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SANTRUMPOS IR SĄVOKOS
PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas.
TLK – teritorinė ligonių kasa.
VSAFAS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas.
VšĮ – Viešoji įstaiga.
SPĮ – sveikatos priežiūros įstaiga.
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SANTRAUKA
1. VšĮ Radviliškio ligoninės įstatai yra teisinis pagrindas, kuriuo įstaiga privalo vadovautis
savo veikloje organizuojant ir vykdant įstaigos veiklą. Audito metu nustatyta, kad įstaigos įstatai
neatitinka šiuo metu galiojantiems teisės aktams.
2. VšĮ Radviliškio ligoninė nevykdė Radviliškio rajono savivaldybės 2007-05-17 tarybos
sprendimo Nr. T-50 2 punkto nuostatų ir nenustatė išlaidų, skirtų medikamentams normatyvo.
3. VšĮ Radviliškio ligoninės veiklos strategija nepatvirtinta. Įstaigos įstatuose visuotinio
dalininko susirinkimo kompetencijai nepriskirtas viešosios įstaigos veiklos strategijos tvirtinimo
klausimas.
4. VšĮ Radviliškio ligoninės įstatuose steigėjui nepriskirta funkcija priimti sprendimą dėl
viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo
pagal panaudos sutartį ar įkeitimo.
5. VšĮ Radviliškio ligoninės 2013 m. finansinis rezultatas buvo neigiamas, tačiau
investicijos į pačią įstaigą padarytos buvo didelės – renovuotas I korpusas, suremontuoti skyriai,
įsigyta medicinos įrangos, išlaikytas įstaigos regioninis statusas. Dėl to pagerėjo dirbančių gydytojų
ir kito medicinos personalo darbo sąlygos, padidėjo paslaugų skaičius, pagerėjo pacientų
aptarnavimas.
6. VšĮ Radviliškio ligoninės mokumas mažėja, nes didėja trumpalaikiai įsipareigojimai
(apmokėjimas tiekėjams už paslaugas). Ši situacija rodo, kad Įstaiga gali nesugebėti įvykdyti
finansinių įsipareigojimų.
7. Įstaigos galimybės grąžinti skolas blogėja. Skirtumas tarp gautinų sumų ir mokėtinų
sumų (įvertinus turimus sąskaitoje pinigų likučius) 2014 m. rugsėjo 30 d. didėja, t.y. mokėtinos
sumos viršija gautinas sumas ir pinigų likučius 3 595,6 tūkst. Lt.
8. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nėra patvirtintas VšĮ Radviliškio
ligoninės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
9. VšĮ Radviliškio ligoninė nesilaikydama Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo reikalavimo neskelbia savo internetinėje svetainėje Finansinių ataskaitų
rinkinio.
10. Steigėjas nepatvirtino Įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo.
11. Įstaigos įstatuose nėra nurodyta dalininkų įnašų perdavimo Įstaigai tvarka.
12. Ligoninės direktorius sudarydamas darbo sutartis su darbuotojais nesivadovauja
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.
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13. VšĮ Radviliškio ligoninėje nesilaikoma darbo ir poilsio rėžimo, pažeidžiant Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nuostatas.
14. Skiriant darbuotojams priedus įstaigos vadovas ne visais atvejais vadovaujasi
Ligoninės patvirtina Darbo apmokėjimo tvarka.
15. Steigėjas nėra patvirtinęs darbo užmokesčio normatyvo ar perleidęs jo tvirtinimo teisę
Ligoninės direktoriui.
16. Vadovaujantis patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka negalėjome nustatyti ar teisingai
priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis darbuotojams. Ligoninės darbo apmokėjimo tvarka
tobulintina siekiant užtikrinti skaidresnį ir racionalesnį darbo užmokesčio nustatymą ir
apskaičiavimą.
Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus dalykus, rekomenduojame:
Steigėjui
1. Patvirtinti įstaigos veiklos strategiją.
2. Nustatyti arba pavesti įstaigos vadovui nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo
užmokesčiui normatyvą nuo pajamų gautų iš PSDF (pagal LNSS įstaigų taikomą praktiką).
3. Patvirtinti Ligoninės valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.
4. Taisyklėse dėl Atstovavimo Savivaldybei viešosiose įstaigose nustatyti atsakingus už
viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimą, kontroliavimą bei analizę.
Administracijos direktoriui
1. Inicijuoti darbo sutarties dėl Ligoninės direktoriaus papildomo darbo pakeitimą.
2. Siekiant sustiprinti Ligoninės finansinės veiklos kontrolę, nuostatuose nurodyti, kam
priskirta funkcija analizuoti, koordinuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą.
3. Pateikti steigėjui tvirtinti Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinių
ataskaitų rinkinius.
Įstaigai
1. Inicijuoti įstaigos įstatų pakeitimą, panaikinant įstatų neatitikimus galiojantiems teisės
aktams.
2. Sudarant darbuotojų darbo laiko grafikus, vadovaujantis Darbo kodekso XIII skyriaus
nuostatomis.
3. Vadovautis Ligoninės darbo apmokėjimo tvarkoje patvirtintais gydytojų darbo krūviais.
4. Peržiūrėti ir nutraukti papildomas darbo sutartis toms pačioms pareigoms atlikti.
Papildomus darbus ar pareigas aptarti pagrindinėse galiojančiose sutartyse.
5. Finansinių ataskaitų rinkinius skelbti įstaigos internetinėje svetainėje.
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6. Užtikrinti aiškų, skaidrų ir racionalų darbo užmokesčio lėšų naudojimą, peržiūrėti,
patobulinti ir suderinus su stebėtojų taryba, patvirtinti darbo apmokėjimo tvarką, išdėstant aiškią
pagrindinio darbo užmokesčio nustatymo sistemą.
7. Nusistatyti išlaidų, skirtų medikamentams normatyvus.
8. Įstaigos įstatuose nurodyti dalininkų įnašų perdavimo Įstaigai tvarką.
9. Skiriant darbuotojams priedus vadovautis Ligoninės darbo apmokėjimo tvarka.
10. Imtis priemonių įstaigos veiklos sąnaudoms mažinti.
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ĮŽANGA
Įstaigos veiklos auditas (toliau - auditas) atliktas pagal Radviliškio rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planą1, vadovaujantis Radviliškio rajono
savivaldybės kontrolieriaus įsakymu2. Auditą atliko Radviliškio rajono savivaldybės kontrolierė
Giedrė Sinkevičienė, pavaduotoja Gelma Dabašinskienė ir vyriausioji specialistė Rasa Baublienė.
Audito tikslas:
1. įvertinti

VšĮ

Radviliškio

ligoninės

valdymą

(administravimą)

ekonomiškumo,

efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
2. įvertinti ar VšĮ Radviliškio ligoninė taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoja turimus
išteklius, kaip vykdo jai pavestas funkcijas;
3. įvertinti VšĮ Radviliškio ligoninė veiklos rezultatus.
Audituojamas subjektas – VšĮ Radviliškio ligoninė (toliau – Ligoninė arba Įstaiga),
buveinės adresas – Gedimino g. 9, Radviliškis. Įstaigos kodas – 171448341. Įstaiga, pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsniu nustatytą Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos savivaldybių valstybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nomenklatūrą, yra
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Radviliškio rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta
viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) – Radviliškio rajono savivaldybė.
Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Radviliškio rajono savivaldybės taryba.
Savininko rašytiniai sprendimai prilyginami dalininkų susirinkimų sprendimams. Savivaldybės
įnašas audituojamu laikotarpiu nepakito ir 2013 m. gruodžio 31 d. dalininko kapitalas (steigėjo
įnašas) sudarė 178,7 tūkst. Lt. Viešosios įstaigos valdymo organas yra administracija.
Administracijos darbo reglamentą tvirtina administracijos vadovas – direktorius. Patariamieji
valdymo organai – stebėtojų taryba, gydytojų taryba ir slaugos taryba. Įstaigoje taip pat sudaryta
medicininės etikos komisija.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Įrodymai gauti, taikant
patikrinimo (rašytinių dokumentų nagrinėjimo), apklausos (pokalbiai su atsakingais asmenimis,
klausimynai) metodus ir analitines procedūras.

Audituojamu laikotarpiu Ligoninės direktoriaus pareigas ėjo Danutė Povelauskienė,
vyriausiojo buhalterio – Kornelija Balinskienė.

1

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-11-06 įsakymas Nr. V-22-(1.2) „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo“.
2
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014-08-13 įsakymas Nr. V-14-(1.2) „Dėl audito atlikimo VšĮ
Radviliškio ligoninėje“.
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Auditas pradėtas 2014 m. rugpjūčio 14 d., baigtas 2014 m. lapkričio 28 d.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. Išvados ir
pastebėjimai suformuluoti įvertinus pateiktus dokumentus.
Audito metu analizuoti įstaigos pateikti dokumentai, darant prielaidą, kad pateikti visi
auditui atlikti reikalingi dokumentai yra tikri ir teisingi. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
nenagrinėjo valstybės institucijų, kontroliuojančių sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų teikimą,
kompetencijai priskirtus klausimus.

