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I. SANTRAUKA 
 

Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika (toliau – ir Įstaiga) yra iš Kauno miesto 

savivaldybės turto ir lėšų įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) viešoji sveikatos 

priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigoje teikiamos 

pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

Audito atlikimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) 

kontrolieriaus 2016-03-14 pavedimas Nr. P-01-4
1
.  

Audituojamas subjektas – viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika, kodas – 135042394, 

buveinė – Pramonės pr. 31, Kaunas.  

Audito objektas – Įstaigos veikla.  

Audito tikslas – įvertinti Įstaigos 2015 metų veiklą efektyvumo aspektu, atlikti atitikties 

auditą ir surinkti pakankamai tinkamų audito įrodymų, kurie leistų padaryti išvadą, ar darbo 

užmokesčio, viešųjų pirkimų sričių informacija visais reikšmingais atžvilgiais atitinka nustatytus 

kriterijus, atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.  

Audituojamas laikotarpis – 2015 metai, atskirtais atvejais analizuojami ir kitų metų 

duomenys.  

Audito procesas – auditą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiosios 

specialistės Eglė Tamašauskaitė (grupės vadovė), Rita Danielė, Rita Pucilauskienė, audite dalyvavo 

Savivaldybės kontrolierė Žana Gasparavičienė (bendras audito valdymas ir vidinė bendroji audito 

peržiūra).  

Audito išvados suformuluotos išanalizavus Įstaigos veiklą, apibendrinus Savivaldybės 

administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus suteiktą informaciją, susipažinus su kitų Kauno miesto 

savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

veikla. 

Įvertinus surinktus įrodymus, pateikiamos audito išvadas ir rekomendacijos. 

Audito ataskaitos rezultatai yra teikiami Savivaldybės merui, Savivaldybės tarybos 

Kontrolės komitetui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir laikinai einančiam pareigas Įstaigos 

direktoriui.  

Atliekant audito procedūras tikrinti ne visi Įstaigos duomenys, o tik tie, kurie susiję su 

pasirinkta audito apimtimi. Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

                                                           
1 Savivaldybės kontrolieriaus 2016-03-14 pavedimas Nr. P-01-4 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos veiklos 

(atitikties) audito“, Savivaldybės kontrolieriaus 2016-06-28 įsakymas Nr. V-6 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2016 

m. kovo 14 d. pavedimo Nr. P-01-4 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos veiklos (atitikties) audito“ pakeitimo“ 
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Audito atlikimo metu daryta prielaida, kad visi auditoriams pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs 

ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. 

1.1. AUDITO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
2
 ĮSTAIGAI 

1. Įstaiga įgyvendino visus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus 2015 metų veiklos 

užduočių ir veiklos vertinimo kiekybinius ir kokybinius rodiklius. Įstaigoje įdiegta ir įgyvendinama 

papildoma prevencinių programų paslaugų, skatinamųjų paslaugų atlikimo stebėsenos sistema yra 

gerosios praktikos pavyzdys, padedantis užtikrinanti vidaus kontrolę ir skatinantis veiklos 

efektyvumą. (3.1. poskyris) 

2. Įstaigoje 2015-12-31 buvo prisirašę 54182 pacientai. Per metus pacientų skaičius sumažėjo 

2,13 proc. ir tai buvo 0,23 proc. mažesnis mažėjimas nei poliklinikų vidurkis (2,36 proc.), todėl 

Įstaigos veikla šiuo aspektu vertintina patenkinamai. Įstaigos Psichikos sveikatos centre            

2015-12-31 buvo prisirašę 60342 pacientai. Per metus pacientų skaičius sumažėjo 2,25 proc. ir tai 

buvo blogesnis rezultatas nei poliklinikų vidurkis (mažėjimas 2,05 proc.), todėl Įstaigos veikla šiuo 

aspektu vertintina kaip tobulintina. 2015 metais Įstaigoje apsilankiusiųjų pas II lygio sveikatos 

priežiūros specialistus procentas, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis
3
, buvo didžiausias ir 

sudarė 29,3 proc. (3.1. poskyris, 3.2. poskyris)  

Rekomenduotina Įstaigai priimti priemones, kad būtų sudarytos sąlygos pacientų skaičiui augti.  

3. Įstaigos veiklos rezultatas 2015 metais buvo teigiamas. Per 2015 metus pagrindinės veiklos 

rezultatas sumažėjo 3,4 karto, tačiau 2015 metais išliko didžiausias, lyginant su kitomis Kauno 

poliklinikomis, ir sudarė 0,1 mln. Eur. Palyginus visų Kauno poliklinikų 2015 metų pajamų ir 

sąnaudų struktūrą, atkreiptinas dėmesys, kad Įstaiga gavo daugiausiai pajamų iš ES, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų. (3.1. poskyris) 

4. Audito procedūros metu nustatyta, kad Įstaigos pastate Pramonės pr. 31, Kaune,  yra neveikiantis 

baseinas, kurio plotas – 41,42 m
2
. Šios patalpos naudojamos neefektyviai. (3.1. poskyris) 

 Rekomenduotina užtikrinti, kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų 

veiksmingai naudojami.  

                                                           
2 Rekomendacijų įgyvendinimo planas pateiktas 1 priede. 
3 Kauno poliklinikos – VšĮ Kauno Dainavos poliklinika, VšĮ Kauno Centro poliklinika, VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika, VšĮ Kauno 

Šančių poliklinika, VšĮ Kauno Šilainių poliklinika. 
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5. Atlikus audito procedūras ir išanalizavus pasirinktus atvejus, vertinant, ar darbuotojams darbo 

užmokestis 2015 metais priskaitytas teisingai, rizikų nenustatyta. Įstaigos sąnaudų  dalis valdymo 

išlaidoms ir sąnaudų dalis darbo užmokesčiui 2015 metais buvo mažiausia, lyginant su kitomis 

Kauno poliklinikomis. (3.2. poskyris) 

6. Pastebėta, kad interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“, pateiktoje lentelės grafoje „kitas 

personalas, neteikiantis medicininių paslaugų“, apibendrinta informacija yra neinformatyvi ir 

atskleidžiama netinkamai, nes fiksuojamas didelis grupės narių (priskirtų grupei pareigybių) 

vidutinio mėnesinio paskirtojo darbo užmokesčio nuokrypis nuo grupės vidurkio. (3.2. poskyris) 

Rekomenduotina Įstaigai užtikrinti, kad interneto svetainėje darbo užmokesčio informacija būtų 

tinkamai atskleidžiama.  

7. Vertinant, kaip Įstaiga valdo žmogiškuosius išteklius, audito procedūros metu analizuotas 

apsilankiusiųjų pacientų skaičius pas sveikatos priežiūros specialistus, kuris lygintas su gydytojų 

darbo krūviu, bei analizuotas gydytojų darbo užmokestis. Palyginus užimtų etatų pasiskirstymą 

Kauno poliklinikose su apsilankiusiųjų pas sveikatos priežiūros specialistus skaičiumi, matyti, kad 

gydytojų darbo krūviai Kauno poliklinikose ženkliai nesiskiria ir yra proporcingi apsilankiusiųjų 

pacientų skaičiui. Įstaigoje 2015 metais vidutiniškai gydytojui buvo mokamas vienas mažiausių 

atlyginimų, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis – 925 Eur, slaugytojui – 563 Eur.  

(3.2. poskyris) 

Rekomenduotina Įstaigai spręsti klausimą dėl galimybių didinti darbo užmokestį gydytojams ir 

slaugytojams. 

8. Nors, kaip nustatyta audito procedūros metu, maksimalus leistinas priemokų Įstaigos vadovo 

pavaduotojams dydis, nustatytas LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintame tvarkos apraše
4
, 

neviršytas, tačiau Įstaigos direktoriaus pavaduotojams kintamoji darbo užmokesčio dalis buvo 

skaičiuojama nesivadovaujant LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 6 straipsnio nuostata bei 

minėto tvarkos aprašo 4,  8 ir 20 punktais. (3.2. poskyris) 

Rekomenduotina Įstaigai užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi įstatymais ir norminiais teisės aktais. 

                                                           
4 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir 

vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų 

įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos 

kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
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9. Atsižvelgiant į audito metu atliktas procedūras ir kompleksiškai įvertinus vidaus kontrolės 

aplinką, nustatyta, kad Įstaigoje vidaus kontrolės sistema sukurta taip, kad užtikrintų pagrindinius 

jai keliamus tikslus, atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir 

informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, tačiau pažymėtina, 

kad pasitaiko atvejų, kuomet vidaus kontrolės procedūros ne visuomet sklandžiai įgyvendinamos. 

Vidaus kontrolė atsargų administravimo srityje  yra nepakankama. (3.3. poskyris) 

Rekomenduotina Įstaigai sustiprinti vidaus kontrolės procedūras, įvertinti, ar nėra galimybės 

sumažinti sąnaudų sunaudotų vaistų, tvarsliavos, medicininių medžiagų ir priemonių savikainai 

diegiant papildomas vidaus kontrolės procedūras siekiant, kad būtų užtikrinta efektyvi Įstaigos 

veikla.  

10. Pasitaiko atvejų, kuomet Įstaigoje laukimo eilės kalendorinėmis dienomis pas šeimos gydytojus 

yra ilgesnės nei kitose Kauno poliklinikose, tačiau ne visais tirtais mėnesiais situacija kartojosi, 

todėl patvirtinti išskirtinės problemos fakto dėl ilgų laukimo eilių pas šeimos gydytojus, lyginant su 

kitomis Kauno poliklinikomis, nėra pagrindo. Be kita ko, pastebėta, kad paskutiniu metu  Įstaigoje 

laukimo eilės pas šeimos gydytojus mažėja ir situacija Įstaigoje yra santykinai geresnė nei kitose 

Kauno poliklinikose. Pažymėtina, kad ilgos laukimo eilės pas šeimos gydytojus yra sisteminė 

problema visose Kauno poliklinikose. (3.4. poskyris) 

Rekomenduotina Įstaigai priimti priemones, kad laukimo eilės pas šeimos gydytojus mažėtų. 

11. Susipažinus su viešųjų pirkimų sritimi, nustatyta, kad Įstaigoje yra sukurta ir veikianti pirkimų 

apskaitos ir pirkimų planavimo sistema, tačiau nepašalinamos prielaidos pirkimus organizuoti 

neekonomiškai. (3.5. poskyris) 

Rekomenduotina Įstaigai priimti priemones, kad prieš inicijuojant naujas pirkimų procedūras, būtų 

įvertintas pirkimo sąlygų ekonomiškumas. 

