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 PATVIRTINTA 

 Vilniaus miesto savivaldybės   

 administracijos direktoriaus  

 2021 m.              

įsakymu Nr.  

 

VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per 

finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams 

VšĮ Karoliniškių poliklinika yra Vilniaus miesto savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros pelno 

nesiekianti įstaiga, įkurta 1975 m., kurioje teikiamos nespecializuotos kvalifikuotos (pirminės) ir 

specializuotos (antrinės) ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

2020 m. bendras pacientų skaičius padidėjo 1,16 proc. ir sudarė 63421.  

VšĮ Karoliniškių poliklinikos misija – teikti profesionalias, kokybiškas, saugias ir 

šiuolaikiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikant medicinos mokslu pagrįstus pažangius 

ligų diagnostikos ir gydymo metodus, orientuotus į individualius paciento poreikius ir lūkesčius, 

aktyviai dalyvauti kuriant sąmoningą žmonių požiūrį į sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją, gerinant 

visuomenės fizinės ir psichinės sveikatos būklę. 

VšĮ Karoliniškių poliklinikos vizija – moderni, tvirtą lyderio poziciją tarp Vilniaus 

poliklinikų turinti, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos 

priežiūros įstaiga, kuri siekia pirmauti nuolat gerindama tiek paslaugų kokybę pacientams, tiek darbo 

aplinką personalui. 

VšĮ Karoliniškių poliklinikos vertybės: 

• pacientas, patikėjęs mums brangiausią savo turtą – sveikatą ir gyvybę; 

• profesionalus, patikimas, atsakingas, etiškas ir lojalus darbuotojas; 

• darbuotojų bendradarbiavimas darnioje komandoje; 

• pacientų ir darbuotojų tarpusavio pagarba, aukšta bendravimo kultūra. 

VšĮ Karoliniškių poliklinikos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų 

sergamumą, ligotumą, neįgalumą ir mirtingumą, teikti savalaikes, mokslu pagrįstas, saugias ir 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant pažangias technologijas, atitinkančias pacientų 

interesus ir lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus. 

VšĮ Karoliniškių poliklinikoje teikiamos nespecializuotos kvalifikuotos (pirminės) ir 

specializuotos (antrinės) ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.  

 

Duomenys apie pacientų apsilankymus pas gydytojus specialistus 

 
Apsilankymai Užpraėjusiais 2018 

metais 
Praėjusiais 2019 metais Ataskaitiniais 2020 metais 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. sk.* 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Apsilankymai iš 

viso: 

Iš jų: 
598741 9824,77 564683 9006,68 322118 5079,04 

pas pirmines 

asmens sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

teikiančius 

gydytojus 

342880 5626,33 334377 5333,31 170788 2692,93 
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pas antrines 

asmens sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

teikiančius 

gydytojus 

255861 4198,43 230306 3673,38 151330 2386,12 

Apsilankymų 

skaičius namuose 
7100 116,50 7398 118,00 3961 62,46 

Profilaktinių 

apsilankymų 

skaičius: 

Iš jų: 

53793 882,69 62826 1002,07 41707 657,62 

Profilaktinių 

apsilankymų 

skaičius pas 

pirmines asmens 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

teikiančius 

gydytojus: 

Iš jų: 

41230 676,54 49945 796,62 35719 563,20 

Šeimos gydytojus 
10351 169,85 14304 228,15 9359 147,57 

Vidaus ligų 

gydytojus 
2045 33,56 2062 32,89 1369 21,59 

Vaikų ligų 

gydytojus 
13097 214,91 16127 257,23 13814 217,81 

Akušerius 

ginekologus 
6793 111,47 8268 131,87 4485 70,72 

Chirurgus 
2 0,03 1 0,02 0 0,00 

Psichiatrus 
1315 21,58 839 13,38 452 7,13 

Odontologus 
7627 125,15 8344 133,09 6240 98,39 

Profilaktinių 

apsilankymų 

skaičius pas 

antrines asmens 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

teikiančius 

gydytojus 

12563 206,15 12881 205,45 5988 94,42 

      *be nuotolinių konsultacijų 

Vertinant pacientų apsilankymą 2020 m., galime teigti, kad pacientų apsilankymų skaičius 1000-čiui 

prisirašiusių gyventojų sumažėjo (9824,77→9006,68→5079,04). Viena iš pagrindinių priežasčių- 

intensyvus nuotolinių konsultacijų teikimas. Viso suteikta 169810 nuotolinių gydytojų konsultacijų, 

iš kurių 154785 (91%)- pirminio lygio.     