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

8

Veiklos audito ataskaita

ADITO REZULTATAI
1. VšĮ Radviliškio ligoninės veikla
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų ir
visų Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti
medicinos paslaugas. Pagrindinė įstaigos veiklos sritis yra organizuoti ir teikti asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, kurias teikti suteikia teisę asmens sveikatos priežiūros licencija. Pagal
Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą,3 Ligoninė nuo
2012 m. balandžio 20 d. priskirta regiono lygmeniui. Įstaiga teikia specializuotas bei kvalifikuotas
antrinio lygio stacionarines bei ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu4 patvirtinta Įstaigos įstatų nauja
redakcija. Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymas ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Sveikatos
apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai. Įstaigoje veikia Priėmimo – skubios pagalbos, Vaikų
ligų, Chirurgijos, Reanimacijos ir intensyvios terapijos, Operacinių, Akušerijos – ginekologijos, I
vidaus ligų, II vidaus ligų, Slaugos ir palaikomojo gydimo skyriai, Konsultacinė poliklinika, Vaikų
raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, Dantų protezavimo skyrius, Ambulatorinės
reabilitacijos skyrius, 4 administraciniai padaliniai (Bendrasis, Statistikos, Apskaitos, Ūkio skyriai).
2013 metais Ligoninėje funkcionavo 157 lovos, stacionare gydyti 4 561 pacientas.
Vidutinė pacientų gulėjimo trukmė dienomis 5,7. Gimdymų skaičius per metus – 264 vnt.;
operacijų skaičius – 1 879 vnt.; dienos chirurgijos paslaugų skaičius – 444 vnt.; dienos stacionaro
paslaugų skaičius – 4 176 vnt.; stebėjimo paslaugų skaičius – 2 351 vnt.; priėmimo – skubios
pagalbos paslaugų skaičius – 2 356 vnt.; suteiktų specializuotų ambulatorinių paslaugų skaičius –
66 868 vnt. 2013 m. Ligoninės veiklos rezultatas buvo neigiamas (- 276,2 tūkst. Lt).
2. Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas VšĮ Radviliškio ligoninėje
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo5 7 straipsnio 34 punkto nuostatas
valstybės perduota savivaldybėms funkcija yra antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų
nustatytais atvejais ir tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo6 12 straipsnio
5 punkto nuostatas savivaldybių vykdomosios institucijos (savivaldybės administracijos direktorius)
3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-07 nutarimas Nr. 1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų
restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“.
4
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimas Nr. T-659 „Dėl viešosios įstaigos Radviliškio
ligoninės įstatų tvirtinimo“.
5
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
6
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 1994-07-19 įstatymas Nr. I-552 (su vėlesniais pakeitimais).
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įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo7 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.4 punkte nustatyta, kad „atstovaudama valstybei ar
savivaldybei, dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo analizuoti
viešosios įstaigos veiklą, veikti atitinkamai valstybės ar savivaldybės ir viešosios įstaigos naudai,
laikydamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 81 straipsnyje išdėstytų principų. Tų pačių principų privalo laikytis ir
valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavesta atstovauti atitinkamai valstybei ar savivaldybei,
kaip viešosios įstaigos steigėjai“.
Savivaldybės atstovavimo viešosiose įstaigose taisyklių8 8 punkte nurodyta, kad „tarybos
sprendimų projektus ir įgaliojimus rengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Turto ir
vietinio ūkio skyriaus specialistai“, 9 punkte – „atstovaudama savivaldybei, taryba analizuoja
viešosios įstaigos veiklą, veikia savivaldybės ir viešosios įstaigos naudai, laikydamasi Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81
straipsnyje išdėstytų principų“.
Savivaldybės atstovavimo viešosiose įstaigose taisyklėse nenurodyta, kuris Savivaldybės
administracijos skyrius koordinuos, analizuos įstaigų veiklą, t.y. kurio skyriaus reguliavimo sričiai
priklauso įstaigos.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu9 patvirtintų Administracijos turto ir
vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatų 10.6 punkte nurodyta, kad skyrius „koordinuoja ir analizuoja
Skyriui priskirtų Savivaldybei pavaldžių bendrovių bei įmonių ūkinę – finansinę veiklą, viešuosius
pirkimus, teikia joms metodinę paramą, ruošia Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės vadovams
išvadas ir pasiūlymus formuoti įstatinį kapitalą, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę“.
Savivaldybės administracijos vyriausiojo gydytojo pareigybės aprašyme10 8 punkte nurodyta, kad
savivaldybės gydytojas „rūpinasi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų
išlaikymu“, 8.3. punkte – „teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl
lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti,
medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti“.
Minėtuose nuostatuose nenurodyta kam priskirta funkcija analizuoti Įstaigos finansinę
veiklą.
7

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“.
8
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-11-21sprendimas Nr. 626 „Dėl atstovavimo Radviliškio rajono
savivaldybei viešosiose įstaigose, kuriose savivaldybė, kaip viešosios įstaigos dalininkės (arba savininkės), turtines ir
neturtines teises įgyvendina Radviliškio savivaldybės taryba, taisyklės“.
9
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymas Nr. A-860-(8.2).
10
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-09 įsakymas Nr. PA-24-(10.1).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo11 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo viešose įstaigose“ 2.5.1.3. punkte nurodyta, kad dalininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija privalo siekti (o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija – užtikrinti), kad viešosios įstaigos įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo
kompetencijai būtų priskirta viešosios įstaigos veiklos strategijos tvirtinimas. Ligoninės įstatuose
tokia kompetencija (teisės ir pareigos) įstaigos steigėjui nenumatyta ir įstaigos veiklos strategija
nepateikta tvirtinti steigėjui.
VšĮ Radviliškio ligoninės veiklos strategija nepatvirtinta. Įstaigos įstatuose12 visuotinio
dalininko susirinkimo kompetencijai nepriskirtas viešosios įstaigos veiklos strategijos tvirtinimo
klausimas.
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo13 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodyta,
kad viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas prima sprendimą „dėl viešajai įstaigai
nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos
sutartį ar įkeitimo“.
VšĮ Radviliškio ligoninės įstatuose steigėjui nepriskirta funkcija priimti sprendimą dėl
viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo
pagal panaudos sutartį ar įkeitimo.
3. VšĮ Radviliškio ligoninės 2013 metų veiklos užduočių vykdymas
Radviliškio rajono savivaldybės taryba sprendimu14 patvirtino viešųjų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų 2013 metų siektinas veiklos užduotis. VšĮ Radviliškio ligoninei nustatytos
siektinos sekančios veiklos užduotys:


patvirtintas veiklos vertinimo rodiklis – teigiamas finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Įstaiga nevykdė pagrindinės veiklos užduoties dėl teigiamų 2013 m. Įstaigos veiklos

rezultatų. Įstaigos 2013 m. sąnaudos viršijo pajamas ir susidarė 276,2 tūkst. Lt deficitas. Deficitas
lyginant su 2012 m. sumažėjo 5,8 karto (2012 m. – 1 312,0 tūkst. Lt). Viena iš Įstaigos nuostolingos
veiklos (deficito) priežasčių buvo nepakankamas medicininių paslaugų, kurios apmokamos iš PSDF
lėšų, apmokėjimo balas (1 balas – 0,89 Lt). Pajamos 2013 m. iš PSDF sumažėjo 241,7 tūkst. Lt
lyginant su 2012 m. duomenimis.


įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

11

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo viešose įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais).
12
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimas Nr. T-659 „Dėl viešosios įstaigos Radviliškio
ligoninės įstatų tvirtinimo“.
13
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 1996-07-03 Nr. I-1428 (su vėlesniais pakeitimais).
14
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T-492 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų veiklos užduočių, kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimo
patvirtinimo“.
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Pagal minėto Tarybos sprendimo nuostatas valdymo išlaidų dalis Įstaigos sąnaudose 2013
m. turėtų sudaryti ne daugiau nei 10 proc. Sprendime nenurodyta, kas sudaro valdymo išlaidas ir
negalime nustatyti ar valdymo išlaidos neviršija nustatyto dydžio. VšĮ Radviliškio ligoninės 2013
m. veiklos ataskaitoje15 nurodyta, kad įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 7,79 proc.


papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas
Siekdama užtikrinti šiuolaikinę Europos Sąjungos standartus atitinkančią medicinos

pagalbą, 2013 m. Ligoninė pritraukė papildomų finansavimo šaltinių – 1 241,5 tūkst. Lt, iš kurių
VIP (valstybės investicinė programa) sudaro 861,0 tūkst. Lt, SB (savivaldybės biudžetas) – 254,8
tūkst. Lt (vykdytos sveikatos programos), VB (valstybės biudžetas) ir ES (Europos Sąjungos lėšos)
– 101,9 tūkst. Lt, 23,8 tūkst. Lt – labdara, parama. Įstaiga įgyvendino sekančius projektus:
Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas
projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros
įstaigose“, kurio tikslas sudaryti Šiaulių regiono gyventojams ir pacientams elektroniniu būdu gauti
savo medicininius duomenis, o SPĮ - tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija el.
priemonėmis.
Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas
projektas „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos
infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas (Ligoninė dalyvauja partnerio teisėmis). Šis projektas bus
baigtas 2014 m. Gauta įrangos iš viso už 439,2 tūkst. Lt: reanimacinė lova su įranga (140,5 tūkst.
Lt), gyvybinių funkcijų stebėjimo 3 komplektai (62 tūkst. Lt), dirbtinės plaučių ventiliacijos
aparatas (41,3 tūkst. Lt), 4 funkcinės lovos (33,4 tūkst. Lt), analizatorius (22,3 tūkst. Lt) ir t.t.
Tęsiamas pagal Valstybės investicijų programą finansuojamas projektas „VšĮ Radviliškio
ligoninės energijos efektyvaus panaudojimo plėtra“. 2013 m šio projekto vykdymui buvo gauta iš
Sveikatos ministerijos 861 tūkst. Lt. ir buvo atlikti I Ligoninės korpuso šiltinimo darbai, sutvarkyti
įėjimai ir t.t.
Įstaigos 2013 m. finansinis rezultatas buvo neigiamas, tačiau investicijos į pačią įstaigą
padarytos buvo didelės – renovuotas I korpusas, suremontuoti skyriai, įsigyta medicinos įrangos,
išlaikytas įstaigos regioninis statusas. Dėl to pagerėjo dirbančių gydytojų ir kito medicinos
personalo darbo sąlygos, padidėjo paslaugų skaičius, pagerėjo pacientų aptarnavimas.