12. Nustatyta, kad nevisiškai įgyvendintas Savivaldybės tarybos sprendimo
5
 1.5. punkto 

reikalavimas, reglamentuojantis, kad Savivaldybės meras skiria į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų 

įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė (išskyrus švietimo įstaigas), vadovus, įgyvendina kitas 

funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. (3.2. poskyris) 

                                                           
5 Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. T-538 „Dėl Kauno miesto savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės 

(arba savininkės), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 
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Rekomenduotina Savivaldybės administracijai patobulinti vidaus kontrolės sistemą ir užtikrinti, kad 

būtų tinkamai sprendžiami Įstaigos vadovo darbo santykių klausimai ir visi, su Įstaigos vadovu 

susiję dokumentai, būtų kaupiami jo asmens byloje, esančioje Savivaldybės administracijos 

Personalo valdymo skyriuje.  

II. ĮŽANGA 

Kauno Dainavos poliklinika įsteigta 1969 metais kaip Kauno III-sios ligoninės padalinys ir 

Kauno miesto valdybos 1994-06-21 reorganizuota į savarankišką įstaigą.  

Įstaigos misija – sveikas Kauno miesto gyventojas. Poliklinikos veikla nukreipta į pacientų 

poreikių tenkinimą. Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas 

ir kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų, nurodytų Įstaigos licencijoje, teikimas.  

Įstaigoje 2015-12-31 dirbo 548 darbuotojai, 2015 metais vidutinis prisirašiusių pacientų, 

kurie buvo apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, skaičius buvo 50580.  

Įstaigoje užtikrinamas sklandus profesionalaus medicininio personalo darbas, kai vienoje 

vietoje teikiamos kokybiškos pirminės ir antrinės grandies paslaugos: pirminės ambulatorinės, 

ambulatorinės specializuotos, dienos stacionaro, vaikų ir suaugusiųjų medicininės reabilitacijos, 

brangiųjų tyrimų ir procedūrų, dantų protezavimo paslaugos, Įstaigoje veikia Jaunimo centras. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, LR Sveikatos 

sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, LR Vyriausybės 

nutarimais, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstatais
6
. Įstatai     

2013-01-30 įregistruoti Juridinių asmenų registre.  

Įstaiga turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 1999-12-17 Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1139, kuri 

paskutinį kartą tikslinta 2016-05-26. 

Už savo prievoles Įstaiga atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. 

Savivaldybės turtinių ir neturtinių juridinio asmens dalyvio teisių atstovavimas 

įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-538
7
. 

Viešosios įstaigos savininkės turtines ir neturtines teises įgyvendina Savivaldybės administracijos 

                                                           
6 Įstaigos įstatai, patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-07 įsakymu Nr A-82 „Dėl viešosios įstaigos Kauno 

Dainavos poliklinikos įstatų patvirtinimo“. 
7 Savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimas Nr. T-538 „Dėl Kauno miesto savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (arba 

savininkės), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
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direktorius, atskirais atvejais – Savivaldybės taryba ir Savivaldybės meras. Įstaiga turi stebėtojų 

tarybą, gydymo tarybą, slaugos tarybą, vidaus medicininio audito grupę. 

Iki 2016-05-10 Įstaigos direktoriaus pareigas ėjo Giedrius Andziukevičius, nuo 2016-05-11 

iki 2016-06-19 Įstaigos direktoriaus pareigas ėjo Anelė Čakstienė
8
, nuo 2016-06-20 Įstaigos 

direktoriaus pareigas eina Paulius Kibiša
9
, kol bus paskirtas Įstaigos direktorius. Atkreiptinas 

dėmesys, kad Įstaigos direktorius 2015 metais dirbo 27 darbo dienas, kitu laiku jį pavadavo Įstaigos 

pavaduotoja gydymui Anelė Čakstienė, jai nesant pareigas ėjo Įstaigos pavaduotoja slaugai Daiva 

Špiliauskienė. Įstaigos direktorius dirbo vadovaudamasis pareiginiais nuostatais, patvirtintais 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-29 įsakymu Nr. A-964
10

. 

Audituojamu laikotarpiu vyriausiosios finansininkės pareigas ėjo Rita Brazinskė. Įstaigos 

2015 metų finansinės ataskaitos audituotos
11

.  

Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius atlieka Įstaigos veiklos priežiūrą 

ir kontrolę, nuo 2016-02-11 Savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyrius rengia 

Savivaldybės teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos finansinės veiklos vertinimu, 

auditoriaus ar audito įmonės rinkimu, finansinių dokumentų tvirtinimu ir atlieka funkcijas, 

susijusias su  turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimu
12

.  

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus
13

 ir Tarptautinius aukščiausiųjų 

audito institucijų (INTOSAI) standartus
14

. Teisėtumas vertinamas vadovaujantis 400-ju TAAIS 

„Esminiai atitikties audito principai“ ir 4100-ju TAAIS „Atitikties audito, atliekamo atskirai nuo 

finansinių ataskaitų audito, gairės“. Audito apimtis, duomenų rinkimo metodai ir vertinimo kriterijai 

pateikti 2 priede.  

 

 

 

 

                                                           
8 Savivaldybės mero 2016-05-10 potvarkis Nr. MP-78 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos direktoriaus“  
9 Savivaldybės mero 2016-06-16 potvarkiu Nr. MP-90 „Dėl Pauliaus Kibišos skyrimo viešosios įstaigos Kauno Dainavos 

poliklinikos direktoriumi“ 
10 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-29 įsakymas Nr. A-664 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos 

direktoriaus pareigybės aprašymo pavirtinimo“. 
11 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-06 įsakymas Nr A-3062 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos 

finansinių ataskaitų rinkinio audito“ 
12 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-22 įsakymas Nr. A-146 „Dėl juridinių asmenų priskyrimo savivaldybės 

administracijos padaliniams“ (su vėlesniais pakeitimais). 
13 LR Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“. 
14 3000-asis TAAIS „Veiklos audito įgyvendinimo gairės“, 3100-asis TAAIS „Veiklos audito gairės: pagrindiniai principai“, 4100 

TAAIS Atitikties audito, atliekamo atskirai nuo finansinių ataskaitų audito, gairės (http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350). 
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III. AUDITO REZULTATAI 
 

3.1. DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS IR VEIKLOS REZULTATŲ 

Savivaldybės administracijos direktorius 2015-04-27 įsakymu Nr. A-1370 „Dėl VŠĮ Kauno 

Dainavos poliklinikos 2015 metų veiklos užduočių ir veiklos vertinimo kiekybinių ir kokybinių 

rodiklių nustatymo“ patvirtino 2015 metų veiklos vertinimo kiekybinius ir kokybinius rodiklius. 

Audito procedūros metu peržiūrėta, ar 2015 metais pasiekti siektini rodikliai15. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio vertinimo 

kriterijus 2015 

metams 

2015 m. rezultatas 

2015 

metų 

įgyven-

dinimas 

1. Finansinis veiklos rezultatas Teigiamas 104406 Eur + 

2. 
Sąnaudų darbo užmokesčiui 

dalis 
Iki 65 procentų 57,2 proc. + 

3. 
Sąnaudų valdymo išlaidoms 

dalis 
Iki 3 procentų 0,9 proc. + 

4. 

Pacientų pasitenkinimo 

Įstaigos teikiamomis 

paslaugomis lygis bei pacientų 

skundų tendencijos 

Pagrįstų skundų 

skaičius – ne daugiau 

kaip 2 per metus 

Gauta 10 skundų, pagrįstų – 1 + 

5. 
Kokybės vadybos sistemos 

diegimo ir vystymo laipsnis 

Nuolat tobulinama 

kokybės vadybos 

sistema 

+ (ISO 90001:2008), atlikta 14 

vidaus auditų 
+ 

6 Darbuotojų kaitos rodiklis Iki 7 procentų 4,86 proc. + 

7. 

Prioritetinių paslaugų teikimo 

dinamika (pagal Įstaigos gerus 

darbo rezultatus) 

Neblogėjantis 

Įstaigos bendras gerų 

darbo rezultatų 

rodiklis  

Augimas – 2 sąlyginiai vienetai + 

8. 
Informacinių technologijų 

diegimo ir vystymo lygis 

Diegiamos ir 

atnaujinamos 

pažangios 

informacinės 

technologijos 

Įdiegtos naujos elektroninės 

formos, intraneto sistemų 

palaikymas ir plėtra, 

atnaujinama gydytojų 

kompiuterizuotų darbo vietų 

programinė bei techninė įranga. 

Įsigytas naujas serveris. 

+ 

Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigos pateiktus duomenis. 

Konstatuotina, kad įgyvendinti visi Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyti 

Įstaigos 2015 metų veiklos užduočių ir veiklos vertinimo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. 

Be to, Įstaigoje papildomai įdiegta prevencinių programų paslaugų ir skatinamųjų paslaugų 

atlikimo stebėsenos sistema. Įstaigos direktorius yra patvirtinęs siektinus prevencinių programų 

paslaugų ir skatinamųjų paslaugų rodiklius. 

                                                           
15 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-27 įsakymas Nr. A-1370 „Dėl VŠĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2015 metų 

veiklos užduočių ir veiklos vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių nustatymo“ 



 

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos veiklos (atitikties) audito ataskaita 

  10  

 

 

Audito procedūros metu palyginti 2015 metų siektini ir pasiekti rodikliai
16

 ir vertinta, ar 

rodiklių įvykdymo lygis yra  ne mažesnis kaip 80 procentų. 

Išanalizavus duomenis, nustatyta:   

 2015 metais prevencinių programų paslaugų atlikimo lygis – 85 proc., iš jų mažiausias 

įgyvendinimo procentas – Vaikų krūminių dantų programos – 59 proc., geriausias 

įgyvendinimo procentas – Priešinės liaukos aktyviosios diagnostikos programos – 

106 proc. 

 2015 metais skatinamųjų paslaugų atlikimo lygis – 79 proc. 

Kadangi Skatinamųjų paslaugų atlikimo programos rodiklis nesiekė 80 proc., pasirinkta 

detalizuoti duomenis. Rezultatai pateikti lentelėje žemiau.  

 

2015 metų Skatinamųjų paslaugų atlikimo statistika 

Įstaigos padalinys 
Planuojamas 

paslaugų skaičius 

Įgyvendintas 

paslaugų skaičius 

Įgyvendinimo 

lygis 

1-asis šeimos sveikatos priežiūros skyrius 99547 76920 77,27% 

2-asis šeimos sveikatos priežiūros skyrius 82782 79579 96,13% 

Petrašiūnų PSPC 30118 29474 97,86% 

Psichikos sveikatos centras 990 1167 117,88% 

Vaikų ligų skyrius 70698 37706 53,33% 

Chirurgijos ir akušerijos-ginekologijos skyrius 30710 28129 91,60% 

Odontologijos skyrius (pirminės paslaugos) 9282 3830 41,26% 

Iš viso 324127 256805 79,23% 

Vidurkis - - 82,19% 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigos pateiktus duomenis. 