 

Duomenys apie antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų suteiktas 

konsultacijas 

 

Metai Konsultacijų skaičius 

2018 metai 193211 

2019 metai 191410 

                              2020 metai 189234 
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   Antrinio lygio specialistų konsultacijų skaičius 2020 m. lyginant su 2019 m., sumažėjo 1%.      

 

                                Duomenys apie atliktas procedūras ir tyrimus 

 

 
Procedūros ir tyrimai 

Atliktų procedūrų ir tyrimų skaičius 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Laboratoriniai 370258 442892 328590 

Radiologiniai 43968 36287 34577 

Ultragarsiniai 37901 39042 38837 

Endoskopiniai 8138 7379 5386 

Funkcinės diagnostikos 38771 37408 24610 

Fizioterapijos 68891 67782 36992 

Masažas 12080 13493 7339 

Kineziterapija 31673 35543 21552 

Ergoterapija 5944 6353 4351 

  

Pastebimas visų procedūrų sumažėjimas dėl karantininių paslaugų teikimo apribojų. 

Pažymėtina, kad ultragarso atliktų tyrimų kiekis sumažėjo neženkliai, vos 0,5%. Radiologinių tyrimų 

sumažėjo  4,7%. 

 

Duomenys apie atliktus vaikų profilaktinius sveikatos patikrinimus 2020 m. 

 

Vaikų amžius Kodas Patikrintų vaikų skaičius 

Iš viso                     Iš jų nustatyta 

susilpnėjusi 

klausa 

susilpnėjęs 

regėjimas 

skoliozė netaisyk- 

linga 

laikysena 

kalbos 

defektai 

0-17 m. 

Iš jų: 

1 11226 29 721 124 738 291 

0-14 m. 2 9775 24 640 66 585 289 

7-14 m. 3 4594 15 435 62 447 64 

15-17 m. 4 1451 5 81 58 153 2 

                   

2020 m. gruodžio 31 dienai profilaktiškai patikrinta 96 % prisirašiusių vaikų. 

 

Duomenys apie skatinamąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

 

Metai Skatinamųjų paslaugų skaičius 

2019 123779 

2020 97579 

 

Bendras suteiktų paslaugų skaičius, lyginant su 2019 m., sumažėjo 21%, (123779→97579). 
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VšĮ Karoliniškių poliklinika nuo 2018 m. akredituota šeimos medicinos paslaugai. 

Nuolat palaikome ir didiname atitikimo lygį Nacionaliniams akreditavimo standartams. Didelį 

dėmesį skiriame tinkamam sveikatos informacijos valdymui, įgyvendiname paciento teisių 

užtikrinimo politiką, griežtą infekcijų kontrolę, medicininės įrangos ir priemonių priežiūros tvarką, 

aktyviai vykdome vidaus medicininio audito veiklą. Šios priemonės leidžia mūsų pacientams jaustis 

saugiai bei užtikrintai 

VšĮ Karoliniškių poliklinikai 2019 m. suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos vardas. Šis įvertinimas reiškia, kad mūsų poliklinika atitinka aukščiausius skaidrumo 

kriterijus bei vykdo aktyvią korupcijos prevencijos veiklą. Poliklinikos antikorupcijos politiką 

vystome vizualiomis priemonėmis, aktyviai dalyvaujame Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos 

prevencijos akcijose, šiais metais iniciavome pacientų padėkų projektą skatinantį pacientus gydytojui 

atsidėkoti rašytine padėka ar žodžiu. Rašytinės padėkos skelbiamos specialiuose padėkų stenduose 

bei įstaigos video ekranuose. Aiškiai ir nedviprasmiškai komunikuojame netoleranciją korupcijai, o 

apie bet kokias korupcijos apraiškas Poliklinikos pacientai gali pranešti anonimiškai viešai 

skelbiamais kontaktiniais adresais. Siekiame abipusio ryšio bei dialogo tarp medikų ir pacientų. Taip 

pat buvo parengti Paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje 

tvarkos, Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacijai skirtų dovanų 

perdavimo, vertinimo registravimo, saugojimo ir eksponavimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje 

tvarkos, Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą VšĮ 

Karoliniškių poliklinikoje teikimo tvarkos, aprašai. 