15

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimas Nr. T-730 „Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų ir Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorių 2013 metų ataskaitoms“.
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4. VšĮ Radviliškio ligoninės 2013 m. finansinės veiklos rezultatai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo16 16 straipsnio 3 dalies 5
punkto nuostatomis Savivaldybės tarybos kompetencija yra savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių
savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Radviliškio rajono savivaldybės
taryba sprendimu17 tvirtino Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų (iš kurių ir Radviliškio
ligoninės) finansinių atskaitomybių suvestines, o ne finansinių ataskaitų rinkinius. Pagal Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo18 26 straipsnį viešojo sektoriaus subjekto
finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų
srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nėra patvirtintas VšĮ Radviliškio
ligoninės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 4
punkte nurodyta, kad prie viešojo sektoriaus subjektų priskiriamos savivaldybės kontroliuojamos
sveikatos priežiūros viešosios įstaigos. Šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad viešojo
sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje.
VšĮ Radviliškio ligoninė nesilaikydama Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo reikalavimo neskelbia savo internetinėje svetainėje Finansinių ataskaitų
rinkinio.
4.1. Pastebėjimai dėl Įstaigos pajamų ir sąnaudų
Ligoninės pagrindinės veiklos pajamas 2013 m. sudarė: pajamos iš PSDF už suteiktas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas 13 227,2 tūkst. Lt, pajamos už suteiktas mokamas
medicinines paslaugas 575,9 tūkst. Lt, pajamos už teikiamas mokamas nemedicinines paslaugas
82,6 tūkst. Lt.
1 lentelė
Ligoninės pajamų ir sąnaudų analizė (litais)
STRAIPSNIAI
1. PAGRINDINĖS VEIKLOS
PAJAMOS
1.1. FINANSDAVIMO PAJAMOS
1.1.1. Iš valstybės biudžeto
1.1.2. Iš savivaldybių biudžeto
1.1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų lėšų

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Skirtumas
2013 m.
lyginant
su 2012 m.

15 020 668

14 665 983

14 638 555

-27 428

0

1 129 206
147 472
617 746

762 751
140 383
195 817

752 837
118 954
52 799

- 9 914
- 21 429
- 143 018

-1,3
-15,3
-73,0

263 270

354 817

396 659

+ 41 842

+11,8

Pokytis proc.

16

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimas Nr. T-731 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų metinių finansinių atskaitomybių suvestinės patvirtinimo“.
18
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
17

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

13

Veiklos audito ataskaita

1.1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių
1.2. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS
PAJAMOS
1.2.1. Pagrindinės veiklos pajamos iš PSDF
1.2.2. Pagrindinės veiklos pajamos už
mokamas medicinines paslaugas
1.2.3. Kitos pajamos (už parduotą turtą,
suteiktas kitas (nemedicinines) paslaugas)
2. PAGRINDINĖS VEIKLOS
SĄNAUDOS
2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo
2.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos
2.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių
2.4. Komandiruočių
2.5. Transporto
2.6. Kvalifikacijos kėlimo
2.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo
2.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
2.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
2.10. Nuomos
2.11. Kitų paslaugų
2.12. Kitos
3. PAGRINDINĖS VEIKLOS
PERVIRŠIS AR DEFICITAS
4. KITOS VEIKLOS REZULTATAS
4.1. Kitos veiklos pajamos
4.2. Kitos veiklos sąnaudos
5. FINANSINĖS INVESTICINĖS
VEIKLOS REZULTATAS
6. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO
IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS
(PERVIRŠIS AR DEFICITAS)

100 718

71 734

184 425

+ 112 691

+2,6 karto

13 891 462

13 903 231

13 885 718

- 17 513

-0,1

13 477 459

13 468 827

13 227 154

- 241 673

-1,8

245 940

428 666

575 900

+ 147 234

+34,3

168 063

5 738

82 664

+ 76 926

+14,4 karto

14 949 846

16 133 557

14 966 356

- 1 167,2

-7,2

9 328 477

9 987 182

9 547 923

- 439 259

-4,4

1 583 666
749 347
4 310
82 937
7 698
995 815
1 395 686
71 003
219 406
511 501

1 030 142
753 409
12 741
80 992
23 548
900 046
22
1 584 216
71 001
1 412 010
278 248

1 170 313
725 119
7 095
68 519
7 063
458 496
0
1 538 143
21 623
1 234 308
187 754

+ 140 171
- 28 290
-5 646
- 12 473
- 16 485
- 441 550
- 22
- 46 073
- 49 378
- 177 702
- 90 494

+13,6
-3,8
-44,3
-15,4
-3,3 karto
- 49,9
-100,0
-0,3
3,3 karto
-12,6
-32,5

70 822

- 1 477 495

- 327 801

- 1 149 694

-4,5 karto

15 050
15 050

- 585
9 921
10 506

- 15 114
0
15 114

+14 529
- 9 921
+ 4 608

+25,8 karto
-100,0
+43,9

- 760

- 29 628

- 53 941

+ 24 313

1,8 karto

0

-80 519

120 661

+ 201 180

85 112

- 1 588 227

- 276 195

-1 312 032

5,8 kartus
sumažėjo
nuostolis

*Duomenys iš 2013 m. Ligoninės Veiklos rezultatų ataskaitos ir Aiškinamojo rašto

Pagal finansinių ataskaitų duomenis, Įstaigos finansavimo pajamos 2013 m. lyginant su
2012 m. sumažėjo 1,3 proc., lyginant su 2011 m. – 33 proc. Finansavimo pajamas sudaro pajamos
iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, iš ES fondų ir kitų šaltinių pajamos, t.y. įvairių programų
vykdymui panaudoto lėšos, panaudota parama.
Įstaiga didžiąją pajamų dalį uždirba teikdamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas
pacientams pagal nustatytus Sveikatos ministerijos paslaugų įkainius bei sutartiniuose
įsipareigojimuose su Teritorinėmis ligonių kasomis (PSDF biudžetas) numatytą finansavimą ir
nustatytas apmokėjimo sąlygas. Įstaigos finansinių ataskaitų 2013 m. duomenimis pagrindinės
veiklos kitos pajamos – tai visos pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2013
m. lyginant su 2012 m. pajamos iš PSDF sumažėjo 241,7 tūkst. Lt (1,8 proc.). 2013 m. jos sudarė
95 proc. pagrindinės veiklos pajamų. 2011-2012 m. gautos lėšos iš PSDF biudžeto buvo apie 97
proc. pagrindinės veiklos pajamų. Tai pagrindinis lėšų šaltinis. Pajamos už mokamas medicinines
paslaugas pagal sutartis su juridiniais asmenimis privačiais asmenims konsultavimus, įvairius
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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tyrimus, medicinines paslaugas 2013 m. sudarė 3,9 proc. visų įstaigos veiklos pajamų. Lyginant
2013 m. su 2012 m. jos padidėjo 34,3 proc., o lyginant su 2011 m. padidėjo 2,3 karto. Pagrindinės
veiklos kitas pajamas sudaro mokamos nemedicininės paslaugos, pajamos už parduotą turtą ir t.t.
2013 m. šių pajamų didžiausią dalį (76,9 tūkst. Lt) sudarė draudiminio įvykio kompensacija.
Įstaigos 2013 m. sąnaudas sudarė: pagrindinės veiklos sąnaudos – 14 966,4 tūkst. Lt (pagal
Įstaigos finansinių ataskaitų duomenis lyginant su 2012 m. jos sumažėjo 7,2 proc.), kitos veiklos
sąnaudos sudarė 15,1 tūkst. Lt (beviltiška skola dėl bankroto UAB „Senasis forumas“ už
komunalines paslaugas), finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 54,1 tūkst. Lt, iš jų
didžiausią dalį sudarė 49,1 tūkst. Lt palūkanos už ilgalaikę 700,0 tūkst. Lt paskolą. Finansinės ir
investicinė veiklos sąnaudos lyginant su 2012 m. padidėjo 1,8 karto.
Didžiąją dalį (63,8 proc.) sąnaudų struktūroje sudaro darbo užmokestis su socialiniu
draudimu, kuris lyginant su 2012 m. sumažėjo 4,4 proc. arba 439,3 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio
sąnaudos sudarė 7 295,8 tūkst. Lt arba 48,7 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų, socialinių įmokų
sąnaudos sudarė 2 252,1 tūkst. Lt.
Atsargų sąnaudos sudarė 1 538,1 tūkst. Lt arba 10,3 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų. Iš
jų medikamentų (vaistų ir medicinos priemonių) sąnaudos sudarė 1 214,2 tūkst. Lt arba 79 proc.
atsargų sąnaudų.
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo19 28 straipsnio 5 punktą
LNSS viešosios įstaigos steigėjo (steigėjų) kompetencijai priskirta nustatyti LNSS viešosios
įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba pavesti juos
patvirtinti pačiai LNSS viešajai įstaigai. Radviliškio rajono savivaldybės taryba sprendimu20 pavedė
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų direktoriams nustatyti išlaidų medikamentams
normatyvus. Ligoninės direktoriaus įsakymu21 patvirtintas medikamentų normatyvas (litais)
diferencijuojant pagal skyrius vienam lovadieniui. 2013 m. medikamentų sąnaudos (1 214,2 tūkst.
Lt) sudarė 9,2 proc. visų lėšų gaunamų iš PSDF (13 227,2 tūkst. Lt), 2011 m. – 7,4 proc. (994,3
tūkst. Lt), 2012 m. – 8,8 proc. (1 185,2 tūkst. Lt).
VšĮ Radviliškio ligoninė nevykdė Radviliškio rajono savivaldybės 2007-05-17 tarybos
sprendimo Nr. T-50 2 punkto nuostatų ir nenusistatė Įstaigos išlaidų, skirtų medikamentams,
normatyvo.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2013 m. padidėjo 13,6 proc. lyginant su 2012 m. ir
sudarė 1 170,1 tūkst. Lt arba 7,8 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

