykių 
prevenciją, puoselėti profesinių klaidų 
pripažinimo kultūrą.

Neatitikčių, nepageidaujamų 
įvykių analizė, proc.

Formuoti ir palaikyti racionalaus darbo krūvio 
pasiskirstymą, apsvarstant ir pertvarkant 
darbuotojų darbo funkcijas ir įstaigos organizacinę 
struktūrą.

Pareigininių nuostatų 
atnaujinimas pagal darbines 
funkcijas ir organizacinę 
struktūrą, proc.

Naujų darbo vietų 
kompiuterizavimas, vnt 

Įsisavinti pilna apimtimi Centro viešųjų pirkimų 
modulį.

Parengtų darbuotojų dirbančių 
skaičius su VP moduliu



03

02

03 ĮL 2,0 2,2 2,4 2,6 28 30 32

04 ĮL 0,5 0,5 0,5 0,5 100 100 100

Iš viso 6,5 6,7 8,9 9,1

Iš viso uždaviniui 6,5 6,7 8,9 9,1

Iš viso tikslui 10,5 12,7 15,9 16,1
01 Iš viso  programai 3560,1 4179,5 4343,3 4577,1

SB 95,9 310,0 310,0 338,0
SB (LIK) 104,1

ĮL 3425,8 3762,9 4033,3 4239,1
ES
VB 38,4 2,5 0,0 0,0
Viso 3560,1 4179,5 4343,3 4577,1

0,0

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 95,9 414,1 310,0 338,0

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 95,9 310,0 310,0 338,0

1.2. Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių me 0,0 104,1 0,0 0,0

2. Kitos lėšos (KT) 3464,2 3765,4 4033,3 4239,1

2.1. Įstaigos lėšos (ĮL) 3425,8 3762,9 4033,3 4239,1
2.2 Europos Sąjungos lėšos ES
2.3 Valstybės biudžeto lėšos (VB) 38,4 2,5 0,0 0,0

Iš viso 3560,1 4179,5 4343,3 4577,1

Apmokyti darbuotojus naudotis reikiamomis 
programomis platesniam informacinių 
technologijų taikymui Centro veikloje

Didinti dirbančių darbuotojų sk. 
su  dokumentų valdymo sistema

Kuriant įstaigos įvaizdį, viešinti ir nuolat 
atnaujinti informaciją internetiniame puslapyje 
www.gerc.lt

Informacijos teikimas 
internetinėje svetainėje pagal 
teisės aktus, proc.

2019 metais 
patvirtinti 

asignavimai

2020 metų 
asignavimų 

planas

2021 metų 
lėšų 

projektas

2022 metų 
lėšų 

projektas





VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ŠIAULIŲ LGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO

2022 – 2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Šiauliai, 2022



I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Viešoji įstaiga (toliau –VšĮ) Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras (toliau – Centras) yra
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turto
įsteigta viešoji sveikatos priežiūros Įstaiga, teikianti jos įstatuose, licencijoje numatytas pirminio lygio
stacionarias palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas.

Centras  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Civiliniu  kodeksu,
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir kitais
įstatymais, teisės aktais bei Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro įstatais. 

Centras  yra pelno nesiekiantis  ribotos  civilinės  atsakomybės viešasis  juridinis  asmuo,  turintis
ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Centro steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė.
Centro buveinė – Vilniaus g. 125, LT – 76354 Šiauliai.
Centras  pagal  savo  prievoles  atsako  tik  jam  nuosavybės  teise  priklausančiu  turtu.  Centro

finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Centro veiklos laikotarpis neribotas.
Centro  2022-2024  m.  strateginis  veiklos  planavimas,  tai  veiklos  planavimo  dokumentas,

kuriame atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės ir Centro planavimo dokumentus, aplinkos analizę, kuriame
detalizuojamas programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas įvertinant planuojamus Centro finansinius
ir  žmogiškuosius išteklius.  Strateginiame veiklos plane aptariama ir  įvertinama sveikatos  priežiūros
sektoriaus ir Centro situacija, numatomos priemonės, tęstiniai veiklos uždaviniai, veiklos priemonės ir
joms planuojami 3 metų asignavimai.

CENTRO MISIJA:
Teikti  kokybiškas  ir  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas  Lietuvos  gyventojams,  siekiant

išsaugoti  jų individualų fizinį  aktyvumą ir  pagal  galimybes  palaikyti  organizmo funkcinį  pajėgumą
atsižvelgiant į pastarųjų metų raidą ir tendencijas.