 

Prasidėjusi COVID-19 ligos pandemija padiktavo naujus iššūkius ir paskatino ieškoti 

neatidėliotinų sprendimų veikti greitai ir susitelkus.  

Per labai trumpą laiką įstaiga parengė situacijos valdymo modelį, kuris numatė būtinus 

veiksmus įstaigos viduje. Efektyviai sprendė pacientų srautų, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimus 

skyrė ypatingą dėmesį pacientų ir darbuotojų saugumui užtikrinti.  

Tuo tikslu įrengtos/atnaujintos izoliavimo patalpos su atskirais įėjimais iš lauko, esamos 

patalpos ir laukiamųjų zonos maksimaliai pritaikytos saugiai dirbti su įvairių grupių pacientais, 

suskirstyti ir suvaldyti pacientų ir darbuotojų srautai, prie įėjimų į polikliniką įrengti „pacientų filtrai“, 

prie pagrindinių įėjimų įrengti termovizorius bei temperatūros matuokliai. Prie įėjimų ir įstaigos 

patalpose įrengti dezinfekciniai stovai. Įrengta nauja infekuotų atliekų patalpa. 
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Darbuotojai visus metus buvo aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis, atitinkančiomis 

reikiamus saugos lygius, vykdyta nuolatinė darbuotojų testavimo PGR metodu stebėsena, intensyviai 

vykdyti darbuotojų mokymai infekcijų kontrolės klausimais. 

 
Paslaugų teikimas organizuotas siekiant maksimaliai apsaugoti pacientų interesus. Įgyta 

didelę patirtis teikiant paslaugas nuotoliniu būdu.  

Viešai skelbta aktuali informaciją pacientams apie esamą situaciją, registraciją paslaugoms ir 

paslaugų teikimą, elgesio taisykles atvykus į polikliniką. 

Šių priemonių visuma padėjo išvengti reikšmingesnių ligos protrūkių poliklinikoje ir 

užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams.  

Siekiant prisidėti prie epidemiologinės situacijos valdymo šalyje VšĮ Karoliniškių 

poliklinikos darbuotojai aktyviai teikė paslaugas ir už poliklinikos ribų: beveik 300 kartų darbuotojai 

vyko atlikinėti COVID-19 molekulinius PGR tyrimus  bei greituosius COVID-19  antikūnų testus į 

mobiliuosius punktus, oro uostą, socialinius globos namus, dirbo karščiavimo klinikoje, padėjo 

kolegoms Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.  

2020 m. atlikti remonto ir patalpų įrengimo darbai  

VšĮ Karoliniškių poliklinikos A korpuse ir Pilaitės šeimos medicinos skyriuje 

įrengtos/atnaujintos izoliavimo patalpos. 

Įrengta infekuotų atliekų patalpa. 

Radiologijos skyriuje įrengtas kabinetas ir sumontuotas naujas skaitmeninis rentgeno aparatas. 

Įrengtos oro kondicionavimo sistemos B korpuso V aukšto 13 kabinetuose. 

A korpuso II aukšte įrengtas sensorinis kabinetas, kuriame planuojama teikti ankstyvosios 

reabilitacijos paslaugas vaikams su raidos, taip pat ir autizmo spektro sutrikimais.  
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2020 m. skyriai pasipildė nauja modernia įranga 

Radiologijos skyrius: aukštos raiškos medicininiais diagnostiniais monitoriais, skirtais 

gydytojų radiologų darbui; dentaliniu rentgeno aparatu, rentgeno diagnostikos įranga;   

Konsultacijų skyrius: ultragarsinė diagnostinė sistema kardiologiniams tyrimams; 

Akušerijos ginekologijos skyrius: kardiotakografu;  

Šeimos medicinos skyriai: automatiniais išoriniais defibriliatoriais; 

Klinikinės diagnostikos laboratorija: šaldytuvu vakcinų laikymui bei vandens dejonizatoriumi; 
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Odontologijos skyrius: mikrovarikliais šaknų kanalų paruošimui bei universaliu sterilizatoriumi 

antgaliams; 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius: Fango parafino šildymo ir maišymo įrenginiu; 

Registratūra: bekontaktės termovizinės kameros komplektu su programine įranga.  