19

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 1996-06-06 įstatymas Nr. I-1367 (su vėlesniais pakeitimais).
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007-05-17 sprendimas Nr. T-50 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų 2007 metų išlaidų darbo užmokesčiui tvirtinimo ir pavedimo įstaigų
vadovams nustatyti išlaidų normatyvus medikamentams“.
21
Radviliškio ligoninės direktoriaus 2013-09-30 įsakymas Nr. V-292 „Dėl medikamentų normatyvo patvirtinimo“.
20
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skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto
nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus Įstaigos vadovo22. Pagal Aiškinamojo rašo 3.8 punkto
duomenis „esminė apskaitos klaida buvo padaryta 2010 – 2012 metais: vietoje veiklos sąnaudų
turėjo būti registruojamas ilgalaikis turtas ir skaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos. 2013 m.
užregistruotas ilgalaikis turtas (echoskopas) ir priskaičiuotos nusidėvėjimo sąnaudos“ (7-jo
VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ priedai nepateikti).
Parastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas 458,5 tūkst. Lt sudarė: pastatų remonto
sąnaudos – 121,8 tūkst. Lt, medicinos technikos priežiūros sąnaudos – 246,6 tūkst. Lt, biuro įrangos
ir kitos technikos priežiūros sąnaudos – 51,6 tūkst. Lt.
Kitų paslaugų sąnaudas 1 234,3 tūkst. Lt sudarė: maitinimo – 335,9 tūkst. Lt, laboratoriniai
tyrimai kitose įstaigose – 129,4 tūkst. Lt, draudimo – 104,5 tūkst. Lt, valymo paslaugos – 394,4
tūkst. Lt, teisinės – 34,1 tūkst. Lt, rentgeno nuotraukų aprašymo paslaugos – 44,9 tūkst. Lt ir kitos
paslaugos (dezinfekcijos, banko ir t.t.). 2011 m. minėtos sąnaudos sudarė tik 219,4 tūkst. Lt. Vyr.
buhalterės aiškinimu šios sąnaudos buvo netinkamai suskirstytos.
Įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudos sudarė 725,1 tūkst. Lt arba 5,2 proc. pagrindinės
veiklos sąnaudų, iš jų patalpų šildymui ir karštam vandeniui – 366,4 tūkst. Lt, elektros energijai –
253,3 tūkst. Lt, šaltam vandeniui ir kanalizacijai – 62,9 tūkst. Lt ir kt.
2 lentelė
Ligoninės Finansinės būklės ataskaitos analizė (litais)
Eil.
Nr.
A.
I.
I.2
II.3
I.4
II.
II.3
II.5
II.6
II.8
II.9
II.10
C.
I.
II.
III.
22

Straipsniai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos
licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir
išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Infrastruktūros ir kiti
statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis
turtas
Nebaigta statyba ir
išankstiniai mokėjimai
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos
sumos

4 755 245
8 663

7 149 538
96 426

7 946 427
196 416

2013 /2012 m.
palyginimas
796 889
99 990

5 767

5 984

4 297

- 1 687

9 787

2 896

1 958

1 019

- 939

315

-

88 484

191 100

102 616

231 316

4 746 582

7 053 112

7 750 011

696 899

7 998 470

26 648

17 413

11 521

- 5 892

7 127

2 859 268
129 210
439 525

3 461 208
258 123
728 562

3 139 558
214 911
601 859

- 321 650
-43 212
- 126 703

2 776 829
185 302
531 816

56 668

172 480

125 498

- 46 982

93 833

1 235 263

2415 326

3 656 664

1 241 338

4 403 536

1 967 126
478 262
1 889

1 444 209
476 063
1 807

1 178 658
494 200
2 109

-265 551
18 137
1 022

1 878 410
591 690
-

1 432 892

943 419

647 202

-296 217

1 179 773

2014-09-30
8 239 888
241 418

Ligoninės direktoriaus 2009-12-31 įsakymas Nr. V-307.
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III.3
III.4
III.6
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
II.
II.2
II.3
II. 6
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
IV.
IV.1
IV.2

Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto
naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai
įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai
Mokėtinos sumos į
biudžetus ir fondus
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Sukauptas perviršis ar
deficitas
Einamųjų metų perviršis ar
deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar
deficitas
IŠ VISO FINANSAVIMO
SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,
GRYNOJO TURTO