CENTRO VIZIJA:
Būti  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaiga,  teikiančia  aukštos  kokybės  paslaugas,  atitinkančias

pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.
Rengiant  strateginį  veiklos  planą  buvo  laikomasi  viešumo,  atvirumo,  atsižvelgiant  į  Centro

vadovybės, gydymo ir slaugos tarybų pasiūlymus.
Įgyvendinant  šį  planą,  svarbu  tobulinti  įstaigos  teikiamų  paslaugų  kokybę  bei  gerinti  jų

prieinamumą,  prisitaikant  prie  naujų  sąlygų,  užtikrinant  tinkamą  ir  nepertraukiamą  veiklą  saugant
sveikatą ir gyvybę.

CENTRO VERTYBĖS
- Paciento sveikata ir gyvybė.
- Profesionalus, atsakingas ir lojalus darbuotojas.
- Darbuotojų bendradarbiavimas komandoje.
- Pacientų ir darbuotojų tarpusavio pagarba ir bendravimo kultūra.



II. ĮSTAIGOS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Viešoji  įstaiga – tai  pelno nesiekiantis  ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis  asmuo,
kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant sveikatos priežiūros veiklą.
Viešosios  įstaigos  veiklai,  skirtingai  nuo  privataus  sektoriaus  veiklos,  didelę  įtaką  turi  išorinė
aplinka.Valstybės ekonominė sandara, žmonių pajamų lygis, nedarbo lygis ir socialiniai netolygumai
glaudžiai susiję su sveikata.

 Pagrindiniai išoriniai veiksniai tiesiogiai ir netiesiogiai darantys įtaką Centro veiklai yra:
 teisiniai veiksniai,
 ekonominiai veiksniai,
 socialiniai veiksniai,
 technologiniai veiksniai.

TEISINIAI VEIKSNIAI
Svarbiausias  dokumentas,  įtvirtinantis  asmens  teisę  į  sveikatos  priežiūrą  yra  Lietuvos

Respublikos Konstitucija. Konstitucijos 53 straipsnis skelbia – „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir
laiduoja  medicinos  pagalbą  bei  paslaugas  žmogui  susirgus“.  Siekiant  mažinti  sveikatos  priežiūros
netolygumus  bei  gerinti  prieinamumą  socialiai  pažeidžiamoms  asmenų  grupėms.  Valstybė  remia
pirminių sveikatos priežiūros įstaigų plėtrą.

Slauga –  asmens  sveikatos  priežiūros  dalis,  apimanti  sveikatos  ugdymą,  stiprinimą  ir
išsaugojimą,  ligų  ir  rizikos  veiksnių  profilaktiką,  sveikų  ir  sergančių  asmenų  fizinę,  psichinę  ir
socialinę priežiūrą. (Sveikatos sistemos įstatymo 24 straipsnis).

Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos  2022-2024  metų  strateginiame  veiklos
plane numatyti veiklos prioritetai:

1.  Visuomenės  ir  asmens sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklos  kokybės  gerinimas.  Pagrindinis
dėmesys bus skiriamas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės gerinimui.
Numatoma  optimizuoti  nacionalinių  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigų  tinklą,  peržiūrėti
savivaldybėms  deleguotas  visuomenės  sveikatos  funkcijas,  ir  jas  optimizuoti,  siekiant  užtikrinti
šiuolaikinių, integruotų visuomenės sveikatos paslaugų teikimą.

2.  Sveikatos  sistemos  atsparumas  grėsmėms  užtikrinimas.  Pagrindinis  dėmesys  skiriamas
sveikatos  sistemos  pasirengimui  grėsmėms  ir  krizėms.  Bus  rengiamos  ir  taikomos  pagrindinės
priemonės, skiriamos pasirengti ekstremalių situacijų likvidavimui ir jų šalinimui, sveikatos priežiūros
įstaigų infrastruktūros pritaikymo ekstremalioms situacijoms ir tvarumui stiprinti, reaguojant į grėsmes
sveikatai.

3. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas
sveikatos sistemos pasirengimui ateities iššūkiams. 

Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos  2021-2023  metų  strateginiame  veiklos
plane numatoma įgyvendinti priemones, skirtas ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai, siekiant gerinti
paslaugų prieinamumą ir kokybę, stiprinti slaugytojų vaidmenį ir įgalinimą sveikatos sistemoje.