 
 

2020 m. parengtos trys naujos tvarkos siekiant gerinti skaidrumo bei atskaitomybės veikloms:  

• Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą VšĮ 

Karoliniškių poliklinikoje teikimo tvarkos aprašas. 

• Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų 

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje 

tvarkos aprašas. 

• Paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje tvarkos 

aprašas. 

 

2020 m., nors pavasario  karantino ribojimai ženkliai sumažino pacientų aptarnavimo 

galimybes,  pavyko pasiekti gerų prevencinių programų vykdymo rezultatų. Pagal Vilniaus TLK 

skelbiamus duomenis, Karoliniškių poliklinikos rezultatai  Širdies ir kraujagyslių bei Priešinės 

liaukos prevencinių programų vykdyme  užėmė  II vietą tarp didžiausių Vilniaus sveikatos priežiūros  

įstaigų. 
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*pagal Vilniaus TLK puslapyje skelbiamus duomenis 

Registrų centro duomenimis 2020 m. VšĮ Karoliniškių poliklinika užėmė 5-ą vietą tarp 

visų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų pagal išrašomų e. receptų skaičius. Praėjusiais metais 

Poliklinikoje buvo išrašyti net 359220 e. receptų sutaupant daugybę pacientų ir gydytojų laiko. 

Džiaugdamiesi būdami vieni aktyviausių e. sveikata besinaudojančių sveikatos priežiūros įstaigų ir 

toliau stengsimės aktyviai naudotis efektyviausiomis, patogiausiomis ir į VšĮ Karoliniškių 

poliklinikos pacientų poreikius orientuotomis inovacijomis ir naujovėmis. 
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*šaltinis: https://www.esveikata.lt/statistika/espbi-stat/top.php?ja=&doc=EREC01&buk=Signed&period=year%3A2020 

 

VšĮ Karoliniškių poliklinikos gydytojai 2020 m. savo klinikiniais įgūdžiais noriai dalinosi tiek 

su poliklinikos bendruomene, tiek bendradarbiavo su išorės institucijomis ir teikė pasiūlymus, kurie 

padėtų gerinti sveikatos paslaugų kokybę. Aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos organizuotose darbo grupėse, projektuose, bendradarbiavo Vilniaus 

Universitetu. Poliklinika liko pamėgta gydytojų rezidentų ir studentų mokymosi baze.  

 

 

Informacija apie 2020 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymą 

 

Veiklos rezultatų vertinimo 

rodikliai  

 2020 m.  

patvirtintos siektinos reikšmės 

2020 m.  

siektinų reikšmių 

įvykdymas  

Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

Įstaigos praėjusių metų 

veiklos rezultatų 

ataskaitoje nurodytas 

pajamų ir sąnaudų 

skirtumas (grynasis 

perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai Įstaigos veikla 2020 m. buvo 

pelninga – gautas 26,8 tūkst. 

Eur pelnas 

Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

Valstybės institucijoms skyrus 

papildomų PSDF biudžeto lėšų 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti ir 

rekomendavus jas nukreipti 

sveikatos priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui didinti, ne 

mažiau kaip 80 proc. nurodytų 

lėšų panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti 

98,3 %.  

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidomis dalis 

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau kaip  

2,24 proc.  

2,13 proc. 

Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

Įsipareigojimų dalis – 0,068 

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

Įstaigoje taikomos kovos su 

korupcija priemonės, 

numatytos sveikatos 

apsaugos ministro 

tvirtinamoje Sveikatos 

priežiūros srities 

korupcijos prevencijos 

programoje 

Suteiktas Skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos 

vardas 

Įstaigai suteiktas skaidrios 

ASPĮ vardas 

Informacinių technologijų 

diegimo ir plėtros lygis 

(pacientų elektroninės 

registracijos sistema, 

1. ASPĮ, išrašant e. receptus, 

vaistų sąveikų tikrinimo 

funkcionalumą naudoja pilna 

apimtimi; 

1. ASPĮ, išrašant e. receptus, 

vaistų sąveikų tikrinimo 

funkcionalumą naudoja pilna 

apimtimi; 
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įstaigos interneto svetainės 

išsamumas, darbuotojų 

darbo krūvio apskaita, 

įstaigos dalyvavimo 

elektroninėje sveikatos 

sistemoje mastas)  

 

2. Daugiau nei 55 proc. 

įstaigos gydytojų deklaruoja 

apsilankymo laikus per IPR IS. 

 

2. Įstaiga yra IPR dalyvis. 

Daugiau nei 15 proc. įstaigos 

gydytojų deklaruoja 

apsilankymo laikus per IPR 

IS. 
Įstaigoje iš PSDF biudžeto 

lėšų apmokėtų brangiųjų 

tyrimų ir procedūrų, kurių 

stebėsena atliekama, skaičius, 

medicinos priemonių, 

kuriomis atlikti brangieji 

tyrimai ir procedūros, 

panaudojimo efektyvumas 

(taikoma tik antrinio ir 

tretinio lygio asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančioms įstaigoms) 

Kompiuterinės tomografijos 

aparatų apkrova – ne mažiau kaip 

16 kompiuterinės tomografijos 

tyrimų per vieną darbo dieną 

vienu kompiuterinės 

tomografijos aparatu.  

 

Magnetinio rezonanso 

tomografijos aparatų apkrova – ne 

mažiau kaip 16 magnetinio 

rezonanso tomografijos tyrimų 

per vieną darbo dieną vienu 

magnetinio rezonanso 

tomografijos aparatu. 

Įstaigoje nėra Kompiuterinės 

tomografijos aparato ir 

neteikiamos šios paslaugos 

 

 

 

 

Įstaigoje nėra magnetinio 

rezonanso tomografijos 

aparato ir neteikiamos šios 

paslaugos 

 

Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 
Absoliutaus likvidumo 

rodiklis 

 
Nuo 0,5 iki 1 Absoliutus likvidumas – 2,33. 

Konsoliduotų viešųjų 

pirkimų skaičius 

Ne mažiau kaip 2 Suorganizuoti ir atlikti 5 

konsoliduoti pirkimai: 

1. Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas VšĮ 

Karoliniškių poliklinikoje” 

projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-

609-01-0027, elektromobilių 

įsigijimas kartu su VšĮ Centro 

poliklinika – 49983,52 eur be 

PVM  

2. Medicininių priemonių 

konsoliduotas pirkimas kartu 

su VšĮ Lazdynų poliklinika – 

69796,00 Eur be PVM; 

3. Diagnostikos reagentai ir 

pagalbinės priemonės 

hematologiniams tyrimams 

atlikti (konsoliduotas su 

Lazdynų p-ka) – 102500,00 

eur be PVM; 

4. Konsoliduotas modelio 

išbandymui reikalingos 

įrangos įsigijimo pirkimas 

kartu su VšĮ Lazdynų 
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poliklinika - 46865,90 eur be 

PVM; 

5. Konsoliduotas 

skaitmeninės rentgeno 

diagnostikos sistemos 

pirkimas kartu su VšĮ 

Lazdynų poliklinika – 

165206,61 eur be PVM. 

                                      

2020 m. planuotų prioritetinių paslaugų ir veiklų įgyvendinimas  

I. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra, kokybės ir prieinamumo gerinimas: 

 

1. VšĮ Karoliniškių poliklinikos strateginio veiklos plano parengimas. 

Vykdoma. 2020 m. birželio mėn. atlikta potencialių rinkos tiekėjų apklausa siekiant įsivertinti 

strateginio plano parengimo apimtį, terminus, kainas bei procesą. Visų tiekėjų pateikti pasiūlymai 

apėmė strateginio planavimo metodiką ir paslaugų teikimą formuojant specialistų bendrus 

pasitarimus, diskusijas bei darbus grupėse. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją bei didelį 

specialistų užimtumą, nuspręsta šią veiklą perkelti kitiems metams. 