2 011

20 095

18 888

-1 207

3 511

1 421 082

911 904

628 314

-283 590

1 174 322

9 799

11 420

-

-11 420

1 940

54 083

23 640

35 147

11 507

106 947

6 722 371
1 561 102
219 464
466 141

8 593 747
3 861 789
1 303 873
555 824

9 125 085
4 829 628
2 208 196
750 852

531 338
967 839
904 323
195 028

10 035 503
5 402 340
2 879 413
836 967

819 720

1 951 507

1 732 884

-218 623

1 496 828

55 777
2 540 760
578 994

50 585
3 699 673
700 000

137 696
3 539 367
700 000

87 111
-160 306
-

189 132
4 882 255
606 627

1 961 766

2 999 673

2 839 367

-160 306

4 275 628

1 593

-

-

-

345 140

398 873

53 733

-

-

184 914

166 110

-18 804

176 091

1 053 423

1 633 330

1 495 482

-137 848

2 881 405

251 971

175 244

150 447

-24 797

520 163

654 779

661 045

628 307

-32 738

596 597

-

-

148

2 620 512
178 712

1 032 285
178 712

756 090
178 712

-276 195
-

- 166 297
178 712

2 441 800

853 573

577 378

-276 195

- 345 009

85 112

-1 588 227

-276 195

-1 312 032

- 275 883

2 356 688

2 441 800

853 573

-1 588 227

-69 126

6 722 371

8 593 747

9 125 085

531 338

10 118 298

101 372

-

2013 m. Įstaigos finansinius duomenis palyginus su 2012 m. 531,3 tūkst. Lt padidėjo
įstaigos turtas bei finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas. Iš jų:
- ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė padidėjo – 796,9 tūkst. Lt
(nebaigti projektai padidėjo 102,6 tūkst. Lt (2,2 karto.), nebaigta statyba – 1 241 ,3 tūkst. Lt (1,5
karto), 321,7 tūkst. Lt sumažėjo mašinų ir įrenginių vertė, 126,7 tūkst. Lt sumažėjo baldai ir biuro
įranga).
– trumpalaikis turtas sumažėjo 265,6 tūkst. Lt, iš jo – gautinos sumos – 296,2 tūkst. Lt.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis padidėjo 11,5 tūkst. Lt (pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis
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2012-12-31 buvo 23,6 tūkst. Lt). Atsargos padidėjo 18,1 tūkst. Lt, išankstiniai mokėjimai – 1,0
tūkst. Lt.
– trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo – 160,3 tūkst. Lt, iš jų skolos tiekėjams
sumažėjo 137,8 tūkst. Lt, tačiau 53,7 tūkst. Lt padidėjo trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
– finansavimo sumos padidėjo 967,8 tūkst. Lt, iš jų iš Valstybės biudžeto – 904,3 tūkst.
Lt, iš Savivaldybės biudžeto – 195,0 tūkst. Lt, iš ES sumažėjo – 218,6 tūkst. Lt, iš kitų šaltinių
padidėjo – 87,1 tūkst. Lt.
– grynasis turtas sumažėjo 276,2 tūkst. Lt, ši suma yra 2013 m. veiklos rezultatas –
deficitas (kitaip – nuostolis).
Įstaigos dalininkų kapitalą (įnašą) sudaro 178 712 Lt. Radviliškio mero potvarkiu23
perduotas 168 323 Lt vertės trumpalaikis turtas kaip viešosios įstaigos steigėjo (savininko) įnašas.
Ligoninės 2000 m. ataskaitoje (Forma P „Kapitalo būklė“) nurodyta, kad pagal aktą perduota 10
524 Lt vertės turtas, o 2002 m. grąžinta savivaldybei 135 Lt (aktų nerasta).
Nesivadovauta Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo24 6 straipsnio 2 dalies 7
punkto nuostatomis. Įstaigos įstatuose nenurodyta dalininkų įnašų perdavimo viešajai įstaigai
tvarka.
Vienas iš pagrindinių įstaigos veiklos rodiklių yra mokumas, kuris turi būti didesnis už 1:
Mokumas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai. VŠĮ Radviliškio ligoninės
mokumas: 2011 m. buvo 1 967,1/1961,8 = 1,0; 2012 m. buvo 1 444,2/1032,3 = 1,4; 2013 m. buvo 1
178,7/2839,4 = 0,4; 2014 m. 9 mėn. buvo 1 878,4/4 275,6 = 0,4.
Ligoninės mokumas mažėja, nes didėja trumpalaikiai įsipareigojimai (apmokėjimas
tiekėjams už paslaugas). Ši situacija rodo, kad Įstaiga 2014 m. gali nesugebėti įvykdyti finansinių
įsipareigojimų.
4.2. Pastebėjimai dėl Įstaigos įsiskolinimo
VšĮ Radviliškio ligoninės įsipareigojimai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 539,4 tūkst. Lt,
iš jų ilgalaikiai įsipareigojimai – 700,0 tūkst. Lt (paskola). Sutartis dėl paskolos25 sudaryta 2002 m.,
kurios paskirtis – apyvartinių lėšų papildymas. Pagal 2012-06-20 susitarimą Nr. 7 paskolos
grąžinimo terminas nuo 2014-11-20 iki 2015-11-09 pagal grąžinimo grafiką (metinė palūkanų
norma 4,75 proc. buvo 7,2 proc.). Trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 839,4 tūkst. Lt, iš jų 398,9
tūkst. Lt banko kreditas pagal sutartį26 apyvartinių lėšų netolygumo išlyginimui, darbo užmokesčio

23

Radviliškio rajono savivaldybės mero 2002-09-06 potvarkis Nr.266 „Dėl trumpalaikio turto (įnašo) perdavimo
Viešajai įstaigai Radviliškio ligoninė“.
24
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 1996-07-03 įstatymas Nr. I-1428 (su vėlesniais pakeitimais).
25
Paskolos 2002-05-09 sutartis Nr. TL-2002-014-00 su AB Šiaulių bankas.
26
Sutartis 2013-12-19 Nr. OLD-2013-012-14 su AB Šiaulių bankas dėl banko sąskaitos kreditavimo.
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ir su juo susijusių išlaidų apmokėjimui (metinė palūkanų norma 4,75 proc.). Kredito likutis 201409-01 – 0 Lt. Įstaiga 2013 m. sumokėjo 49,1 tūkst. Lt palūkanų. Įstaigos įsipareigojimų pokytis
per 2011 – 2014 metus pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė
Įsipareigojimų pokyčiai per 2011 – 2014 m. laikotarpį, tūkst. Lt*
Ei.
Nr.
1.
2.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Įsipareigojimai

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Iš viso (2.1-2.5.)
2.6. Sukauptos mokėtinos sumos
3.
Iš viso įsipareigojimų (1+2)
Gautinos sumos (už suteitas paslaugas,
parduotas prekes, turto naudojimą)
* FBA duomenys
** Reikės padengti iš 700,0 tūkst. Lt paskolos 2014 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014-09-30

579,0
1 961,8
1,6
1 053,4
252,0
1 307,0
654,8
2 540,8

700,0
2 999,7
345,1
184,9
1 633,3
175,3
2 338,5
661,1
3 699,7

700,0
2 839,4
398,9
166,1
1 495,5
150,5
2210,9
628,4
3 539,4

606,6
4 275,6
101,4**
176,1
2 881,4
520,1
3 679,0
596,6
4 882,2

1 421,1

911,9

628,3

1 174,3

Įstaigos įsipareigojimai 2013 m. gruodžio 31 d. lyginant su 2012 m. gruodžio 31 d.
sumažėjo 4,3 proc., tuo tarpu gautinos sumos sumažėjo 31,4 proc. Įstaigos galimybės grąžinti
skolas 2013 m. pabaigoje lyginant su 2012 m. buvo blogesnės. Skirtumas tarp gautinų sumų ir
mokėtinų sumų (įvertinus turimus sąskaitoje pinigų likučius) 2013 m. gruodžio 31 d. buvo
neigiamas: mokėtinos sumos viršijo gautinas sumas ir pinigų likučius 2 855,0 tūkst. Lt. 2014 m.
rugsėjo 30 d. mokėtinos sumos viršijo gautinas sumas ir turimus sąskaitoje pinigų likučius 3 595,6
tūkst. Lt.
Įstaigos galimybės grąžinti skolas blogėja. Skirtumas tarp gautinų sumų ir mokėtinų sumų
(įvertinus turimus sąskaitoje pinigų likučius) 2014 m. rugsėjo 30 d. didėja, t.y. mokėtinos sumos
viršija gautinas sumas ir pinigų likučius 3 595,6 tūkst. Lt.
4 lentelė
PSDF lėšų panaudojimas
Paslaugos pavadinimas
1

Slaugos paslaugos
Ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugos
Stacionarinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugos
Kitos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos
Iš viso:

PSDF lėšų panaudojimas, Lt
Planinės
Faktinės
Apmokėtos
2014 m.
2014 m. 9 mėn. (įsisavintos)

5-4
stulpelis

2

3

4

5

6

1 226 582
3 396 496

919 936
2 547 372

910 035
2 108 550

897 505
2 108 688

- 12 530
138

7 422 890

5 567 168

5 459 605

5 518 199

+ 58 594

1 249 625

937 219

996 778

996 778

-

13 295 593

9 971 695

9 474 968

9 521 170

+ 46 202
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Per 2014 m. 9 mėn. TLK už suteiktas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
Ligoninei apmokėjo daugiau nei numatyta, bet metinės sutarties27 sudarytos su TLK ribose.
5. VšĮ Radviliškio ligoninės teikiamų paslaugų kainų nustatymas.
Pastebėti neatitikimai reglamentuojant sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose teikiamų
paslaugų kainų nustatymą. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo28 16 straipsnio 2
dalies 37 punkto nuostatas savivaldybės tarybos kompetencija – „kainų ir tarifų už savivaldybės
kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra
savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais
nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas
(tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų
nustatyta tvarka“.
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo29 28 straipsnio 4 punkto
nuostatomis įstaigos steigėjo kompetencija yra „įstatymo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti
nustatant paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas“.
Ligoninės įstatų 9.4 punktas nurodo, kad „steigėjas turi teisę nustatyti ar dalyvauti
nustatant paslaugų kainas bei jų skaičiavimo metodikas“.
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo30 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis
LNNS vykdomieji subjektai (šiuo atveju sveikatos priežiūros viešoji įstaiga – Ligoninė) pagal
kompetenciją teikia šių rūšių sveikatos priežiūros paslaugas:


asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai tiesiogiai nemoka
sveikatos priežiūros įstaigoms, jos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo,
valstybės ir savivaldybių biudžetų ar savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų;



mokamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai
(juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti. Šių paslaugų sąrašą, kainas, kainų
indeksavimo ir paslaugų teikimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.
Aukščiau minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad kitų (mokamų)

paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau reikalingų jų
teikimui užtikrinti, kainas nustato paslaugas teikiančių įstaigų administracija. Įstaigos

27

VšĮ Radviliškio ligoninės 2013-04-08 sutartis Nr. S-1-127/SF-61.12.1 su Šiaulių teritorinė ligonių kasa „Dėl asmens
paslaugų suteikimo ir šių paslaugų apmokėjimo“.
28
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
29
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 1996-06-06 įstatymas Nr. I-1367 (su vėlesniais pakeitimais).
30
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 1994-07-19 įstatymas Nr. I-552.
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suteikiamų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros paslaugoms, kainos patvirtintos
Ligoninės direktoriaus įsakymais31.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies
nuostatomis, VŠĮ Radviliškio ligoninės suteikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos ir indeksuotos įstaigos
vadovo įsakymais32 vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30
įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų
indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
6. Darbo užmokesčio sąnaudos ir darbo apmokėjimo sistema
6.1. Įstaigos valdymo struktūra
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo33 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo viešose įstaigose“ 2.5.1.4. punkte nurodyta, kad dalininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija privalo siekti (o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija – užtikrinti), kad viešosios įstaigos įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo
kompetencijai būtų priskirta viešosios įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo
tvirtinimas. Įstaigos įstatuose valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo kompetencija
steigėjui nenustatyta.
Steigėjas nepatvirtino Įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo viešose įstaigose“ 2.5.1.4. punkto nuostatuose.
6.2. Darbo užmokesčio sąnaudos
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo34 28 straipsnio 5 punkte
reglamentuota, kad įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui normatyvą tvirtina steigėjas arba
paveda pačiai įstaigai jį pasitvirtinti. Ligoninės įstatų 9.8 punkte paliekamos minėtame įstatyme
numatytos abi galimybės patvirtinti darbo užmokesčio normatyvą.
Steigėjas nėra patvirtinęs darbo užmokesčio normatyvo ar perleidęs jo tvirtinimo teisę
Ligoninės direktoriui, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28
straipsnio 5 punkte.