LR Sveikatos  apsaugos ministerijos  patvirtintame Sveikatos  sistemos plėtros  ir  ligonių tinklo
konsolidavimo iki 2025 metų plano 4 dalyje, viena pagrindinių krypčių numatyta medicininės slaugos
ir  ilgalaikio  palaikomojo  gydymo  paslaugų  trūkumo  mažinimas,  siekiant  padidinti  lovų  skaičių,
plėtojant ambulatorines ir kitas naujas šių paslaugų teikimo formas. Tačiau LR Vyriausybės nutarimo
projekte  dėl  Ketvirto  sveikatos  sistemos  plėtros  ir  ligoninių  tinklo  konsolidavimo  etapo  plano
patvirtinimo,  numatyta,  kad  Ketvirtas  restruktūrizavimo  etapas  bus  įgyvendinamas  prioritetinėmis
kryptimis. Antroji kryptis – slaugos, ilgalaikio gydymo, Paliatyviosios pagalbos ir geriatrijos paslaugų
plėtra bei intensyvesnis dienos stacionaro <...> vystymas.  Šios krypties įgyvendinimui numatoma -
pakeisti ir praplėsti dabartiniuose teisės aktuose įteisintą slaugos ir palaikomojo gydymo sampratą, jos



apimtį ir apmokėjimą, suskaidant ją į dvi atskiras dalis. Ilgalaikį gydymą, sveikatos apsaugos ministro
įsakymu reglamentuojant šių paslaugų sampratą, apimtį ir nustatant jų bazines kainas ir plėtoti slaugos,
ilgalaikio gydymo, paliatyviosios pagalbos ir geriatrijos paslaugas bei gerinti jų kokybę ir apmokėjimą.

EKONOMINIAI VEIKSNIAI
Vis  didesnę  svarbą  įgauna  neįgalių,  pagyvenusių  bei  senų  asmenų  sveikata  ir  prastėjanti  jų

gyvenimo  kokybė,  kas  tiesiogiai  veikia  jų  darbingumą,  funkcinį  pajėgumą,  gebėjimą  prisitaikyti
sparčiai kintančiame pasaulyje. Tai – ne tik daugialypė sveikatos ar socialinė problema, bet ir labai
reikšmingas ekonominis veiksnys. 

Pandemija  atnešė  daug  ekonominių,  socialinių,  psichologinių,  žmogaus  teisių  užtikrinimo
problemų, nes siekiant apriboti  ligos plitimą daugelis  šalių ėmėsi plačių visuomeninio ir asmeninio
piliečių  gyvenimo  apribojimų.  Dėl  taikomų  priemonių  ėmė  reikštis  ekonominės  krizės  ženklai,
pandemija  tapo  dideliu  iššūkiu  sveikatos  priežiūros  sistemai  priklausančioms  asmens  sveikatos
priežiūros įstaigoms.

Centro  pagrindinis  finansavimo  šaltinis  –  Privalomojo  sveikatos  draudimo  fondo  biudžetas.
Metinės lėšos slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, slaugos paslaugoms namuose ir
sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis,
planuojamos pagal privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis per 12
mėnesių  laikotarpį.  Asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigų  metinės  lėšos  slaugos  paslaugų  išlaidoms
kompensuoti planuojamos atsižvelgiant į gyventojų, prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, skaičių ir apskaičiuojama pagal formulę. Todėl planuojant įstaigos pajamas
ir veiklos tikslus 2022 m. 2024 m. turime įvertinti daug rodiklių, kurie nepriklauso nuo įstaigos. 

Įstaigos pajamos didėja kasmet. 2021 m. pajamų didėjimą lėmė Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro  2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 2095 „Dėl balo vertės patvirtinimo“, kuriuo
paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė lygi 1,170 Euro. Pasikeitus įkainiams nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.,
finansavimas buvo padidintas 4,5 proc.

SOCIALINIAI VEIKSNIAI
Per pastarąjį dešimtmetį vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje pailgėjo daugiau kaip

ketveriais metais, tačiau vis dar atsiliekame nuo Europos Sąjungos valstybių narių vidurkio. Itin ryškūs
sveikatos ir gyvenimo trukmės skirtumai yra tarp vyrų ir moterų, kaimo ir miesto, skirtingų socialinių ir
ekonominių gyventojų grupių. Deja, tikėtina sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje kinta labai nedaug ir
išlieka 57 metai  – net  septyneriais  metais  mažiau negu Europos Sąjungos valstybių narių vidurkis.
Dideli sveikatos skirtumai tarp vyrų ir moterų, įvairių socialinių grupių ir regionų, palyginti su kitomis
Europos Sąjungos valstybėmis narėmis,  atspindi dideles sveikatos ir socialinės sistemos problemas.
Kaip patys gyventojai vertina savo sveikatą, yra svarbus sveikatos sistemos efektyvumo rodiklis. Tik
58 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų mano esantys geros sveikatos būklės, o vyresnių kaip 65 metų –
jau net 93 proc. mano, kad jų sveikata yra tik patenkinama arba bloga. Ir tai prasčiausias rodiklis visoje
Europos Sąjungoje.