Lyginant 2015 metų planuojamą įgyvendinti skatinamųjų paslaugų skaičių su įgyvendintu 

paslaugų skaičiumi, matyti, kad įgyvendinta 79,23 proc. Planuojamų rezultatų (80 proc. lygio) 

nepasiekė 1-asis šeimos sveikatos priežiūros skyrius (įgyvendinimo procentas 77,27%), Vaikų ligų 

skyrius (53,33%), Odontologijos skyrius (41,26%), planuojamą rezultatą pasiekė Psichikos 

sveikatos centras (117,88%). 

Apibendrinant pažymėtina, kad Įstaigoje įdiegta ir įgyvendinama prevencinių programų 

paslaugų ir skatinamųjų paslaugų atlikimo stebėsenos sistema yra gerosios praktikos pavyzdys, 

padedantis užtikrinanti vidaus kontrolę ir skatinantis veiklos efektyvumą. 

                                                           
16 Įstaigos direktoriaus 2014-12-23 įsakymas Nr. 1-263 „Dėl siektinų rodiklių įgyvendinimo“ (2015 m. 01-04 mėnesiams) ir Įstaigos 

direktoriaus 2015-03-26 įsakymas Nr. 1-39 „Dėl siektinų rodiklių įgyvendinimo 2015 metų balandžio – gruodžio mėnesiais“. 
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Prisirašiusių prie Įstaigos pacientų skaičiaus analizė.  Audito procedūros metu buvo 

vertinama, ar nemažėja prisirašiusiųjų pacientų skaičius Įstaigoje ir Įstaigos Psichikos sveikatos 

centre. Įstaigos situacija lyginta su kitų Kauno poliklinikų analogiškais duomenimis. 

Prisirašiusieji prie Kauno poliklinikų 

Pavadinimas 

Pacientų skaičius 

gruodžio mėn. 31 d. 
Pacientų sk. 

pokytis, 

proc. 

Pacientų pasiskirstymas 

poliklinikose 

2014 2015 2014 2015 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika 55359 54182 -2,13% 28% 28% 

VšĮ Kauno Šančių poliklinika 21238 20729 -2,40% 11% 11% 

VšĮ Kauno Centro poliklinika 34002 32967 -3,04% 17% 17% 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 57592 56098 -2,59% 29% 29% 

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika 32623 32091 -1,63% 16% 16% 

Iš viso 200814 196067 -2,36% 100% 100% 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų 2015 metų Vadovų ataskaitose pateiktus duomenis. 

Įstaigoje 2015-12-31 buvo prisirašę 54182 pacientai. Per metus pacientų skaičius sumažėjo 

2,13 proc. ir tai buvo 0,23 proc. mažesnis mažėjimas nei poliklinikų vidurkis (2,36 proc.), todėl 

Įstaigos veikla šiuo aspektu vertintina teigiamai. Vertinant Įstaigos dydį pagal prisirašiusių pacientų 

skaičių, matyti, kad Įstaiga yra 2 vietoje, dydžiu ją lenkia tik VšĮ Kauno Šilainių poliklinika. 

Prisirašiusieji prie Kauno poliklinikų Psichikos sveikatos centrų 

Psichikos sveikatos centrai 

poliklinikose 

Prisirašiusių pacientų skaičius 

gruodžio mėn. 31 d. 
Pacientų sk. 

pokytis, proc. 

Pacientų pasiskirstymas 

poliklinikų 

padaliniuose 

2014 2015 2014 2015 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika 61730 60342 -2,25% 24% 24% 

VšĮ Kauno Šančių poliklinika 21240 20760 -2,26% 8% 8% 

VšĮ Kauno Centro poliklinika 34060 32989 -3,14% 13% 13% 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 76069 75071 -1,31% 30% 30% 

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika 61704 60419 -2,08% 24% 24% 

Iš viso 254803 249581 -2,05% 100% 100% 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų 2015 metų Vadovų ataskaitose pateiktus duomenis. 

Įstaigos Psichikos sveikatos centre 2015-12-31 buvo prisirašę 60342 pacientai. Per metus 

pacientų skaičius sumažėjo 2,25 proc. ir tai buvo blogesnis rezultatas nei poliklinikų vidurkis 

(mažėjimas 2,05 proc.). Vertinant Įstaigos dydį pagal prisirašiusių pacientų skaičių Psichikos 

sveikatos centro padalinyje, matyti, kad Įstaiga dalinasi  2-3 vieta su VšĮ Kauno Kalniečių 

poliklinikos  Psichikos sveikatos centru, didesnis pacientų skaičius 2015-12-31 buvo užfiksuotas tik 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos Psichikos sveikatos centre. 
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Įstaigos finansinių pagrindinės veiklos rezultatų, pajamų ir sąnaudų analizė. Audito 

procedūros metu buvo lyginami finansiniai Kauno poliklinikų rodikliai ir vertinama, ar Įstaigos 

santykinis finansinis rodiklis nebuvo reikšmingai nutolęs nuo kitų Kauno poliklinikų santykinių 

rodiklių vidurkio. 

 
Šaltinis – diagrama sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų veiklos rezultatų ataskaitas. 

Įstaiga 2015 metais gavo 6,7 mln. Eur pagrindinės veiklos pajamų ir patyrė 2,1 mln. Eur 

pagrindinės veiklos sąnaudų. Per 2015 metus pajamos padidėjo 1,02 karto, o sąnaudos nepadidėjo 

net šimtadaliu ir liko beveik nepakitusios. Didžiausios pajamos ir sąnaudos buvo VšĮ Kauno 

Šilainių poliklinikoje, Įstaiga pagal pajamų ir sąnaudų dydį liko antra, pažymėtina, kad pastarųjų 

atotrūkis buvo mažesnis nei likusių poliklinikų, kurių pajamos ir sąnaudos buvo ženkliai mažesnės. 

Pagrindinės veiklos rezultatas 
Pavadinimas 2014 metai 2015 metai 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika 348991€ 103603 € 

VšĮ Kauno Šančių poliklinika -57470 € 65889 € 

VšĮ Kauno Centro poliklinika 66101 € 80644 € 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 36587 € 56031 € 

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika 136471 € 88078 € 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų veiklos rezultatų ataskaitas. 

Įstaigos veiklos rezultatas tiek 2014 metais, tiek 2015 metais buvo teigiamas. Per 2015 

metus pagrindinės veiklos rezultatas sumažėjo 3,4 karto, tačiau 2015 metais išliko didžiausias, 

lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis, ir sudarė 0,1 mln. Eur. 

 
Šaltinis – diagrama sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų veiklos rezultatų ataskaitas. 
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Palyginta visų Kauno poliklinikų pajamų ir sąnaudų struktūra. Vertinti 2015 metų 

duomenys. Duomenys pateikti lentelėje žemiau.   

 
Šaltinis – diagrama sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų veiklos rezultatų ataskaitas. 

Atlikus pajamų ir sąnaudų struktūros analizę, atkreiptinas dėmesys į šiuos rodiklius: 

 lyginant Kauno poliklinikų pajamų struktūras, matyti, kad Įstaiga 2015 metais gavo daugiausiai 

finansavimo pajamų, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis – 5,33  proc. Pažymėtina, kad 

Įstaiga taip pat gavo daugiausiai pajamų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 

– 152 tūkst. Eur., kai vidutiniškai Kauno poliklinikos pajamų iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų gavo 61 tūks. Eur. 

 2015 metų Įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 74,86 proc. nuo  

visų Įstaigos sąnaudų, mažesnė sąnaudų dalis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo 

tik VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje – 71,96 proc. Vidutiniškai Kauno poliklinikose sąnaudų 

dalis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo 76,38 proc. Be kita ko, pažymėtina, kad 

lyginant Įstaigos 2014 metų duomenis su 2015 metų duomenimis, situacija pagerėjo, nes 

2014  metais sąnaudų dalis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė 71,21 proc. nuo 

visų Įstaigos pajamų, o 2015 metais (kaip minėta) – 74,86 proc. 

 lyginant Kauno poliklinikų sąnaudų struktūras, matyti, kad Įstaigos 2015 metų sunaudotų ir 

parduotų atsargų savikaina buvo didžiausia ir sudarė 10,60  proc., kai vidutiniškai Kauno 

 Eur Proc.  Eur Proc.  Eur Proc.  Eur Proc.  Eur Proc.

Pagrindinės veiklos pajamos 6.744.552 100% 2.116.620 100% 3.564.500 100% 4.170.728 100% 7.023.512 100%

Finansavimo pajamos 359.747 5,33% 47.982 2,27% 164.243 4,61% 206.702 4,96% 129.015 1,84%

Iš valstybės biudžeto 107.305 29,83% 2.893 6,03% 8.074 4,92% 120.129 58,12% 16.572 12,85%

Iš savivaldybių biudžetų 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų
152.331 42,34% 16.395 34,17% 100.129 60,96% 22.798 11,03% 15.227 11,80%

Iš kitų finansavimo šaltinių 100.111 27,83% 28.694 59,80% 56.040 34,12% 63.775 30,85% 97.216 75,35%

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6.384.805 94,67% 2.068.638 97,73% 3.400.257 95,39% 3.964.026 95,04% 6.894.497 98,16%

Pagrindinės veiklos sąnaudos 6.640.949 100% 2.050.731 100,00% 3.483.856 100,00% 4.082.650 100,00% 6.967.481 100,00%

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 4.971.706 74,86% 1.659.979 80,95% 2.669.615 76,63% 3.163.934 77,50% 5.014.046 71,96%

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 356.897 5,37% 88.618 4,32% 217.961 6,26% 165.978 4,07% 167.967 2,41%

Komunalinių paslaugų ir ryšių 208.296 3,14% 57.931 2,82% 91.110 2,62% 87.740 2,15% 347.274 4,98%

Komandiruočių 722 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 406 0,01% 3.558 0,05%

Transporto 28.007 0,42% 13.660 0,67% 5.537 0,16% 18.062 0,44% 47.036 0,68%

Kvalifikacijos kėlimo 6.900 0,10% 2.598 0,13% 4.475 0,13% 8.728 0,21% 4.393 0,06%

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 167.353 2,52% 18.150 0,89% 58.320 1,67% 2.749 0,07% 91.819 1,32%

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 257 0,00% 2 0,00% 5 0,00% 896 0,02% 858 0,01%

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 704.026 10,60% 162.052 7,90% 312.378 8,97% 383.433 9,39% 422.490 6,06%

Socialinių išmokų 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.510 0,05%

Nuomos 7.343 0,11% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 68.800 0,99%

Finansavimo 1.000 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Kitų paslaugų 151.967 2,29% 39.312 1,92% 91.577 2,63% 162.964 3,99% 538.824 7,73%

Kitos 36.475 0,55% 8.429 0,41% 32.878 0,94% 87.759 2,15% 256.936 3,69%

Pagrindinės veiklos perviršis 103.603 65.889 80.644 88.078 56.031

Nomenklatūra

Kauno poliklinikų veiklos rezultatų analizė: 2015 metų pajamų ir sąnaudų struktūra

Šilainių poliklinikaKalniečių poliklinikaCentro poliklinikaŠančių poliklinikaDainavos poliklinika
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poliklinikose sąnaudų dalis sunaudotų ir parduotų atsargų savikainai sudarė 8,59 proc. Be to, 

lyginant sąnaudas vertine išraiška, matyti, kad sąnaudos sunaudotų ir parduotų atsargų savikainai 

taip pat buvo didžiausios – 704 tūkst. Eur, kai VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos sąnaudos 

sunaudotų ir parduotų atsargų savikainai tesudarė 422 tūkst. Eur. Įstaiga pateikė paaiškinimą, 

kad Įstaigos laboratorijos atsargų nurašymo sąnaudos sudarė 271,2 tūkst. Eur, kai  VšĮ Kauno 

Šilainių poliklinika pirko laboratorijos paslaugas iš išorės.   