31

VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriaus įsakymai 2012-03-06 Nr. V-106, 2013-06-25 Nr. V-183, 2014-08-18 Nr. V174.
32
VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriaus įsakymai 2013-06-25 Nr. V-183, 2014-08-18 Nr. V-174.
33
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo viešose įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais).
34
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 1996-06-06 įstatymas Nr. I-1367 (su vėlesniais pakeitimais).
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Ligoninės administracija, koordinuodama darbo užmokesčio išlaidas, vadovaujasi
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais35 patvirtintu viešųjų įstaigų vadovaujančių
darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui įvertinti viešųjų įstaigų veiklos finansinių
rezultatų vertinimo kiekybiniu rodikliu (įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 55 proc.).
Sprendimuose rodiklis konkrečiai neapibrėžtas, išlieka galimybė interpretuoti, t. y. darbo
užmokesčio sąnaudų rodiklį skaičiuoti su/be įmokomis socialiniam draudimui, nuo pajamų ar nuo
išlaidų. Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, rodiklio taikymas pateiktas 5 lentelėje.
5 lentelė
Ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, rodiklio taikymas
Eil.
Nr.

Rodiklis

1

2

1.

Pajamos, tūkst. Lt
iš jų:
– už suteiktas paslaugas, apmokamas iš PSDF
– kitos
Išlaidos, tūkst. Lt
Tarybos sprendimais patvirtintas vertinimo
kokybinis rodiklis:
– proc.
– tūkst. Lt
Darbo užmokesčio lėšos pagal patvirtintą
kokybinį rodiklį nuo visų pajamų, proc.
Darbo užmokesčio lėšos pagal patvirtintą
kokybinį rodiklį nuo pajamų gautų iš PSDF, proc.
Darbo užmokesčio išlaidos*, tūkst. Lt
Faktiškos darbo užmokesčio išlaidos proc. nuo
visų patirtų sąnaudų
Deficitas, tūkst. Lt
Perviršis, tūkst. Lt

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2011 m.

Laikotarpis
2012 m.

2013 m.

3

4

5

15 037,6

14 666,3

14 638,7

13 477,5
1 560,1
14 952,5

13 446,2
1 220,1
16 174,0

13 227,2
1 411,6
15 035,6

55
8223,9

55
8 895,7

55
8 269,5

46,40

51,51

49,84

51,77

56,19

55,16

6 977,3
46,66

7 555,0
46,71

7 295,8
48,52

1246,6
–

1340,7
–

973,8
–

Duomenys pateikti Įstaigos vyr. buhalterės
* Išlaidos be socialinio draudimo įmokų.

Darbo užmokesčio išlaidos (be socialinio draudimo įmokų) 2013 m. padidėjo 318,5 tūkst.
Lt arba 4,56 proc. palyginus su 2011 m., tačiau 259,2 tūkst. Lt buvo mažesnės (3,43 proc.) nei 2012
m. ir sudarė 48,52 proc. (be socialinio draudimo įmokų) visų patirtų sąnaudų.
6.3. Darbo užmokesčio teisinis reglamentavimas
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnis reglamentuoja Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarką, tačiau
sveikatos priežiūros specialistų darbo apmokėjimo tvarka nereglamentuota. Minėto įstatymo 30
straipsnio 1 punktu pavesta įstaigos vadovui, suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinti

35

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai 2012-05-17 Nr. T-283, 2013-03-28 Nr. T-492, 2014-03-27 Nr. T734.
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įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką. Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka
suderinta su ligoninės stebėtojų taryba36 ir patvirtinta Ligoninės direktoriaus įsakymu37.
Ligoninės Darbo apmokėjimo tvarkos 6 punkte nurodyta, kad „Ligoninės darbuotojų darbo
užmokestį sudaro: pagrindinis darbo užmokestis, priedai, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių
dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą, kaip tai reglamentuoja LR darbo kodeksas“, 7
punkte nurodyta, kad darbuotojų pagrindinis darbo užmokestis gali būti nustatomas tokiais
būdais: nustatoma pareiginė alga arba valandinis atlygis; apmokėjimas už darbą pagal atliktų
konsultacijų skaičių; apmokėjimas nuo uždirbtų pajamų. Tvarkos 11 punkte nurodyta, kad
pareiginę algą (valandinį atlygį) darbuotojams nustato Ligoninės direktorius, neviršijant
Ligoninės steigėjo patvirtinto darbo užmokesčio fondo. Pagrindinio darbo užmokesčio
apskaičiavimo už darbą pagal atliktų konsultacijų skaičių ir apmokėjimą nuo uždirbtų pajamų
atvejais tvarkoje nenustatyta neviršyti darbo užmokesčio fondo.
Pastebėta, kad pagrindinio darbo užmokesčio nustatymo pagal atliktų konsultacijų
skaičių būdu apskaičiuotas gydytojo pagrindinis darbo užmokestis sudaro apie 72 proc. (be
socialinio draudimo įmokos) faktiškai gaunamų Įstaigai pajamų už konsultaciją (gydytojo darbo
sutartyje38 numatytas atlyginimas mokant po 35,00 Lt už vieno tipo konsultaciją). Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu39 patvirtinta tokio tipo konsultacijos paslaugos
bazinė kaina 52,20 Lt, Teritorinė ligonių kasa pritaikiusi 0,93 bazinių kainų balą, Ligoninei sumoka
48,54 Lt).
Darbo kodekso 188 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „konkretūs valandiniai tarifiniai
atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko,
aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse sutartyse ir darbo sutartyse“. Įstaigos Kolektyvinės
sutarties skyriuje „V. Darbo apmokėjimas“, bei įstaigos Darbo apmokėjimo tvarka nenustato
konkrečių tarifinių atlyginimų, mėnesinės algos, darbo apmokėjimo kriterijų, kuriais vadovaujantis
nustatomas darbuotojų darbo užmokestis.
Stebėtojų tarybos pritarta ir įstaigos vadovo patvirtinta Ligoninės darbo apmokėjimo
tvarka bei su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe pasirašyta kolektyvinė sutartis suteikia
Ligoninės direktoriui teisę nuspręsti darbuotojų darbo užmokesčio dydį.

36

VšĮ Radviliškio ligoninės stebėtojų tarybos 2014-02-19 posėdžio protokolas Nr. VNS-4(3.12).
VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014-02-20 įsakymas Nr. V-31„Dėl viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės
darbo apmokėjimo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo“ .
38
Darbo sutartis sudaryta 2012-05-21 Nr. 797, papildymas nuo 2014-05-01, galiojęs iki 2014-07-01.
39
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-05-09 įsakymas Nr. V-436 „Dėl privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir
bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“.
37
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Pastebėta, kad įstaigos vadovas ne visais atvejais vadovaujasi Ligoninės patvirtina Darbo
apmokėjimo tvarka. Ligoninės direktoriaus įsakymais40 buvo paskirti priedai (90 proc., 65 proc.,
60 proc.) pagal darbo apmokėjimo tvarkos 26.1 punktą „už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų
(pareigų) vykdymą“, 26.2 punktą „už įprastą krūvį viršijančią veiklą“, 26.3 punktą „už papildomų
užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos“, kurie viršijo Darbo
apakėjimo tvarkos 27 punkte nurodytus dydžius (iki 40 proc., iki 50 proc.).
Audito metu nustatyta, kad 2014 metų gegužės mėnesį antraeilėse pareigose dirbantis
gydytojas dirbo 24 val. 30 min.41 (priskaičiuotas darbo užmokestis buvo 12,6 tūkst. Lt) ir atliko 380
vnt. paslaugų (konsultacijų). Vidutinė vienos paslaugos (konsultacijos) trukmė buvo 3–4 min. t. y.
7–10 kartų trumpesnė nei numatyta Darbo apmokėjimo tvarkoje. Minėtoje tvarkoje patvirtinti darbo
krūviai yra – 18 pacientų darbo dienai (1 etatui) už vieno tipo paslaugą ir – 12 pacientų už kito tipo
paslaugą.
Įstaigos darbuotojų 2014 m. gegužės mėn. Išmokėjimų žiniaraščio su priskaitymais ir
atskaitymais duomenimis gydytojams priskaičiuotas nuo 1,8 tūkst. Lt iki 15,8 tūkst. Lt. darbo
užmokestis, slaugytojoms nuo 0,7 tūkst. Lt iki 2,3 tūkst. Lt, slaugytojų padėjėjams – nuo 0,6 tūkst.
Lt iki 2,0 tūkst. Lt, kineziterapeutams – nuo 0,4 tūkst. Lt iki 1,1 tūkst. Lt.
Vadovaujantis patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka negalėjome nustatyti ar teisingai
priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis darbuotojams. Ligoninės darbo apmokėjimo tvarka
tobulintina siekiant užtikrinti skaidresnį ir racionalesnį darbo užmokesčio nustatymą ir
apskaičiavimą.
Pagal Ligoninės darbo apmokėjimo tvarkos 42 punktą „Ligoninės direktoriui pašalpą skiria
Ligoninės steigėjas“. Nustatyta, kad Ligoninės direktorei buvo paskirta pašalpa Ligoninės
direktoriaus

pavaduotojos

įsakymu42.