Dėl  senėjančios  visuomenės,  emigruojančio  darbingo  amžiaus  žmonių  didėja  sveikatos
priežiūros, socialinės globos įstaigų poreikis, o kartu ir išlaidos šioms paslaugoms teikti. Vis didesnę
dalį  Lietuvos  gyventojų  sudaro  vyresnio  amžiaus  asmenys,  daugėja  ir  vienišų,  sergančių  žmonių
skaičius.

Pagal  gyvenamosios  vietos  deklaravimo  informacinės  sistemos  duomenis,  Šiaulių  mieste
gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius:
2018 m. sausio 1 d. 107086 tūkst.,
2019 m. sausio 1 d. 108211 tūkst.,
2020 m. sausio 1 d. 109932 tūkst.,



2021 m. sausio1 d. 110700 tūkst.
2022 m. sausio 1 d. 109981 tūkst.

Pandemija tik dar labiau išryškino dabartinės sveikatos apsaugos sistemos silpnąsias vietas ir
kartu  parodė,  kuria  kryptimi  turėtume  ją  plėtoti,  kad  užtikrinti  sveikatos  paslaugų  kokybę  ir
prieinamumą visiems gyventojams. Turime kurti gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką, visoje
šalyje  paslaugas  teikiančią,  krizėms  atsparią  sveikatos  priežiūros  sistemą.  Nors  slaugos  paslaugų
prieinamumas gerėja, trumpesnis paslaugų laukimo laikas, padidintos slaugos paslaugų, apmokamų iš
Privalomojo  sveikatos  draudimo  fondo  lėšų,  apimtys,  tačiau  vis  dar  nepakankama  ambulatorinių,
integruotų  slaugos  paslaugų  plėtra  bendruomenėje,  mažas  finansavimas,  paslaugos  pasiskirsčiusios
netolygiai.

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI
Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos  2022-2024  metų  strateginiame  veiklos

plane, 4 veiklos prioritetas – Sveikatos sistemos skaitmenizavimas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas
e. sistemų funkcionalumui ir integralumui. Numatoma plėtoti e. sveikatos sistemą ir kurti papildomas
priemones, kurios skatintų naudotojus (pacientus ir sveikatinimo specialistus) aktyviai naudotis sukurta
e. sveikatos sistema.

Informacinės technologijos Centre pradėtos taikyti nuo 1999 metų. Centre naudojamasi sistema
SVEIDRA, kurioje registruojamos suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Naudojama ir šios
programos stacionarinių paslaugų apskaitos posistemė SPAP, kurios pagalba registruojamas į gydymo
įstaigą  atvykęs  pacientas,  formuojama  jo  gydymo  stacionare  ligos  istorija,  tikrinamas  asmens
draustumas,  tikslinama  deklaruota  gyvenamoji  vieta,  šeimos  gydytojo  duomenys.  Elektroninėje
sveikatos  informacinėje  sistemoje  (toliau  tekste  ESPBI  IS)  formuojamos  pažymos  apie  gydymosi
laikotarpį, epikrizės, išrašomi kompensuojamųjų vaistų receptai, elektroniniai siuntimai į kitas įstaigas.
Išankstinės pacientų registravimo sistemos (IPR) dalyvis.

Centre  veikia  kompiuterizuota  finansinės  apskaitos  sistema Rivilė,  kurios  pagalba  atliekami
buhalterinės  apskaitos  darbai:  medžiagų sunaudojimo apskaita,  vedamos darbuotojų  kortelės,  darbo
krūvio apskaita, darbo užmokesčio skaičiavimas, sutarčių vykdymas. Centro dokumentų valdymui ir
saugojimui naudojama „DocLogix“ informacinė sistema, kuri leidžia kurti ir standartizuoti dokumentų
tvarkymo procesus, efektyviau dirbti su dokumentais, skirti užduotis, atlikti derinimą ir kitus procesus.
Duomenys saugomi ir kaupiami Centro serveryje. 