Dėl Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto ir žemės panaudos. Įstaiga nekilnojamąjį turtą ir 

žemės sklypus valdo panaudos pagrindais. Savivaldybės taryba
17

 Įstaigai yra perdavusi panaudos 

teise neatlygtinai valdyti ir naudoti  nekilnojamąjį turtą. 

Pastatai Pramonės pr. 31: poliklinika (unikalus Nr. 1997-3016-5018), transformatorinė 

(unikalus Nr. 1997-3016-502), sandėlis (unikalus Nr. 1997-3016-5030), kiemo statiniai (unikalus 

Nr. 4400-2448-1203), kiemo statiniai (unikalus Nr. 4400-2648-5969) – Savivaldybės turtas, 

Įstaigos valdomas panaudos pagrindais, panaudos sutartis įregistruota.  

Pastatas Energetikų g. 17 (unikalus Nr. 1995-9009-0014), kiemo statiniai (unikalus Nr. 

1995-9009-0025) – Savivaldybės turtas, Įstaigos valdomas panaudos pagrindais, panaudos sutartis 

įregistruota.  

Patalpos T.Masiulio g. 8 (unikalus Nr. 1995-9021-9014:0021)  – Savivaldybės turtas, 

Įstaigos valdomas panaudos pagrindais, panaudos sutartis įregistruota.  

Žemės sklypas Pramonės pr. 31: sklypo plotas 1,8647 ha (unikalus Nr. 1901-0088-0024) – 

valstybės turtas, Įstaigos valdomas panaudos pagrindais, panaudos sutartis įregistruota.  

Žemės sklypas Energetikų g. 17: sklypo plotas 0,3349 ha (unikalus Nr. 4400-2063-3772) – 

valstybės turtas, Įstaigos valdomas panaudos pagrindais, panaudos sutartis įregistruota. 

Informacija apie pastatą 

Valdomo pastato 

dalies bendras 

plotas, kv. m 

Plotas, naudojamas 

darbo kabinetams, 

kv. m
18

 

Valdomas pastato 

dalies pagrindinis 

plotas, kv. m 

Poliklinika, Psichikos sveikatos centro 

dalis, Jaunimo centras, Pramonės pr. 31, 

Kaunas 

10879,33 6473,96 6515,38 

Petrašiūnų pirminės sveikatos priežiūros 

centras, T.  Masiulio g. 8, Kaunas 
374,84 325,2 325,20 

Psichikos dienos stacionaras 

Energetikų  g. 17, Kaunas 
597 352,84 492,35 

Iš viso 11851,17 7152 7332,93 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigos pateiktus duomenis. 

                                                           
17 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011-02-18 sprendimas Nr. T-113 „Dėl nekilnojamojo turto Kęstučio g. 74A, Kaune, 

perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise Kauno kameriniam teatrui“. 
18 * Plotas, naudojamas darbo kabinetams – kabinetai, kuriuose dirba Įstaigos darbuotojai (medicininis ir nemedicininis personalas), 

neįskaitant koridorių, laiptinių, pagalbinių patalpų, poilsio kambarių, tualetų, sandėlių, garažų ir kt. 
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Įstaiga iš viso valdo pastatus ar jų dalis, kurių bendras plotas yra 11851,17 kv. m., 

pagrindinis plotas yra 7332,93 kv. m., plotas naudojamas darbo kabinetams – 7152 kv. m. Audito 

procedūros metu nustatyta, kad Įstaigos pastate Pramonės pr. 31, Kaune,  yra du baseinai. Viename 

vykdoma veikla, kitas yra neveikiantis. Neveikiančio baseino patalpų plotas – 41,42 m
2
.  Įstaigos 

vadovybė informavo, kad baseinas nenaudojamas jau ilgą laiką. Baseino patalpos neatitinka 

galiojančių techninių reikalavimų. Šios patalpos naudojamos neefektyviai, todėl neužtikrinama, kad 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų veiksmingai naudojami. Pastebėjimas 

nedaro įtakos vertinant viso nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumą. 

3.2. DĖL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO 

Audito procedūrų metu susipažinta su Įstaigos darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, 

vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio skyrimo tvarka, analizuoti pareigybių sąrašai, 

patikrintas darbuotojų darbo užmokesčio priskaitymo teisingumas, įskaitant priskaitymus 

vadovaujantiems darbuotojams einant antraeilės pareigas, analizuota, kaip  keitėsi 2014–2015 

metais darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbo užmokestis, išanalizuota Įstaigos interneto 

svetainėje pateikta informacija apie darbo užmokestį. 

Atlikus audito procedūras ir išanalizavus pasirinktus atvejus, vertinant, ar darbuotojams 

darbo užmokestis 2015 metais priskaitytas teisingai, rizikų nenustatyta.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo  Nr. 480  „Dėl 

bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 

patvirtinimo“ 18 punkte nurodyta, kad  įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ 

pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į 

įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, 

šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes 

pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis 

nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis 

mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.  

Pastebėta, kad interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“, pateiktoje lentelės grafoje 

„kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų“, apibendrinta informacija yra neinformatyvi ir 

atskleidžiama netinkamai, nes fiksuojamas didelis grupės narių (priskirtų grupei pareigybių) 

vidutinio mėnesinio paskirtojo darbo užmokesčio nuokrypis nuo grupės vidurkio.  
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Giedrius Andziukevičius Įstaigos vadovo pareigas ėjo nuo 1994 metų. Nuo 2013-07-05 

laimėjus viešą konkursą Giedrius Andziukevičiaus
19

 paskirtas direktoriumi 5 metams, Kauno 

miesto mero potvarkiu
20

 2016-06-18 direktorius atleistas iš pareigų. Pažymėtina, kad buvęs 

direktorius neterminuotą antraeilių pareigų darbo sutartį su savimi sudarė 2008-06-30 ir ją nutraukė 

2016-02-01. Sutartis sudaryta ir nutraukta paties su savimi t.y. sutartis nesuderinta ir nepasirašyta 

darbdavio. 

Nors naujasis Įstaigos direktorius 2016-07-08 ir kreipėsi
21

 į Savivaldybės merą su prašymu 

dėl antraeilių pareigų, tačiau Savivaldybės administracija neužtikrino, kad priėmimo į antraeiles 

pareigas faktas būtų tinkamai įformintas. Prašymas gautas Savivaldybės administracijos Personalo 

valdymo skyriuje
22

, mero pritarimas (rezoliucija) yra, tačiau liko nesuderintas klausimas su 

viešosios įstaigos savininku dėl darbo užmokesčio dydžio ir darbo laiko trukmės
23

. Tokiu būdu liko 

kol kas tik iš dalies įgyvendintas Savivaldybės tarybos sprendimo
24

 1.5. punkto reikalavimas, 

reglamentuojantis, kad Savivaldybės meras skiria į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė yra Savivaldybė (išskyrus švietimo įstaigas), vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, 

susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Visi darbuotojo susitarimai dėl skirtingų pareigų, sudaryti su tuo pačiu darbdaviu, laikomi 

vienu darbo teisiniu santykiu. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismas
25

 konstatavo, kad 

„[t]oje pačioje darbovietėje  dirbamas kitas darbas turėtų būti vadinamas papildomu darbu, o ne 

antraeilėmis pareigomis <...>. Antraeilių pareigų sutartimi susitariama dėl darbo kitoje darbovietėje 

ir jis gali būti atliekamas tik laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku. Papildomo darbo 

sutartimi susitariama dėl papildomų pareigų ar papildomo darbo toje pačioje darbovietėje ir jis gali 

būti atliekamas tiek per normalų darbo laiką pagrindinėje darbovietėje, tiek kitu laiku“. 

Rekomenduotina Savivaldybės administracijai patobulinti vidaus kontrolės sistemą ir 

užtikrinti, kad būtų tinkamai sprendžiami Įstaigos vadovo darbo santykių klausimai ir visi, su 

Įstaigos vadovu susiję dokumentai, būtų kaupiami jo asmens byloje, esančioje Savivaldybės 

administracijos Personalo valdymo skyriuje.  

                                                           
19 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-01 įsakymu Nr. AP-964 „Dėl Giedriaus Andziukevičiaus skyrimo viešosios 

įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos direktoriumi“ 
20 Kauno miesto mero 2016-05-10 potvarkis Nr. MP-78 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos direktoriaus“ 
21 Įstaigos direktoriaus 2016-07-08 prašymas dėl antraeilių pareigų. 
22 Personalo skyriuje prašymas užregistruotas 2016-07-08, suteiktas Nr. 12-1-1220. 
23 Įstaigos direktoriaus 2016-07-15 įsakymu Nr. (2.1)K-634 „Dėl darbo sutarties su Pauliumi Kibiša sudarymo“ įstaigos vadovas nuo 

2016-07-19 paskirtas eiti ir gydytojo otoringologo pareigas, įsakymas pasirašytas įgalioto asmens. 
24 Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. T-538 „Dėl Kauno miesto savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų 

dalininkės (arba savininkės), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 
25 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 -03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2012 
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Nors, kaip nustatyta audito procedūros metu, maksimalus leistinas priemokų Įstaigos 

vadovo pavaduotojams dydis, nustatytas LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintame tvarkos 

apraše
26

, neviršytas, tačiau Įstaigos direktoriaus pavaduotojams kintamoji darbo užmokesčio dalis 

buvo skaičiuojama nesivadovaujant LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 6 straipsnio nuostata 

bei minėto tvarkos aprašo 4,  8 ir 20 punktais, t. y. neįgyvendinta nuostata, kad kintamosios dalies 

dydis nustatomas įvertinus praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos siekiamų užduočių 

vykdymą ir tvirtinamas vieneriems metams, o sprendimas įsigalioja einamųjų metų gegužės 1 d. 