Ligoninės

direktorė

pateikė

2014-07-21

prašymą

Savivaldybės administracijos direktoriui skirti materialinę paramą. Administracijos direktoriaus
pavaduotoja, nesivadovavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo43 1.1 punktu ir
perleido prašymą vykdyti Ligoninės direktoriaus pavaduotojai.
6 lentelė
Ligoninės faktinis darbo apmokėjimas pagal padalinius (tūkst. Lt)
Padalinys
1

Laikotarpis
2013 m.
2014 m.
balandis
gegužė
balandis
gegužė
2

3

4

5

2014 m. palyginus
su 2013 m. proc.
balandis gegužė
6

7

1. Stacionarūs gydimo skyriai:
40

VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriaus įsakymai 2014-02-24 Nr. P-116, 2014-06-10 Nr. P-351, 2014-04-07 Nr. P-211,
2014-02-24 Nr. P-115.
41
Darbo laiko 2014 m. gegužės mėnesio apskaitos žiniaraščio tabelio Nr. 3198 duomenys.
42
VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014-08-01 įsakymas V-159 „Dėl pašalpos skyrimo Danutei Povelauskienei“.
43
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-04-19 sprendimo Nr. T-505 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės
administracijos direktoriui personalo valdymo srityje“ 1.1. punktas.
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- priėmimo – skubios pagalbos
- vaikų ligų
- chirurgijos
- reanimacijos ir intensyvios terapijos
- operacinių
- akušerijos-ginekologijos
- I vidaus ligų
- II vidaus ligų
- slaugos ir palaikomojo gydimo
2. Konsultacinė poliklinika
3. Vaikų raidos sutrikimų
ankstyvosios reabilitacijos tarnyba

99,4
14,4
53,2
66,9
18,6
23,9
19,4
25,0
38,3
109,3
4,2

97,8
15,1
56,3
63,1
20,0
23,3
20,0
24,0
35,8
109,2
2,9

105,1
13,2
59,1
67,4
20,8
23,8
17,1
24,1
33,7
120,2
3,9

111,3
13,4
54,8
74,0
21,6
25,5
18,5
26,4
35,2
136,1
4,6

5,45
-8,69
11,07
0,85
11,92
-0,52
-12,04
-3,57
-11,93
10,00
-5,67

12,07
-11,59
2,79
17,25
8,28
9,15
-7,42
10,14
-1,65
24,62
60,02

Duomenys pateikti Įstaigos vyr. buhalterės

Darbo užmokesčio sąnaudos 2014 m. padidėjo priėmimo – skubios pagalbos, chirurgijos,
reanimacijos ir intensyvios terapijos, operacinių skyriuose, konsultacinėje poliklinikoje, sumažėjo –
vaikų ligų, I vidaus ligų, slaugos ir palaikomojo gydimo skyriuose. 2014 m. ir 2013 m. didžioji
darbo užmokesčio sąnaudų dalis tenka Konsultacinei poliklinikai ir Priėmimo ir skubios pagalbos
skyriui. Ligoninės 2012–2014 m. darbo užmokesčio struktūra pateikta 7 lentelėje.
7 lentelė
Ligoninės darbo užmokesčio struktūra
Pagrindinis atlyginimas
Laikotarpiai

Suma, Lt

Dalis nuo viso darbo
užmokesčio, proc.

Priedai, priemokos
Suma, Lt

Dalis nuo viso darbo
užmokesčio, proc.

Darbo
užmokestis
iš viso, Lt

1

2

3

6

7

8

2012 m. gegužės mėn.
2013 m. gegužės mėn.
2014 m. gegužės mėn.

542 395,85
556 814,43
614 318,82

86,31
91,56
92,35

85 978,51
51 351,71
50 841,12

13,68
8,44
7,64

628 374,36
608 166,14
665 159,94

Duomenys pateikti Įstaigos vyr. buhalterės

Darbo užmokesčio struktūros analizės metu nustatyta, kad 2014 m. gegužės mėnesio
priedų ir priemokų dalis darbo užmokesčio struktūroje sudarė tik 7,6 proc. ir palyginus su 2012 m.
gegužės mėnesio duomenimis sumažėjo 6,0 proc.
6.4. Darbo sutartys
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto
nuostata Savivaldybės tarybos paprastoji kompetencija yra savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų
skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo
santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kuri Radviliškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu44 pavesta Savivaldybės administracijos direktoriui.
Ligoninės direktoriaus pavaduotoja ekonomikai, pavaduojanti direktorių, viršydama savo
kompetenciją įsakymais45 „leido direktorei, kaip vaikų ligų gydytojai, dirbti papildomą vaikų ligų
44

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-04-19 sprendimo Nr. T-505 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės
administracijos direktoriui personalo valdymo srityje“ 1.1. punktas.
45
VšĮ Radviliškio ligoninės pavaduotojos ekonomikai, pavaduojančios direktorę įsakymai: 2010-12-16 Nr. V-398,
2011-01-28 Nr. P-26, 2013-03-07 Nr. P-131.
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gydytojo darbą, vaikų ligų skyriuje, mokant priedą už darbo intensyvumą“, „leido direktorei, vaikų
ligų gydytojai, dirbti papildomą vaikų ligų gydytojos darbą Konsultacinėje poliklinikoje, mokant
už darbo intensyvumą“, „priėmė direktorę į Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos
tarnybos socialinio pediatro pareigas 0,25 etato darbo krūviu iki nedarbingumo pabaigos“.
Ligoninės direktoriaus pareigoms eiti 2013-06-28 pasirašyta nauja darbo sutartis Nr. 769
su Radviliškio savivaldybės administracijos direktore. Sutartis dėl papildomo Ligoninės direktorės
darbo kaip vaikų ligų gydytoja pasirašyta 2003-03-03 su Ligoninės direktorės pavaduotoja.
Ligoninės direktorė 2013-07-03 kreipėsi į darbdavį dėl papildomo darbo Vaikų ligų skyriaus vaikų
ligų gydytoja 0,25 etato darbo krūvio ir priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vaikų ligų gydytoja
skubiai pagalbai pagal faktiškai dirbtą laiką. Radviliškio rajono savivaldybės direktorės
pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorę įsakymu46 leido ligoninės direktorei dirbti
papildomą darbą toje pačioje darbovietėje, tačiau neįtraukė naujų darbo sutarties sąlygų į 2013-0628 sutartį Nr. 769.
Pažymėtina, kad Ligoninės direktorę į papildomas pareigas toje pačioje darbovietėje
turėjo priimti steigėjas – savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo ir papildyti pagrindinę darbo
sutartį, nes nauja darbo sutartis dėl papildomo darbo nesudaroma, o tik keičiama esanti, t. y.
nesukuriamas naujas teisinis santykis, o tik papildomas esamo santykio tarp tų pačių šalių turinys.
Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinimas47 dėl papildomo darbo įforminimo taikant
Darbo kodekso 114 ir 119 straipsnius. 119 straipsnyje įvertinančiame reikalavimą susitarti dėl
papildomo darbo ar pareigų, nurodyta, kad toks susitarimas turi būti išreiškiamas ne sudarant naują
darbo sutartį, o aptariant tai galiojančioje darbo sutartyje (darbo sutarties modifikavimas). Į esamą
darbo sutartį reikia įtraukti naują sąlygą, kad visą sutarties galiojimo laiką (arba tam tikrą laikotarpį)
darbuotojas eis tam tikras papildomas pareigas ar dirbs tam tikrą papildomą darbą ir gaus už tai
papildomą darbo užmokestį. Susitarime gali būti nustatomas ir jo galiojimo terminas ar nutraukimo
sąlygos. Sisteminė ir tikslinė Darbo kodekso normų analizė leidžia teigti, kad atskira sutartis dėl
papildomų pareigų ar papildomo darbo nesudaroma. Šalims sudarius sutartį, tarp jų atsiranda darbo
teisinis santykis, kuris gali būti modifikuojamas, tariantis dėl papildomų pareigų ar papildomo
darbo. Pavaldumas darbdaviui lieka nepakitęs, keičiasi tik darbo teisinio santykio turinys, nes šalys
tariasi dėl kitų sąlygų, kurias nustatyti Darbo kodeksas, įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar
kolektyvinės sutartys nedraudžia.
Nustatyta, kad Ligoninėje sudarytos atskiros darbo sutartys su direktoriaus pavaduotoja
dėl papildomo dermatovenerologo pareigų, su chirurgijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja

46

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-04 įsakymas Nr. A-734-(8.2) „Dėl leidimo
dirbti papildomą darbą“.
47
Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-03-29 išaiškinimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2012.
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dėl papildomo chirurgijos skyriaus bendrosios praktiko slaugytojos pareigų, su gydytoja
anesteziologe-reanimatologe dėl Reanimacijos intensyvios terapijos skyriaus vedėjo pareigų.
Rekomenduotina, kad sudarant naujus susitarimus dėl papildomo darbo ar pareigų aptarti tai
pagrindinėje darbo sutartyje.
6.5. Darbo laiko ir poilsio trukmė
Ligoninių budinčio personalo darbas patenka į darbų sąrašą48, kuriuose gali būti taikoma
iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, tačiau darbdavys privalo užtikrinti Darbo
kodekso 144 straipsnio 4 dalyje nustatytas poilsio normas.
Išanalizavus atrankos būdu pasirinktų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus
medicinos gydytojų darbo laiką, nustatyta, kad nesilaikoma darbo ir poilsio laiko rėžimo.
Antraeilėse pareigose dirbančių gydytojų anesteziologų – reanimatologų darbo laikas tęsiasi dvi ir
daugiau parų iš eilės 48 val., 56 val. be privalomo poilsio laiko tarp darbo dienų.
Pastebėta, kad 1 etatu dirbantis gydytojas anesteziologas – reanimatologas papildomai
dirba gydytojo anesteziologo – reanimatologo darbą49, mokant už faktiškai dirbtą darbo laiką. Tų
pačių darbo funkcijų vykdymas, viršijant darbuotojui nustatytą darbo laiko trukmę, traktuojamas
kaip viršvalandinis darbas, už kurį mokama Darbo kodekso 193 straipsnyje nustatyta tvarka.
Darbuotojo pageidavimas dirbti papildomai tas pačias pagrindinėje darbo sutartyje sulygtas
funkcijas, viršijant pagrindinėje darbo sutartyje nustatytą darbo laiko trukmę, nesuteikia darbdaviui
teisės pažeisti imperatyvias Darbo kodekso nuostatas.
Nesilaikant darbo ir poilsio rėžimo, pažeidžiant Darbo kodekso nuostatas, atsiranda
galimybė neįvykdyti Ligoninės įsipareigojimų tiekti sveikatos priežiūros paslaugas saugiai,
efektyviai ir kokybiškai.
Savivaldybės kontrolierė

Giedrė Sinkevičienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gelma Dabašinskienė

Vyr. specialistė

Rasa Baublienė

48

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-14 nutarimas Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki
dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos
srityse, patvirtinimo“.
49
VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriaus 2013-10-21 įsakymas Nr. P-604 „Dėl papildomo gydytojo anezteziologoreanimatologo darbo“.
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PRIEDAI
Veiklos audito ataskaitos
„Dėl VšĮ Radviliškio ligoninės
audito rezultatų“
1 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Priemonės
rekomendacijai
įgyvendinti

Rekomendacija

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

Patvirtinti įstaigos veiklos strategiją.
1.

2.

Nustatyti arba pavesti įstaigos vadovui
nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo
užmokesčiui normatyvą nuo pajamų gautų
iš PSDF (pagal LNSS įstaigų taikomą
praktiką).
Patvirtinti Ligoninės valdymo struktūrą ir
pareigybių sąrašą.

3.

Taisyklės dėl Atstovavimo Savivaldybei
viešosiose įstaigose nustatyti atsakingus
už viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos koordinavimą, kontroliavimą bei
analizę.
4.

Inicijuoti darbo sutarties dėl Ligoninės
direktoriaus papildomo darbo pakeitimą.
5.
Siekiant sustiprinti Ligoninės finansinės
veiklos kontrolę, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu
nuostatuose priskirti funkciją analizuoti,
koordinuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą.
6.

Paruošti Radviliškio
rajono savivaldybės
tarybai sprendimo
projektą

Iki 2015-06-30

Paruošti Radviliškio
rajono savivaldybės
tarybai sprendimo
projektą

Iki 2015-04-30

Paruošti Radviliškio
rajono savivaldybės
tarybai sprendimo
projektą

Iki 2015-06-30

Paruošti Radviliškio
rajono savivaldybės
tarybai sprendimo
projektą

Iki 2015-06-30

Paruošti Radviliškio
rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus
įsakymą
Patikslinti
Savivaldybės
direktoriaus
įsakymu
Savivaldybės
administracijos
Turto ir vietinio
ūkio skyriaus
nuostatus ir
Savivaldybės
administracijos vyr.

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Iki 2015-03-30

Iki 2015-03-01

Už
rekomendacijos
vykdymą
atsakingas asmuo
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
savivaldybės
gydytojas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
savivaldybės
gydytojas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
savivaldybės
gydytojas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
Turto ir vietinio
ūkio skyriaus
vedėjas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
savivaldybės
gydytojas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
Turto ir vietinio
ūkio skyriaus
vedėjas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
savivaldybės
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Veiklos audito ataskaita

gydytojo pareigybės
nuostatus

gydytojas

Pateikti steigėjui tvirtinti Savivaldybės
viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų
finansinių ataskaitų rinkinius.
Paruošti Radviliškio
rajono savivaldybės
tarybai sprendimo
projektą

7.

Teikti steigėjui tvirtinti įstaigos valdymo
struktūrą ir pareigybių sąrašą.
8.

9.

Inicijuoti įstaigos įstatų pakeitimą,
panaikinant įstatų neatitikimus
galiojantiems teisės aktams.
Sudarant darbuotojų darbo laiko grafikus,
vadovaujantis Darbo kodekso XIII
skyriaus nuostatomis.

10.

Skyrių vedėjų
įpareigojimas
Ligoninės
direktoriaus
įsakymu dėl darbo
laiko kontrolės
sudarant grafikus

Vadovautis Ligoninės darbo apmokėjimo
tvarkoje patvirtintais gydytojų darbo
krūviais.

13.

14.

Peržiūrėti ir nutraukti papildomas darbo
sutartis toms pačioms pareigoms atlikti.
Papildomus darbus ar pareigas aptarti
pagrindinėse galiojančiose sutartyse.

Finansinių ataskaitų rinkinius skelbti
įstaigos internetinėje svetainėje.
Užtikrinti aiškų, skaidrų ir racionalų darbo
užmokesčio lėšų naudojimą, peržiūrėti,
patobulinti ir suderinus su stebėtojų
taryba, patvirtinti darbo apmokėjimo
tvarką, išdėstant aiškią pagrindinio darbo
užmokesčio nustatymo sistemą.

Po Ligoninės įstatų
pakeitimo,
priskiriant valdymo
struktūros ir
pareigybių sąrašo
tvirtinimo
kompetenciją
Steigėjui.

Ligoninės
direktorius

2015 metų II
ketvirtis

Ligoninės
direktorius

2014 m.
gruodžio 1 d.

Ligoninės
direktorius,
personalo
vyriausiasis
specialistas

Nuolat (darbo
krūviai
specialistams gali
kisti dėl
sezoniškumo,
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
poreikio, pacientų
skaičiaus ir pan.)
VšĮ Radviliškio
ligoninės
2014-11-28 raštu
Nr. S-2394-(1.13)
pateiktos pastabos
dėl papildomo
darbo sutarčių.
Per 10 d. d. po
finansinių ataskaitų
rinkinio
patvirtinimo

11.

12.

Iki 2015-04-30

Darbo apmokėjimo
tvarkos pakeitimų
iniciavimas,
atsižvelgiant į
Sveikatos apsaugos
ministerijos
patvirtintas
valstybės ir
savivaldybių
viešųjų ASPĮ
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Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
Turto ir vietinio
ūkio skyriaus
vedėjas
Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
savivaldybės
gydytojas

Po rekomendacijų
pavirtinimo

Ligoninės
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
medicinai

Ligoninės
direktorius,
personalo
vyriausiasis
specialistas
Ligoninės
direktorius,
vyriausiasis
buhalteris

Ligoninės
direktorius

29

Veiklos audito ataskaita

Nusistatyti išlaidų, skirtų medikamentams
normatyvus.
15.

16.

17.

18.

darbuotojų (išskyrus
vadovų ir jų
pavaduotojų) darbo
užmokesčio
rekomendacijas
Normatyvų
patvirtinimas
Ligoninės
direktoriaus
įsakymu

Įstaigos įstatuose nurodyti dalininkų įnašų
perdavimo Įstaigai tvarką.

2015 m. II ketvirtis

Skiriant darbuotojams priedus vadovautis
Ligoninės darbo apmokėjimo tvarka.
Imtis priemonių įstaigos veiklos
sąnaudoms mažinti.

Iki 2014-12-31

Nuolat
Taupymo priemonių
plano tęstinumas,
naujų taupymo
galimybių paieška

Nuolat

Ligoninės
direktorius,
vyriausiasis
buhalteris
Ligoninės
direktorius,
vyriausiasis
buhalteris
Ligoninės
direktorius,
vyriausiasis
buhalteris
Ligoninės
direktorius,
vyriausiasis
buhalteris

Atsakingas už rekomendacijų įgyvendinimą asmuo informuoja Kontrolės ir audito tarnybą
apie rekomendacijų įgyvendinimą, plane numatytais terminais.
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