2021 m. toliau buvo vykdomas dokumentų skaitmeninimas, dokumentų valdymo ir užduočių
procesų  automatizavimas  –  kuris  leido  darbuotojams  efektyviau  dirbti  kaip  komandai,  formuoti  ir
nepraleisti, laiku vykdyti užduotis.  

Pradėta diegti  viešųjų pirkimų poreikių planavimo ir  viešųjų pirkimų organizavimo sistema,
kuri  apima  keletą  etapų:  pirkimų  dokumentų  valdymo  modulio  įsigijimas,  adaptavimas  ir  įstaigos
pirkimų  sistemos  funkcionavimo  modeliavimas,  darbuotojų  mokymas.  Pastarąją  dalį  numatyta
įsisavinti pilna apimtimi 2022 metais.

Įdiegta  dokumentų  valdymo  sistemos  integracija  su  viešųjų  pirkimų  dokumentų  perdavimo
sistema E-sąskaita. Dėka anksčiau įdiegtų techninių priemonių sėkmingai derintas nuotolinis ir darbas
įstaigoje, todėl net pandemijos piko metu Centro darbas vyko sklandžiai. 

2021  metais  padidintas  kompiuterizuotų  darbo  vietų  skaičius,  įsigyta  5  vnt.  kompiuterių,
atnaujinta jų įrangą, licencijos ir programos. Apmokyti darbuotojai naudotis reikiamomis programomis
platesniam informacinių technologijų taikymui Centro veikloje. 

Centro  internetinėje  www.gerc.lt svetainėje  teikiama  visa  aktuali  ir  išsami  informacija,
duomenys atnaujinami nuolat. Svetainė tobulinama, atsižvelgiant į naujausius pasiekiamumo ir turinio
reikalavimus. 

http://www.gerc.lt/


III. ĮSTAIGOS VIDAUS APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Centro  valdymo  organai  yra  įstaigos  savininkas  (steigėjas)  ir  direktorius.  Centre  veikia
kolegialūs patariamieji  organai:  Stebėtojų taryba,  Gydymo taryba,  Slaugos taryba, Medicinos etikos
komisija. Centro direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl valdymo struktūros tvirtinimo“
patvirtinta  įstaigos  organizacinė  valdymo  struktūra.  Centro  darbą  organizuoja  administracija  -
direktorius,  vyriausiasis  finansininkas,  gydymo koordinatorius,  slaugos  koordinatorius,  ūkio  reikalų
koordinatorius.

Centre yra Apskaitos ir statistikos skyrius, Ilgalaikio gydymo skyriai, Paliatyviosios pagalbos
poskyris,  Priėmimo  –  skubios  pagalbos  ir  konsultacijų  skyrius,  Fizinės  medicinos  ir  reabilitacijos
skyrius,  Socialinė  tarnyba,  Ūkio  techninė  tarnyba,  Maisto  gamybos  skyrius  ir  Infekcijų  kontrolės
skyrius.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2021  metų  gruodžio  31  d.  Centre  dirbo  146  darbuotojų,  užimdami  –  145,9  etato.  Centro

organizavimo funkcijas vykdė 5 administracijos darbuotojai.  Centre dirbo 8 gydytojai,  1 medicinos
psichologas,  39 bendrosios  praktikos  slaugytojai,  6  kineziterapeutai,  1  kineziterapeuto  padėjėjas,  1
masažuotojas, 2 socialiniai darbuotojai,  39 slaugytojo padėjėjai,  6 pagalbiniai slaugos darbuotojai, 5
virėjai, 10 valytojų ir 23 kiti administracijos bei ūkio techninės tarnybos darbuotojai.



Centro  specialistai  nuolat  kelia  savo  kvalifikaciją,  dalyvaudami  tobulinimo  kursuose,
seminaruose, vidaus kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose, po kurių diegia medicinos mokslu ir praktika
pagrįstas gydymo ir slaugos metodikas, kitas naujoves.

FINANSINIAI IŠTEKLIAI
2021 m. pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos 3811146,64 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį

pajamos padidėjo 7 proc. Didžiausią pajamų dalį 91,2 proc., sudaro pajamos už suteiktas paslaugas,
kurios  apmokamos  iš  PSDF lėšų.  Pajamų didėjimą  lėmė Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro  2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 2095 „Dėl balo vertės patvirtinimo“, kuriuo paslaugų
bazinių  kainų  1  balo  vertė  lygi  1,170  Euro.  Pasikeitus  įkainiams  nuo  2021  m.  rugsėjo  1  d.,
finansavimas buvo padidintas 4,5 proc.