 

2. 2020 m. eigoje nuolat trumpėjo eilė pas šeimos gydytojus, jei I-ą metų  ketvirtį  77 proc. pacientų 

patekdavo pirminiam vizitui  pas šeimos gydytojus per 7 dienas, tai  IV-ą ketvirtį rodiklis siekė 98 

proc. Užtikrintas pacientų patekimas pas gydytojus specialistus per 30 kalendorinių dienų (95 %). 

 

3. Pasirengti teikti naują specializuotą paslaugą - gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, 

į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimas asmenims, sergantiems širdies  nepakankamumu. 

Priemones ir mokymus specialistams planuojama finansuoti iš ESFA finansuojamo projekto lėšų.  

 Vykdoma. 2020 metais VšĮ Karoliniškių poliklinika teikė paraišką (anketą), atitiko kriterijus 

ir buvo atrinkta bei 2021 metais patvirtinta dalyvauti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos projekte „Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos asmenims, sergantiems širdies 

nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas“ (toliau – Projektas). Įgyvendinant projektą bus 

gerinamas paslaugų prieinamumas ir kokybė modernizuojant ir steigiant širdies nepakankamumo 

kabinetus, kuriuose pacientai gautų savalaikę ir kokybišką gydytojo kardiologo ir slaugytojo 

konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu 

konsultavimo paslaugą, aprūpinant reikiama įranga bei sudarant galimybę paslaugas teikiantiems 

kardiologams ir bendrosios praktikos slaugytojams tobulinti kvalifikaciją.   

2020 metais VšĮ Karoliniškių poliklinikoje asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu 

buvo suteikta 111 gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijų.   

 

4. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, viešųjų pirkimų konsolidavimas su kitomis asmens 

sveikatos priežiūros įstaigomis. 

Atlikta. 2020 metais su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis buvo atlikti šie 

konsoliduoti pirkimai: 

1. Vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 

VšĮ Karoliniškių poliklinikoje” projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0027, kartu su VšĮ Centro 
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poliklinika atliktas elektromobilių įsigijimo pirkimas ir įsigyti 2 elektromobiliai už 49983,52 eur be 

PVM sumą. 

2. Atliktas Medicininių priemonių konsoliduotas pirkimas kartu su VšĮ Lazdynų poliklinika 

už 69796,00 Eur be PVM sumą; 

3. Atliktas Konsoliduotas skaitmeninės rentgeno diagnostikos sistemos pirkimas kartu su VšĮ 

Lazdynų poliklinika – 165206,61 eur be PVM; 

4. Atliktas Diagnostikos reagentų ir pagalbinų priemonių hematologiniams tyrimams atlikti 

konsoliduotas pirkimas  kartu su VšĮ Lazdynų poliklinika už 102500,00 eur be PVM; 

5. Vykdant Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 

„Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant 

inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius projektą kartu su VšĮ Lazdynų poliklinika 

atliktas Konsoliduotas modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimo pirkimas - 46865,90 eur be 

PVM. 

 
 

II. E.sveikatos plėtra: 

 

1. Atlikti įstaigos turimos IT sistemos bei poreikių plėtrai analizę ir įvertinti rinkos tiekėjų siūlomas 

IT sistemų galimybes, siekiant pasiruošti pilnos dokumentų skaitmenizacijos ir popierinių 

medicininių formų atsisakymo 2021 m.  

Atlikta. Įvertinus įstaigos poreikius bei rinkos tiekėjų siūlomas IT sistemų galimybes, 

parengtos pirkimo sąlygos bei suorganizuotas viešasis poliklinikos medicininės informacinės 

sistemos paslaugų pirkimas. Su viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju pasirašyta 5 m. trukmės sutartis, 

pagal kurią Vykdytojas įdiegia, pritaiko ir suteikia įstaigai teisę sutarties galiojimo laikotarpyje 

naudoti Vykdytojo sukurtą arba teisėtai platinamą poliklinikos medicinos informacinę sistemą, skirtą 

ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Sutarties trukmė – 60 mėn., 

vertė – 169 158,00 Eur su PVM. 