Audito procedūros metu lyginta, ar Įstaigoje sąnaudų dalis darbo užmokesčiui ženkliai 

nesiskiria nuo Kauno poliklinikų sąnaudų dalies darbo užmokesčiui vidurkio ir ar Įstaigoje sąnaudų 

dalis valdymo išlaidoms ženkliai nesiskiria nuo Kauno poliklinikų sąnaudų dalies valdymo 

išlaidoms vidurkio. 

 

Šaltinis – diagrama sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Savivaldybės administracijos Sveikatos 

apsaugos skyriaus pateiktus duomenis 

Sąnaudų dalis valdymo išlaidoms Kauno poliklinikose mažėja, o Įstaigos sąnaudų  

valdymo išlaidoms dalis yra mažiausia, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis. 2015 metais 

sąnaudų dalis valdymo išlaidoms sudarė 0,9 proc. Pažymėtina, kad viena iš priežasčių, kodėl 

Įstaigos sąnaudų  valdymo išlaidoms dalis yra mažiausia, yra tai, kad Įstaigos vadovas 2015 metais 

dirbo tik 27 darbo dienas.  

                                                           
26 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir 

vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų 

įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos 

kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
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Šaltinis – diagrama sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Savivaldybės administracijos Sveikatos 

apsaugos skyriaus pateiktus duomenis 

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis visose Kauno poliklinikose 2013–2015 metų laikotarpiu 

buvo 59,6 proc. (vidurkis). Įstaigoje sąnaudų darbo užmokesčiui dalis visu nagrinėjamu laikotarpiu 

buvo mažiausia, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis. Nors Įstaiga nuolat vykdo įvairius 

projektus (įgyvendinamas naujo Poliklinikos interjero tęstinis projektas; vykdomi Poliklinikos 

triaukščio pastato lifto keitimo darbai; vykdomi Įstaigos pastato, esančio Energetikų g. 17, šiltinimo 

ir paprastojo remonto darbai;  įgyvendintas projektas „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje”; įgyvendintas projektas ,,SANTA-HIS adaptavimas 

ambulatorinei grandžiai“; Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

remiami projektai „Krūties vėžio prevencijos ir paauglių lytinės sveikatos paslaugų prieinamumo 

didinimas Kauno Dainavos poliklinikoje“ ir „Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų 

linijos specialistų gebėjimų stiprinimo projektas“), tačiau žinoma, kad Įstaigoje dirbančių gydytojų  

atlyginimai yra vieni mažiausių. Įstaigoje 2015 metais vidutiniškai gydytojui buvo mokamas vienas 

mažiausių atlyginimų, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis – 925 Eur (Kauno poliklinikų 

vidurkis 941 Eur). Įstaigoje 2015 metais vidutiniškai slaugytojui buvo mokamas 563 Eur  

atlyginimas (Kauno poliklinikų vidurkis 513 Eur). Rekomenduotina Įstaigai apsvarstyti ir įvertinti 

galimybę didinti sąnaudų darbo užmokesčiui dalį. 

Vertinant, kaip Įstaiga valdo žmogiškuosius išteklius, audito procedūros metu analizuotas 

apsilankiusiųjų pacientų skaičius pas sveikatos priežiūros specialistus, kuris lygintas su gydytojų 

darbo krūviu. 
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Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų 2015 metų Vadovų ataskaitose pateiktus duomenis. 

Iš viso per 2015 metus Kauno poliklinikose apsilankė 1,9 mln. pacientų, iš jų pas I lygio 

sveikatos priežiūros specialistus
27

 – 1,1 mln. pacientų, pas II lygio
28

 – 0,8 mln. pacientų. Įstaigoje 

per 2015 metus pas I lygio sveikatos priežiūros specialistus apsilankė  0,3 mln. pacientų, pas II 

lygio – 0,2 mln. pacientų. 

Visose Kauno poliklinikose apsilankiusiųjų skaičius per 2015 metus augo, išskyrus 

apsilankiusiuosius VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje pas II lygio sveikatos priežiūros specialistus. 

Įstaigoje augimas buvo didžiausias iš visų poliklinikų (I lygis – 4,19 proc, II lygis – 10,97 proc.).  

Įstaigoje buvo aptarnauta 27 proc. visų Kauno poliklinikose aptarautų pacientų, 

apsilankiusiųjų pas I lygio sveikatos priežiūros specialistus ir 29 proc. visų Kauno poliklinikose 

aptarautų pacientų, apsilankiusiųjų pas II lygio sveikatos priežiūros specialistus. 2015 metais 

Įstaigoje apsilankiusiųjų pas II lygio sveikatos priežiūros specialistus procentas, lyginant su kitomis 

Kauno poliklinikomis, buvo didžiausias ir sudarė 29,3 proc. 

 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų 2015 metų Vadovų ataskaitose pateiktus duomenis. 

                                                           
27 Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – pirmoji paciento kontakto su sveikatos priežiūros sistema 

grandis, kuri laikoma prioritetine. 
28 Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose gydytojų 

specialistų teikiamos paslaugos. 

2014 metai 2015 metai
Pokytis per 

2015 metus

Pasiskirstymas 

poliklinikose 

2015 metais

2014 metai 2015 metai
Pokytis per 

2015 metus

Pasiskirstymas 

poliklinikose 

2015 metais

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika 293858 306182 4,19% 27% 210309 233388 10,97% 29%

VšĮ Kauno Šančių poliklinika 108858 111217 2,17% 10% 54151 54813 1,22% 7%

VšĮ Kauno Centro poliklinika 176179 180576 2,50% 16% 105065 113720 8,24% 14%

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 327541 337557 3,06% 30% 210944 231809 9,89% 29%

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika 197109 202360 2,66% 18% 162841 162741 -0,06% 20%

Iš viso 1103545 1137892 3,11% 100% 743310 796471 7,15% 100%

Apsilankiusieji  pas I ir II lygio sveikatos priežiūros specialistus  

Pavadinimas

Apsilankiusiųjų pas I lygio sveikatos priežiūros 

specialistus skaičius

Apsilankiusiųjų pas II lygio sveikatos 

priežiūros specialistus skaičius

Pavadinimas

Užimtų 

etatų 

skaičius 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

Užimtų etatų 

pasiskirstymas 

poliklinikose

Fizinių 

asmenų ir 

užimtų etatų 

santykis

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika 150,69 195 30% 1,29 28%

VšĮ Kauno Šančių poliklinika 54,32 72 11% 1,33 9%

VšĮ Kauno Centro poliklinika 73,26 110 15% 1,5 15%

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 133,44 180 26% 1,35 29%

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika 92,68 127 18% 1,37 19%

Iš viso 504,39 684 100% 1,36 100%

Vidurkis 100,88 136,8 - 1,37 -

Gydytojų pasiskirstymas poliklinikose 2015 metais Apsilankiusiųjų pas I 

ir II lygio sveikatos 

priežiūros 

specialistus 

pasiskirstymas
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Iš viso 2015 metais Kauno poliklinikose dirbo 684 gydytojai ir buvo užimti 504,39 

gydytojų etatai. Įstaigoje dirbo 195 gydytojai (1,43 karto daugiau nei vidurkis) ir buvo užimti 

150,69 gydytojų etatai (1,49 karto daugiau nei vidurkis). 

Vidutiniškai Kauno poliklinikose vieną gydytojo etatą užėmė 1,37 gydytojo. Įstaigoje šis 

santykis buvo mažiausias – 1,29. 

Palyginus užimtų etatų pasiskirstymą Kauno poliklinikose su apsilankiusiųjų pas sveikatos 

priežiūros specialistus skaičiumi, matyti, kad gydytojų darbo krūviai Kauno poliklinikose ženkliai 

nesiskiria ir yra proporcingi apsilankiusiųjų pacientų skaičiui (gydytojų darbo krūviai didesni VšĮ 

Kauno Šilainių poliklinikoje ir mažesni VšĮ Kauno Šančių poliklinikoje).  

Kaip matyti iš lentelės žemiau, Kauno poliklinikose 2015 metais nebuvo koreliacijos tarp 

apsilankiusiųjų pas sveikatos priežiūros specialistus ir gydytojams mokamo darbo užmokesčio. 

Pažymėtina, kad gydytojų darbo užmokestis priklauso nuo įvairių veiksnių (kompetencijos, 

prisirašiusių pacientų skaičiaus, skatinamųjų paslaugų teikimą i kt.). Įstaigoje vidutiniškai gydytojui 

buvo mokamas vienas mažiausių atlyginimų, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis – 925 Eur. 

Rekomenduotina Įstaigai spręsti klausimą dėl galimybių didinti darbo užmokestį gydytojams. 

 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigų 2015 metų Vadovų ataskaitose pateiktus duomenis. 

Kiti pastebėjimai. 2015 metais darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui Įstaigoje buvo 

skiriama 74,86 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų, tai sudarė 4,97 mln. Eur  ir palyginus su 

2014 metais išaugo 11,67 proc. Privalomosios sveikatos draudimo tarybos nutarimu
29

 

rekomenduota dalį 2015 metų lėšų sumos, kuria didėja, palyginti su 2014 metais, šių įstaigų 

gaunamos lėšos pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, prioriteto tvarka skirti slaugytojų 

darbo užmokesčiui didinti. Į Privalomosios sveikatos draudimo tarybos rekomendacijas atsižvelgta, 

                                                           
29 Privalomosios sveikatos draudimo tarybos 2015-01-28 nutarimas Nr. DT-1/2 „Dėl slaugytojų darbo užmokesčio prioriteto tvarka“   

Pavadinimas
Gydytojo (etato) 

darbo užmokestis

Gydytojų darbo 

užmokesčio 

pasiskirstymas 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika 925 € 20% 28%

VšĮ Kauno Šančių poliklinika 802 € 17% 9%

VšĮ Kauno Centro poliklinika 1.000 € 21% 15%

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 1.074 € 23% 29%

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika 903 € 19% 19%

Iš viso - 100% 100%

Vidurkis 941 € - -

Apsilankiusiųjų pas I ir II 

lygio sveikatos priežiūros 

specialistus 

pasiskirstymas

Gydytojų darbo krūvis ir darbo užmokestis

2015 metai
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darbo užmokestis padidintas slaugytojams (17 proc.), nors ne daugiau nei kitiems Įstaigos 

darbuotojams (gydytojams chirurgams, vaikų ligų gydytojams, gydytojams akušeriams 

ginekologams ir akušeriams). 

Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu
30

 patvirtino Įstaigos pareigybių sąrašą. 

Įstaigai išsiųstas užpildyti pareigybių užimtumo klausimynas. Audito procedūros metu nustatyta, 

kad Įstaigos direktorius etatinių pareigybių sąraše patvirtino Gydytojo odontologo padėjėjo 

pareigybę taip viršydamas savo įgaliojimus, nes Savivaldybės administracijos direktorius nėra 

patvirtinęs Gydytojo odontologo padėjėjo pareigybės. Nustatyta, kad 2015-12-31 Įstaigoje buvo 

21 darbuotojas, einantis šias pareigas (ir užimta 20,40 etatų).  Apie pažeidimą buvo informuota 

Įstaiga ir ji operatyviai iniciavo teisės aktų pakeitimus ir Savivaldybės administracijos direktorius 

2016-05-02 įsakymu A-1273 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. 

spalio 21 d. įsakymo Nr. A-2896 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos pareigybių 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ papildė pareigybių sąrašą Gydytojo odontologo padėjėjo pareigybe. 

3.3. DĖL ĮSTAIGOS VIDAUS KONTROLĖS 

Atsižvelgiant į audito metu atliktas procedūras ir kompleksiškai įvertinus vidaus kontrolės 

aplinką, nustatyta, kad Įstaigoje vidaus kontrolės sistema sukurta taip, kad užtikrintų pagrindinius 

jai keliamus tikslus, atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir 

informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, tačiau pažymėtina, 

kad pasitaiko atvejų, kuomet vidaus kontrolės procedūros ne visuomet sklandžiai įgyvendinamos. 

Stebėtojų taryba sudaryta 5 metams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
31

. 

Stebėtojų taryba sudaryta pagal teisės aktų reikalavimus: sudaryta iš dviejų įstaigos steigėjo 

(steigėjų) bendru sprendimu paskirtų atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, 

tarybos paskirto tarybos nario; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto 

visuomenės atstovo ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto vieno 

atstovo. 

Stebėtojų tarybos veikla vertintina teigiamai. Rizikų nenustatyta. Įstaigos 2015 metų 

veiklos ataskaita parengta 2016-02-26
32

. Stebėtojų tarybai ataskaita pristatyta
33

.  

                                                           
30 Savivaldybės administracijos direktorius 2014-10-21 įsakymu Nr. A-2896 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 
31 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-01 įsakymu Nr. A-2858 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos 

stebėtojų tarybos sudarymo“ 
32 2016-02-26 Įstaigos 2015 metų veiklos ataskaita Nr. (5.15)9-4 
33 Stebėtojų tarybos posėdžio 2016-03-22 protokolas. 
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LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 29 straipsnyje reglamentuota įstaigų įstatų 

sudėtis. Įstaigos įstatai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu
34

. Įstatai 

2013-01-30 įregistruoti Juridinių asmenų registre. Reikšmingų neatitikimų  nenustatyta. 

Įstaigos įstatų
35

 50.6. punkte reglamentuota, kad Įstaigos direktorius turi tvirtinti 

darbuotojų pareigines instrukcijas ir pareiginius nuostatus. Įstaigoje yra tik pareiginės instrukcijos. 

Vadovybė paaiškino, kad pareiginės instrukcijos prilyginamos pareiginiams nuostatams. 

Rekomenduotina inicijuoti veiksmus, kad būtų pašalintas prieštaravimas tarp norminio teisės akto ir 

įgyvendinamų priemonių. Be to, audito procedūros metu nustatyta, kad pareigų instrukcijose 

patirties skiltyje nurodyti reikalavimai yra aprašyti pagal šias pareigas einančių darbuotojų turimą 

darbo patirtį ir išsilavinimą
36

, todėl pareiginiams nuostatams jų prilyginti negalima, nes specialieji 

reikalavimai turėtų būti nustatomi, atsižvelgiant į rekomenduojamą darbo patirtį ir išsilavinimą, o ne 

aprašyti pagal konkrečias pareigas einančio asmens turimą patirtį.  

Audito procedūros metu analizuota, kaip įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, 

paskirstomos įsigytos prekės Įstaigos padaliniams, siekiant nustatyti, ar šioje srityje efektyviai 

veikia vidaus administravimo sistema. Nustatyta, kad Medikamentų sandėlyje nėra tiksliai 

apskaitomos visos prekės, nustatyta nežymių neatitikimų ir nustatyta, kad pirminiai pateisinamieji 

ūkinių operacijų dokumentai neatspindi teisingo ir tikro vaizdo apie Medikamentų sandėlyje 

esančias įsigytas prekes.  Įstaigoje nėra sukurta pakankama vidaus administravimo sistema, kuri 

užtikrintų efektyvų medikamentų panaudojimą ir ekonomišką jų paskirstymą ir naudojimą. Vidaus 

kontrolė atsargų administravimo srityje  yra nepakankama. 

Įstaiga paprašyta pateikti priežastis, kodėl kai kuriuose padaliniuose yra užsakomi 

medikamentai (nomenklatūra 20600008, pirštinės latex), kai turimas santykinai didelis jų likutis, ir 

kodėl pasitaiko atvejų, kai padaliniai tas pačias medikamentines prekes gauna iš Medikamentų 

sandėlio, o kartais užsisako patys tiesiogiai iš tiekėjų. Įvertinus Įstaigos paaiškinimą, nustatyta, kad 

Įstaigoje nėra vieningos sistemos, kaip paskirstomi medikamentai Įstaigoje, todėl kyla rizika, kad 

vidaus kontrolės sistema užsakant ir paskirstant medicinines prekes yra nepakankama. Be to, 

atsakingo už Medikamentų sandėlį darbuotojo pareigų instrukcijoje, nors ir numatyta, kad jis vykdo 

medikamentų, medicinos priemonių, dezinfekcijos medžiagų užsakymą, tačiau nėra priskirta prekių 

sandėliavimo funkcija ir patikėtų materialinių vertybių apskaitos tvarkymo funkcija. Taip pat Įstaiga 

informavo, kad  papildomo įsakymo dėl minėto darbuotojo papildomų funkcijų nėra.  

                                                           
34 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-07 įsakymu Nr. A-82 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos 

įstatų patvirtinimo“ 
35 Įstaigos įstatai, patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-07 įsakymu Nr A-82 „Dėl viešosios įstaigos Kauno 

Dainavos poliklinikos įstatų patvirtinimo“. 
36 Pavyzdžiui „organizacinio darbo įgūdžiai nuo 1996 m“, „darbo stažas nuo 1974 m.“, „vadybos magistro laipsnis nuo 1997 m.“. 
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3.4. DĖL LAUKIMO EILIŲ PAS ŠEIMOS GYDYTOJUS 

Išankstinio tyrimo metu lyginta, kaip skiriasi laukimo eilės pas gydytojus (I ir II lygio) 

2016 m. gegužės mėn. Įstaigoje ir kitose Kauno poliklinikose. Nustatyta rizika dėl laukimo eilių pas 

šeimos gydytojus, nes Įstaigos situacija buvo blogesnė nei kitose Kauno poliklinikose. Todėl 

pagrindinio tyrimo metu atliktos papildomos audito procedūros, siekiant nustatyti, ar laukimo eilės 

kalendorinėmis dienomis pas šeimos gydytojus  yra ne didesnės nei kitose Kauno poliklinikose, ir 

ar Įstaigoje laukimo eilės pas šeimos gydytojus nedidėja.   

Pareigybė 

Laukimo eilė 

kalendorinėmis 

dienomis 

2015 metų 

mėnesio vidurkis 

(gydytojų sk.) 

2016 metų I pusm. 

mėnesio vidurkis  

(gydytojų sk.) 

Šeimos 

gydytojo 

0–3 15 14 

4–5 7 6 

6–14 14 16 

15 ir daugiau 4 3 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Įstaigos pateiktus duomenis. 

Išanalizavus aukščiau esančius duomenis, matyti, kad pacientams dažnai tenka laukti 6–

14 k. d., kol jie yra priimami pas šeimos gydytoją. 2015 metais pacientais ilgiau nei 5 kalendorines 

dienas turėdavo laukti pas 45 proc. šeimos gydytojų, o 2016 metų I pusmetį – pas 48,7 proc.  

PAASP
37

 paslaugos 2016 m. gegužės mėn. 

Pareigybė 

Laukimo eilė 

kalendorinėmis 

dienomis 

Gydytojų skaičius 

VšĮ Kauno 

Dainavos 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Centro 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Kalniečių 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Šančių 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Šilainių 

poliklinika 

Šeimos 

gydytojo 

0–3 6 11 7 5 21 

4–5 0 0 7 5 9 

6–14 25 5 5 1 9 

15 ir daugiau 8 0 4 2 3 

Šeimos gydytojų, pas kuriuos 

laukimo eilės ilgesnės nei 5 k. d.,  

procentas 

84,62 % 31,25 % 39,13 % 23,08 % 28,57 % 

Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Kauno teritorinės ligonių kasos pateiktus duomenis 

Vertinant 2016 m. gegužės mėn. duomenis, matyti, kad Įstaigoje šeimos gydytojų, pas 

kuriuos laukimo eilės ilgesnės nei 5 k. d.,  procentas yra 84,62 proc. Vidutiniškai šeimos gydytojų, 

pas kuriuos laukimo eilės ilgesnės nei 5 k. d.,  procentas nuo visų patekimų pas šeimos gydytojus 

Kauno poliklinikose yra 41,33 proc. Įstaigos rodiklis yra blogesnis nei Kauno poliklinikų vidurkis, 

kuris nuo vidurkio nutolęs  2,05 karto.  

 

 

                                                           
37 Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra (PAASP) – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų, teikiamų pagal Šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir Bendrosios praktikos slaugytojo bei Bendruomenės slaugytojo ir 

Akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t.y. įstaigoje, neteikiančioje 

stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas. 
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PAASP paslaugos 2016 m. birželio mėn. 