VEIKLOS SĄNAUDOS
EKONOMINIAI KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIAI 2021 M. TŪKST. EUR

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2812,5
Maitinimo sąnaudos 92,7
Komunalinės  ir ryšių paslaugos    127,8
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 4,3
Transporto sąnaudos 6,1
Nusidėvėjimas ir amortizacija    113,4
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 28,4
Sunaudotų atsargų savikaina 357,6
Kitų paslaugų sąnaudos 117,8
Kitos sąnaudos                                            5,1
Sąnaudos iš viso: 3665,7

2021 m. sąnaudos 3665709,56 Eur, t. y. 9 proc. didesnės už praėjusį laikotarpį. 

APSKAITOS TINKAMUMAS
Centro  apskaitos  sistema  atitinka  nustatytus  reikalavimus.  Centras,  tvarkydamas  apskaitą  ir

rengdamas finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitų galiojančių teisės
aktų reikalavimais.  Centro buhalterinę apskaitą  vykdo Apskaitos  ir statistikos  skyrius.  Įstaigoje yra
naudojama buhalterinė apskaitos sistema „Rivilė“ ir dokumentų valdymo sistema „DocLogix“.

MATERIALINĖ BAZĖ
2021 m. Centras įsigijo ilgalaikio turto už 82,1 tūkst. Eur. Įrengta saulės elektrinė ant stogo bei

vėdinimo  sistema  1.1  ilgalaikio  gydymo  skyriuje.  Įrengtas  archyvas  dokumentų  saugojimui.
Cokoliniame aukšte suremontuota pacientų rūbų saugojimo patalpa, baigtas koridoriaus remontas (prie
Maisto  gamybos  skyriaus).  1.1  ilgalaikio  gydymo  skyriuje  pakeista  elektros  instaliacija,  įrengtas
procedūrų kabinetas, slaugytojų postas, grindų danga pakeista šešiose  palatose. 2.1 ilgalaikio gydymo
skyriuje įrengti du sanitariniai mazgai su dušais, kurie yra pritaikyti žmonėms su negalia.

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA



2021 metais, išrašymo iš Centro metu buvo vykdoma pacientų ir jų artimųjų apklausa. Pacientų
bendras  pasitenkinimas  teikiamomis  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugomis  įstaigoje  buvo  1,
maksimalus  galimas  balas  1.  Pacientai  džiaugiasi  nuoširdžiu  gydytojų  bei  slaugytojų  darbu,  jaukia
aplinka, dėkoja už skanų maistą, švarą. 2021 metais  gautas 1 paciento (jų atstovų) skundas dėl teiktų
medicininių paslaugų, kuris nepasitvirtino.

Siekiant  įgyvendinti  Centro  kokybės  politiką  –  teikti  aukštos  kokybės  asmens  sveikatos
priežiūros  paslaugas,  atitinkančias  pacientų,  paslaugų  užsakovų  ir  darbuotojų  lūkesčius,  optimaliai
naudojant visus turimus išteklius, branginant pacientų žmogiškąjį orumą, saugant jo privatumą – 2021
metais  vidaus  medicininio  audito  grupė  pakoregavo  21  vidaus  veiklą  reglamentuojantį  kokybės
vadybos sistemos dokumentą (procedūrų, darbo instrukcijų, tyrimo ir gydymo bei slaugos protokolų).
2021 metais vidaus medicininio audito grupė atliko 5 vidaus medicininius auditus.

Kiekvienais metais atliekamas Centro finansinių ataskaitų auditas, kuris apima ne tik finansinį
auditą, bet ir vidaus kontrolės sistemą, apskaitos organizavimą, ataskaitų pateikimą vadovybei. Audito
nuomonė, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikiamos. 

Valstybės  kontrolės  auditoriai,  vadovaudamiesi  Valstybės  kontrolės  2021 m.  veiklos  planu,
atliko Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžetų vykdymo
ataskaitų  rinkinių  teisingumo  bei  lėšų  ir  turto  valdymo,  naudojimo  ir  disponavimo  jais  teisėtumo
vertinimo auditą. Pagrindinis audito tikslas buvo - asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimui
2020 m. skirtų lėšų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų analizė. Taip pat papildomai priimti
sprendimai  dėl  sveikatos  priežiūros  įstaigų  darbuotojų,  kai  jie  organizavo  ir  (ar)  teikė  sveikatos
priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdė
epidemijų  profilaktikos  priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų  ligų židiniuose,  darbo užmokesčio
didinimo išlaidų kompensavimo auditą.  Analizuojamu laikotarpiu įstaigoje nebuvo nustatyta  klaidų,
negauta jokių pastabų.

2021 metais  atlikta  kokybės  vadybos  sistemos  funkcionavimo vadybos  vertinamoji  analizė,
vidaus  medicininio  audito  grupei  iškeltos  funkcijos  dirbant  COVID-19  pandemijos  ir  karantino
sąlygomis buvo įvykdytos pilnai.

IV. SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ) ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

 Įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė.
 Savarankiška  asmens  sveikatos  priežiūros

įstaiga,  teikianti  palaikomojo  gydymo  ir
slaugos bei paliatyviosios  pagalbos paslaugas
vaikams ir suaugusiems asmenims.

 Silpna  konkurencinė  aplinka  –  įstaiga
vienintelė  Šiaulių  mieste  teikia  stacionarines
palaikomojo  gydymo  ir  slaugos  bei
paliatyviosios pagalbos paslaugas.

 Įstaigoje gydomi pacientai, kuriems reikalinga
dirbtinė plaučių ventiliacija.

 Nuolat atnaujinama įstaigos materialinė bazė.
 Dirba  kvalifikuoti  gydytojai,  bendrosios

praktikos  slaugytojai,  kineziterapeutai,
masažuotojai, slaugytojo padėjėjai.

 Teigiami pacientų ir jų artimųjų vertinimai dėl
teikiamų  sveikatos  priežiūros  paslaugų

 Nėra  galimybės  visiems  laiku  suteikti
palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios
pagalbos  paslaugas  dėl  vietų  stokos  ir
pandemijos valdymo reikalavimų. 

 Didėjančios  sąnaudos:  darbo  užmokesčiui,
maisto produktams, medikamentams, medicinos
pagalbos ir slaugos priemonėms.

 Sunkumai  pritraukiant  jaunus  medicinos
specialistus dėl veiklos specifiškumo.

 Sunkiai prognozuojama ateitis dėl pandemijos ir
kitų ekstremalių situacijų.



kokybės anketinių apklausų metu.
 Stabili įstaigos finansinė situacija. 
 Tobulinama kokybės vadybos sistema.
 Vykdomas  dokumentų  skaitmeninimas,

dokumentų  valdymo  ir  užduočių  procesų
automatizavimas – kuris leidžia darbuotojams
efektyviau  dirbti  kaip  komandai,  formuoti  ir
nepraleisti, laiku vykdyti užduotis.  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
 Augantis  PSDF  biudžetas  sudaro  prielaidas

gauti didesnes pajamas.
 Įstaigos  teikiamų paslaugų optimizavimas,  jų

kokybės bei darbo efektyvumo didinimas. 
 Papildomų  lėšų  pritraukimas,  teikiant

mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.
 Galimybė dalyvauti projektuose, konkursuose,

siekiant pritraukti papildomų lėšų.
 Nuolatinis infrastruktūros modernizavimas.
 Informacinių  technologijų  diegimas  ir

tobulinimas.
 Savivaldybės  parama  pritraukiant  jaunus

gydytojus.

 Senstanti visuomenė
 Dažnai  besikeičiantys  teisiniai  ir  norminiai

aktai.
 Galiojančios bazinės paslaugų kainos neatitinka

realių paslaugos teikimo sąnaudų
 Sunkėjančios pacientų būklės, kurių gydymas ir

slauga reikalauja didesnių sąnaudų.
 Didėjančios ekonominės sąnaudos įgyvendinant

darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  higieninės-
epidemiologinės  priežiūros  ir  kitus
administracinius reikalavimus.

 Nuolat  didėjantys,  kartais  pernelyg  aukšti
pacientų  ir  jų  artimųjų  reikalavimai  personalui
kuria papildomas įtampas. 

 Investicijų pritraukimo sunkumai.
 Epideminė situacija.
 Sveikatos priežiūros specialistų trūkumas.

V. STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Tikslas. Gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS
PASIEKIMO

LAIKAS
1.1. Užtikrinti pacientų
patirties valdymą.

1.1.1.  Siekti,  kad  pacientų  pasitenkinimų  rodiklis
įstaigos teikiamomis paslaugomis būtų ne mažesnis kaip
0,80.

2022 – 2024 m.

1.1.2. Užtikrinti kokybišką pacientų poreikių, lūkesčių ir
pasitenkinimo rodiklių stebėseną.

2022 – 2024 m.