Pareigybė 

Laukimo eilė 

kalendorinėmis 

dienomis 

Gydytojų skaičius 

VšĮ Kauno 

Dainavos 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Centro 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Kalniečių 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Šančių 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Šilainių 

poliklinika 

Šeimos 

gydytojo 

0–3 17 7 2 3 9 

4–5 11 6 7 4 19 

6–14 8 3 10 3 10 

15 ir daugiau 3 0 3 2 4 

Šeimos gydytojų, pas kuriuos 

laukimo eilės ilgesnės nei 5 k. d.,  

procentas 
28,21 % 18,75 % 59,09 % 41,67 % 33,33 % 

Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Kauno teritorinės ligonių kasos pateiktus duomenis 
Palyginus 2016 m. gegužės mėn. rezultatus su 2016 m. birželio mėn.  rezultatais, matyti, 

kad birželio mėn. Įstaigos rodikliai ženkliai  pagerėjo. 

PAASP paslaugos 2016 m. rugpjūčio mėn. 

Pareigybė 

Laukimo eilė 

kalendorinėmis 

dienomis 

Gydytojų skaičius 

VšĮ Kauno 

Dainavos 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Centro 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Kalniečių 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Šančių 

poliklinika 

VšĮ Kauno 

Šilainių 

poliklinika 

Šeimos 

gydytojo 

0–3 15 1 0 0 14 

4–5 2 0 7 1 16 

6–14 18 13 6 3 8 

15 ir daugiau 4 2 9 9 3 

Šeimos gydytojų, pas kuriuos 

laukimo eilės ilgesnės nei 5 k. d.,  

procentas 

56,41 % 93,75 % 68,18 % 92,31 % 26,83 % 

 
Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Kauno teritorinės ligonių kasos pateiktus duomenis 

Vertinant 2016 m. rugpjūčio mėn. duomenis, matyti, kad Įstaigoje šeimos gydytojų, pas 

kuriuos laukimo eilės ilgesnės nei 5 k. d.,  procentas yra 56,41 proc. Vidutiniškai šeimos gydytojų, 

pas kuriuos laukimo eilės ilgesnės nei 5 k. d.,  procentas nuo visų patekimų pas šeimos gydytojus 

Kauno poliklinikose yra 67,50 proc. Įstaigos rodiklis yra 1,2 karto geresnis nei Kauno poliklinikų 

vidurkis. 

Apibendrinant pažymėtina, kad pasitaiko atvejų, kuomet Įstaigoje laukimo eilės 

kalendorinėmis dienomis pas šeimos gydytojus yra ilgesnės nei kitose Kauno poliklinikose, tačiau 

ne visais tirtais mėnesiais situacija kartojosi, todėl patvirtinti išskirtinės problemos fakto dėl ilgų 

laukimo eilių pas šeimos gydytojus, lyginant su kitomis Kauno poliklinikomis, nėra pagrindo. Be 

kita ko, pastebėta, kad paskutiniu metu
38

 Įstaigoje laukimo eilės kalendorinėmis dienomis pas 

šeimos gydytojus mažėja ir situacija Įstaigoje yra santykinai geresnė nei kitose Kauno poliklinikose.   

Pažymėtina, kad ilgos laukimo eilės pas šeimos gydytojus yra sisteminė problema visose 

Kauno poliklinikose. 

 

 

                                                           
38 Vertinant 2016 m. gegužės 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 11 d. laikotarpį. 
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3.5. DĖL ĮSTAIGOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO 

Audito procedūrų metu susipažinta su Įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, paraiškų 

teikimo, tiekėjų įvertinimo ir pirkimų vykdymo procedūromis, siekiant nustatyti, ar jos atliekamos 

teisingai, ar nepasitaiko reikšmingų neatitikimų teisės aktams atvejų. 

Įstaigos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2014-01-14 

įsakymu Nr. 1-14 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklių patvirtinimo“. Įstaigoje įdiegta vidaus kontrolės procedūra  KP 17 „Pirkimas“. 

2016 m. viešųjų pirkimų planas patvirtintas vadovo 2016-02-29. 2015–2016 metų 

pirkimams, atliekamiems atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu, direktoriaus įsakymu buvo 

sudarytos atskiros pirkimo komisijos. Pirkimų komisijos darbo nuostatai,  patvirtinti direktoriaus 

2011-10-27 įsakymu Nr. 184. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai protokoluojami. 

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
39

: 

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) 

Bendras 

pirkimų 

skaičius 

Prekės 530346,85  488  

Paslaugos 135454,20  56  

Darbai 35952,73  1  

Iš viso 701753,78   545 

Šaltinis – lentelė sudaryta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamus duomenis 

Susipažinus su Įstaigoje sukurta pirkimų apskaitos ir pirkimų planavimo sistema, esminių 

pastabų nenustatyta.  

Pastebėta, kad ne visi dokumentai yra tvirtinami Įstaigos vadovo, kaip numatyta vidaus 

kontrolės procedūroje  KP 17 „Pirkimas“ (ne visos pirkimų paraiškos tvirtinamos direktoriaus). Be 

to, Įstaigoje patvirtintos dvi skirtingos formos tais pačiais pavadinimais: Pirkimų paraiškos ir 

tiekėjų pirkimų paraiškos, nors pastarosios esme yra tiekėjų apklausos pažymos. Manytina, kad 

būtų tikslinga peržiūrėti ir atnaujinti vidaus kontrolės procedūrą  KP 17 „Pirkimas“, kad būtų 

užtikrinta efektyvi viešųjų pirkimų sistema. 

Palyginus gauto pagal panaudos sutartis ilgalaikio turto 2015-12-31 sąrašą su 2015 metų 

įvykdytų ar nutrauktų pirkimų sutarčių (preliminariųjų sutarčių) ataskaitomis, iš peržiūrėtų 

pavyzdžių nustatyta, kad Įstaigoje yra perkami reagentai iš įmonių, su kuriomis yra sudarytos 

panaudos sutartys. Išanalizavus Įstaigos situaciją, pažymėtina, kad, kaip konstatavo Viešųjų pirkimų 

                                                           
39 Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita <http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vpa_new.asp?DOK_ID=2003105326>, 

(prisijungta 2016-09-09). 

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vpa_new.asp?DOK_ID=2003105326


 

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos veiklos (atitikties) audito ataskaita 

  26  

 

 

tarnyba, panaudos sutarčių sudarymas dėl įrangos naudojimo ir reagentų pirkimas iš tų pačių įmonių 

– ydinga praktika. 

Vertinant pirkimų ekonomiškumą, pasirinkta peržiūrėti veiklos nuomos sutartis dėl šiuo 

metu Įstaigoje naudojamų automobilių. Įstaiga nuosavų automobilių neturi, o juos nuomojasi (yra 

sudarytos 4 veiklos nuomos sutartys). Trijų automobilių, kai kiekvienas nuomojamas 5 metams,  

nuomos vertė yra 50,8 tūkst. Eur, vienas automobilis nuomojamas nustatant fiksuoto įkainio metodą 

– 1 val. nuomos kaina – 4,95 Eur su PVM. Audito procedūros metu Įstaigos vadovybė informavo, 

kad Įstaigoje nėra atlikti ekonominiai skaičiavimai, kurie pagrįstų pasirinktų pirkimo sąlygų 

ekonomiškumą ir naudingumą.  Manytina, kad prieš inicijuojant naujas pirkimų procedūras, būtų 

tikslinga įvertinti pirkimo sąlygų ekonomiškumą. 

Susipažinus su viešųjų pirkimų sritimi, nustatyta, kad Įstaigoje yra sukurta ir veikianti 

pirkimų apskaitos ir pirkimų planavimo sistema su nežymiais trūkumais. 

Dėkojame Įstaigai ir Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui už 

konstruktyvų bendradarbiavimą audito metu. 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                           Žana Gasparavičienė 

 

 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė                          Eglė Tamašauskaitė 
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1 priedas 

Audito ataskaitoje „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos veiklos vertinimo“ 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo planas 

 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam 

pateikta 

rekomen-

dacija 

Rekomendacijos įgyvendinimas 

(Subjekto 

numatytos priemonės
40

) 

Rekomen-

dacijos 

įgyvendi-

nimo 

terminas 

(data) 

1. Priimti priemones, kad būtų 

sudarytos sąlygos pacientų 

skaičiui augti. 

Įstaigai 1. Priimti 3 nauji  šeimos gydytojai 

 

2. Naudojant viešųjų ryšių priemones 

kurti ir skleisti teigiamą poliklinikos 

įvaizdį, kurti ir palaikyti jos reputaciją, 

informuoti apie veiklą ir paslaugas, 

užtikrinti visuomenės palaikymą, 

didinti paklausą. 

 

3. Išplėsti teikiamų paslaugų spektrą 

teikiant ambulatorinės chirurgijos 

paslaugas. 

 

4. Didinti darbuotojų darbo užmokestį: 

 skiriant priedus visam medicinos 

personalui, teikiančiam sveikatos 

priežiūros paslaugas; 

 nustatant kintamąją dalį prie 

pagrindinio darbo užmokesčio 

šeimos, vidaus, vaikų ligų 

gydytojams už intensyvumą. 

 

1. 2016- 07-

04–2016-08-

16 laiko-

tarpiu priimti 

3 nauji 

šeimos 

gydytojai. 

 

2. 2016 m. 

IV ketv. 

 

3. 2016 m. 

III ketv. 

 

4. 2016 m. 

II pusm. 

2. Užtikrinti, kad 

Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausantys statiniai 

būtų veiksmingai 

naudojami. 

Įstaigai Atnaujinus širdies ritmo sutrikimo 

stebėjimo sistemą ir krūvio mėginio 

stebėjimo sistemą, numatyta atnaujinti 

ir padidinti kardiologų bei klinikinio 

fiziologo kabinetus. Tuo tikslu 

poliklinikos skambučių centras jau 

perkeltas į nenaudotas baseino 

patalpas. 

2016 m. 

IV ketv. 

3. Užtikrinti, kad interneto 

svetainėje darbo 

užmokesčio informacija 

būtų tinkamai 

atskleidžiama. 

Įstaigai Įstaigos direktoriaus įsakymu 

patvirtinti naują darbo užmokesčio 

skelbimo internete formą, detalizuojant 

grafą „Kitas personalas, neteikiantis 

medicininių paslaugų“.  

2017 m. 

sausio mėn.  

(2016 m. 

IV ketv. 

duomenų 

pateikimas 

nauja forma)     

4.  Spręsti klausimą dėl 

galimybių didinti darbo 

užmokestį gydytojams ir 

Įstaigai Didiname darbuotojų darbo užmokestį: 

 nuo 2016 liepos mėn. skiriami 

didesni priedai visam medicinos 

2016 m. 

II pusm. 