1.1.3. Ugdyti pacientų ir darbuotojų bendravimo kultūrą. 2022 – 2024 m.
1.2. Kurti modernią ir 
saugią aplinką 
pacientams, 
operatyviai reaguoti į 
pokyčius ir efektyviai 
valdyti, prisitaikant 
prie naujų sąlygų, 

1.2.1.  Modernizuoti  teikiamų  asmens  sveikatos
priežiūros paslaugų infrastruktūrą.

2022 – 2024 m.

1.2.2. Įgyvendinti tęstinį „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo
ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas“ projektą.

2022 – 2024 m.

1.2.3.  Turtinti  aplinką  naujais,  pacientų  poreikius
tenkinančiais įrenginiais.

2022 – 2024 m.



užtikrinant tinkamą ir 
nepertraukiamą veiklą 
saugant sveikatą ir 
gyvybę.

1.2.4.  "Atsinaujinančių  energijos  išteklių  (saulės)
panaudojimas  visuomenės  ir  gyvenamosios  paskirties
pastatuose" baigiamasis auditas

2022 – 2022 m.

2.  Tikslas.  Organizuoti  sveikatos  priežiūros  paslaugų  teikimą  įstaigoje,  atsižvelgiant  į
pacientų,  paslaugų užsakovų, steigėjo lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimus.

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS
PASIEKIMO

LAIKAS
2.1.  Vykdyti  asmens
sveikatos  priežiūros
paslaugų  kokybės  ir
pacientų  saugos
atitikties  nustatytus
reikalavimus.

2.1.1.  Rengti  naujus  ir  atnaujinti  parengtus  vidaus
kokybės vadybos sistemos dokumentus.

2022 – 2024 m.

2.1.2. Tobulinti gydymo ir slaugos procesą, integruojant
naujai parengtas slaugos procedūras.

2022 – 2024 m.

2.1.3. Vykdyti vidaus medicininius auditus. 2022 – 2024 m.
2.1.4.  Vykdyti  pokyčius  pagal  pacientų,  paslaugų
užsakovų pasiūlymus ir paslaugų kokybės vertinimus.

2022 – 2024 m.

2.2.  Užtikrinti  įstaigos
padalinių  aprūpinimą
priemonėmis  ir
paslaugomis.

2.2.1. Aprūpinti  reikiamomis medicininėmis ir  kitomis
prekėmis įstaigos veiklai užtikrinti.

2022 – 2024 m.

2.2.2.  Užtikrinti  aptarnavimo  (medicininės  įrangos
techninės priežiūros, skalbimo ir kt.) paslaugas.

2022 – 2024 m.

2.2.3.  Pacientų  maitinimo  organizavimo  asmens
sveikatos  priežiūros  įstaigose  tvarkos  aprašo
įgyvendinimo tęstinumas.

2022 – 2024 m.

3. Tikslas. Plėtoti darbuotojų kompetencijas, sudarant galimybes kryptingai tobulėti informacinių
technologijų srityje, įgyjant naujų kompetencijų veikti, remtis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo
principais.

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS
PASIEKIMO

LAIKAS
3.1. Žmogiškųjų 
išteklių valdymas

3.1.1.  Ugdyti  asmens  sveikatos  priežiūros  specialistų
profesinį  tobulėjimą,  savikontrolę,  atsakomybę
priimant klinikinius sprendimus dėl pacientų sveikatos
priežiūros.

2022 – 2024 m.

3.1.2.  Vykdyti  neatitikčių,  nepageidaujamų  įvykių
prevenciją,  puoselėti  profesinių  klaidų  pripažinimo
kultūrą.

2022 – 2024 m.

3.1.3. Formuoti  ir palaikyti  racionalaus  darbo krūvio
pasiskirstymą,  apsvarstant  ir  pertvarkant  darbuotojų
darbo funkcijas ir įstaigos organizacinę struktūrą.

2022 – 2024 m.

3.2.Diegti  naujas
informacines
technologijas.

3.2.1. Įsigyti reikiamą kompiuterinę įrangą. 2022 – 2024 m.
3.2.2. įsisavinti pilna apimtimi Centro viešųjų pirkimų
modulį.

2022 - 2022 m.

3.2.3.  Apmokyti  darbuotojus  naudotis  reikiamomis
programomis  platesniam  informacinių  technologijų
taikymui Centro veikloje

2022 - 2024 m.

3.2.4.  Kuriant  įstaigos  įvaizdį,  viešinti  ir  nuolat
atnaujinti  informaciją  internetiniame  puslapyje

2022 – 2024 m.
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