                                                           
40 Įstaigos 2016-09-29 raštas Nr. (1.4)3-123 „Dėl informacijos pateikimo“     
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slaugytojams. personalui, teikiančiam sveikatos 

priežiūros paslaugas; 

 nuo 2016 rugpjūčio mėn. nustatyta 

papildoma kintamoji dalis prie 

pagrindinio darbo užmokesčio 

šeimos gydytojams už intensyvumą 

– apylinkes virš 1400 prirašytų 

pacientų ir eiles, mažesnes nei 7 d.; 

 nustatant kintamąją dalį prie 

pagrindinio darbo užmokesčio 

gydytojams odontologams už 

suteiktas protezavimo paslaugas. 

5. Užtikrinti, kad būtų 

vadovaujamasi įstatymais ir 

norminiais teisės aktais. 

Įstaigai Koreguoti 2015-11-17 įsakymu Nr. 

(2.1) K-917 patvirtintą VšĮ Kauno 

Dainavos poliklinikos darbuotojų 

darbo užmokesčio nustatymo, 

skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos 

aprašą.  

Koreguoti darbo sutartis, pareigų 

instrukcijas, vadovaujantis 2016-09-13 

įsakymu Nr. 1-137 „Dėl viešosios 

įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos 

valdymo struktūros schemos ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 

Iki 2017-03-

01 

6. Sustiprinti vidaus kontrolės 

procedūras, įvertinti, ar 

nėra galimybės sumažinti 

sąnaudų sunaudotų vaistų, 

tvarsliavos, medicininių 

medžiagų ir priemonių 

savikainai diegiant 

papildomas vidaus 

kontrolės procedūras 

siekiant, kad būtų užtikrinta 

efektyvi Įstaigos veikla. 

Įstaigai Pakeisti medicininių prekių (vaistų, 

tvarsliavos, medicininių medžiagų ir 

priemonių)  įsigijimo, sandėliavimo  ir 

išdavimo padaliniams tvarką.  

 

2016 m. 

IV ketv.  

7. Priimti priemones, kad 

laukimo eilės pas šeimos 

gydytojus mažėtų. 

Įstaigai 1. Pacientai, paskambinę bendruoju 

telefonu (837) 403 900, nukreipiami ne 

pas šeimos gydytoją, o pas apylinkės  

slaugytoją, kuris gali atlikti pradinius 

veiksmus informuojant bei nukreipiant 

pacientą tyrimams. 

2. Pasitelkiami šeimos medicinos 

rezidentai, priimant pacientus, kuriems 

reikalingas tik siuntimas pas 

specialistą ar dėl profilaktinių skiepų. 

3. Mažinti pakartotinų pacientų 

apsilankymų pas šeimos gydytoją 

skaičių, išrašant kompensuojamųjų 

vaistų ir med. pagalbos priemonių 

receptus  3–6 mėn. laikotarpiui (pagal 

LR Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymą kai kurias med. pagalbos 

2016 m. 

II pusm. 
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priemones, gydytojui paskyrus, 

savarankiškai gali išrašyti ir 

slaugytojai). 

4. Priimti 3 nauji šeimos gydytojai.                                                                                                                    

5. Nuo 2016-09-01 už budėjimus 

šeštadienį ir sekmadienį šeimos 

gydytojui apmokama kaip už darbo 

dieną ir neskiriama laisva diena 

(padaugėjo apie 160 -200 registracijos 

laikų per mėnesį). 

6. Ženkliai sumažėjus vakariniams 

iškvietimams, budinčiam šeimos 

gydytojui vizitams skirtas laikas nuo 

17 val. iki 18 val., kai nėra 

registruojami pacientai,  sutrumpintas 

iki 17 val. 30 min. (padaugės 2 talonais 

per dieną). 

7. Sumažinti rezervinių talonų, skirtų 

pacientams,  turintiems nedarbingumo 

pažymėjimą, skaičių nuo 4 iki 2 arba 3, 

juos skiriant bendrai registracijai pas 

gydytoją. 

8.Praplėsti šeimos gydytojų, teikiančių 

skubią pagalbą, sąrašą įtraukiant į 

grafiką  ir tuos gydytojus, kuriems 

nustatytas darbingumo lygis. 

8. Priimti priemones, kad 

prieš inicijuojant naujas 

pirkimų procedūras, būtų 

įvertintas pirkimo sąlygų 

ekonomiškumas. 

Įstaigai Pakeisti poliklinikos pirkimų 

procedūrą, numatant pirkimo 

ekonomiškumo vertinimą prieš 

inicijuojant ir vykdant pirkimus.  

 

2016 m. 

IV ketv.  
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2 priedas 

Audito apimtis, duomenų rinkimo metodai  ir vertinimo kriterijai 

 

Atliekant auditą buvo vertinama informacija, duomenys ir dokumentai, susiję su Įstaigos 

veikla (Savivaldybės norminiai teisės aktai, atsirinkti audituojamu laikotarpiu galiojantys Įstaigos 

vadovo įsakymai, stebėtojų tarybos 2015 metų protokolai, Valstybinės akreditavimo sveikatos 

priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota licencija, įstatai, 

VĮ Registrų centro išrašai apie valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus. Įstaigai pateikti 

klausimynai dėl nekilnojamojo turto valdymo, vidaus kontrolės. Susipažinta su Įstaigos darbo 

užmokesčio apskaičiavimo tvarka, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio skyrimo tvarka, 

analizuoti pareigybių sąrašai, patikrintas darbuotojų darbo užmokesčio priskaitymo teisingumas, 

įskaitant priskaitymus vadovaujantiems darbuotojams einant antraeilės pareigas, analizuota, kaip  

keitėsi 2014–2015 metais darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbo užmokestis, išanalizuota 

Įstaigos interneto svetainėje pateikta informaciją apie darbo užmokestį. Analizuota Kauno 

poliklinikų 2015 metų Vadovų ataskaitos, Įstaigos 2014–2015 metų veiklos ataskaitos, 2014–2015 

metų veiklos rezultatų ataskaitos, 2015 metų siektinų rodiklių įgyvendinimo planai, 2015 metų 

prevencinių programų paslaugų atlikimo, skatinamųjų paslaugų atlikimo ataskaitos. Peržiūrėta 

Įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, planuojamų pirkimų suvestinės, tiekėjų apklausos 

pažymos, viešųjų pirkimų ataskaitos ir kiti dokumentai. Analizuota, kaip įvykdžius viešųjų pirkimų 

procedūras, paskirstomos įsigytos prekės Įstaigos padaliniams. Vertinta Įstaigos ir  Kauno 

teritorinės ligonių kasos pateikta informacija apie laukimo eiles pas šeimos gydytojus.). 

Audito įrodymai gauti naudojant tokius duomenų rinkimo metodus: dokumentų peržiūros, 

stebėjimo, pokalbio, paklausimo. Audito procedūros atliktos naudojant tokius duomenų vertinimo 

metodus: perskaičiavimo, skaičiavimo, patikrinimo, palyginamosios analizės, situacijos analizės. 
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Audito klausimai 

Vertinimo kriterijai 
1 lygmens 

klausimas 
2 lygmens klausimai 

Ar Įstaiga 2015 

metais 

efektyviai 

vykdė savo 

veiklą (ar 

efektyviai 

naudojami 

resursai,  ar 

vadovaujamasi 

teisės aktų 

nuostatomis)? 

Ar Įstaigos vidaus kontrolės 

sistema pakankama? 

Nenustatyta teisės aktų neatitikimo atvejų arba jie 

mažareikšmiai.   

Įstaigos veiklos neatitikimai teisės aktų nuostatoms turi 

nereikšmingą įtaką Įstaigos efektyvumui. 

Vidaus kontrolės sistema 

sukurta taip, kad užtikrina pagrindinius jai keliamus tikslus. 

Sukurtos pagrindinės vidaus kontrolės procedūros. 

Ar darbo užmokesčio srityje 

informacija visais reikšmingais 

atžvilgiais atitinka nustatytus 

kriterijus? 

Nenustatyta teisės aktų neatitikimo atvejų arba jie 

mažareikšmiai.   

Teisingai mokamas darbo užmokestis. 

Tinkamai atskleista darbo užmokesčio informacija.  

Sąnaudų dalis darbo užmokesčiui ženkliai nesiskiria nuo 5 

Kauno poliklinikų sąnaudų dalies darbo užmokesčiui vidurkio.  

Sąnaudų dalis valdymo išlaidoms ženkliai nesiskiria nuo 5 

Kauno poliklinikų sąnaudų dalies valdymo išlaidoms vidurkio. 

Ar viešųjų pirkimų informacija 

visais reikšmingais atžvilgiais 

atitinka nustatytus kriterijus? 

Nenustatyta teisės aktų neatitikimo atvejų arba jie 

mažareikšmiai.   

Viešųjų pirkimų procedūros atliekamos teisingai. 

Ar užtikrinama, kad 

Savivaldybei ir Įstaigai 

nuosavybės teise priklausantis 

nekilnojamasis turtas būtų 

veiksmingai naudojamas? 

Nėra nenaudojamų ar neefektyviai naudojamų patalpų. 

Ar Įstaiga užtikrina stabilų 

pacientų, prisirašiusių prie 

poliklinikos, skaičių? 

Įstaigos pacientų skaičius auga arba mažėja nežymiai. 

Prisirašiusių prie Kauno Dainavos poliklinikos Psichikos 

sveikatos centro gyventojų skaičius auga arba mažėja nežymiai. 

Ar užtikrinamas greitas 

prieinamumas pas šeimos 

gydytojus? 

Laukimo eilės kalendorinėmis dienomis pas šeimos gydytojus 

yra ne didesnės nei kitose Kauno poliklinikose arba skirtumas 

nežymus. 

Laukimo eilės kalendorinėmis dienomis pas šeimos gydytojus 

nedidėja.   

Ar pasiekti nustatyti 

Įstaigos veiklos finansinių 

rezultatų vertinimo kiekybiniai 

ir kokybiniai rodikliai? 

Ar pasiekti numatyti siektini 

Įstaigos veiklos rodikliai? 

Pasiekti 2015 metų veiklos vertinimo kiekybiniai ir kokybiniai 

rodikliai (patvirtinti Savivaldybės administracijos direktorius 

2015-04-27  

įsakymu Nr. A-1370).  

Pasiekti numatyti siektini Įstaigos veiklos rodikliai arba 

įvykdymo procentas ne mažiau 80 proc. (patvirtinti Įstaigos 

direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. 1-263  ir Įstaigos 

direktoriaus 2015-03-26 įsakymu Nr. 1-39) 

Ar efektyvi pajamų ir sąnaudų 

struktūra? 

Finansinis rezultatas teigiamas. 

Įstaigos santykinis finansinis rodiklis nėra reikšmingai nutolęs 

nuo kitų Kauno poliklinikų santykinių rodiklių vidurkio arba yra 

geresnis už kitų poliklinikų rodiklius. 

 