 

III. Infrastruktūros gerinimas (plėtra) bei projektų įgyvendinimas 

 

1. Pilaitės filialo plėtra ir priestato statyba: investicinio projekto (kaštų naudos analizės) parengimas. 
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Atlikta. 2020 m. gegužės 28 d. po atlikto viešojo pirkimo pasirašyta sutartis su konkurso 

laimėtoju BM „Begra“, kuris 2020-11-06 d. parengė VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės šeimos 

medicinos skyriaus priestato investicinį projektą. 

2. Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų padaliniuose įrengimas. 

Atlikta. 2020 m. liepos 23 d. po atlikto viešojo pirkimo pasirašyta sutartis su konkurso 

laimėtoju UAB „Santjana“ ir sumontuota 13 vnt. sieninių kondicionierių Asanavičiūtės g. 27 A, 

filialo 5 aukšte esančiame Konsultacijų skyriuje. 

 

3. Parengti paraišką finansavimui gauti pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo 

gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros 

modelius“. 

Atlikta. Parengta paraiška, pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir 

pradėtos įgyvendinti veiklos pagal Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonę Nr. 

08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų 

grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. VšĮ Karoliniškių 

poliklinika kartu su partneriu VšĮ Lazdynų poliklinika dalyvaus projekte „Sveikatos priežiūros 

kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika ir viešojoje įstaigoje 

Lazdynų poliklinika“, kurio metu pacientams, sergantiems dviems ir daugiau lėtinių ligų bus 

teikiamos inovatyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos daugiadalykės specialistų komandos 

sudėtyje. Projekto trukmė 24 mėn., vertė - 262.217,72 Eur. 

 

AASPĮ 2021 m. planai ir kaip tai atsilieps įstaigos veiklai ir finansiniam rezultatui. 

 

I. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo 

gerinimas: 

 1.Vakcinacija: 2021 metų pagrindinis tikslas – paskiepyti  daugumą pacientų ir Vilniaus 

miesto gyventojų nuo COVID-19 ligos, taip prisidedant kuriant visuotinį imunitetą. Iššūkis - 

užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių tinkamai vakcinavimo proceso eigai.  

 2. Vaikų vakcinacija: 

                   2.1. 1 metų vaikų amžiaus grupėje 1 proc. pagerinti skiepijimo nuo difterijos, stabligės, 

kokliušo ir B tipo Hemofilus influenzae rodiklį bei pasiekti 92 proc. rezultatą; 

 2.2. 2 metų vaikų amžiaus grupėje 1 proc. pagerinti skiepijimo nuo difterijos, stabligės, 

kokliušo ir B tipo Hemofilus influenzae rodiklį bei pasiekti 93 proc. rezultatą. 

  3. Specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų konsolidacija su kitomis asmens sveikatos 

priežiūros įstaigomis, pašalinant sveikatos priežiūros netolygumus bei išplečiant pacientams 

reikalingų paslaugų spektrą: sąnarių echoskopija, encefalografija. 

  4. Sėkmingai realizuoti holistinį paciento ištyrimą bei  taikyti inovatyvų sveikatos būklės 

stebėjimo ir korekcijos metodą, dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergančių pacientų, kuris ateityje 

gali pasitarnauti lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos gerinimui. Pagal individualiai 

parengtą tyrimų ir konsultacijų planą bus reguliariai tikrinami bei vertinami projekte dalyvaujančių 

pacientų glikemijos rodikliai, arterinio kraujo spaudimo bei gyvenimo kokybės rodikliai, bus 

taikomos nuotolinio sveikatos rodiklių stebėjimo programos. 
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 5. Paslaugų prieinamumas: užtikrinti pacientų patekimą pas ŠG per 7 k. d. (siekiamybė 

100 proc.), pacientų patekimas pas gyd. specialistus per 30 k.d. (ne mažiau 85 proc.). 

 

 

 

 

II. E.sveikatos ir IT paslaugų plėtra: 

 

1. Įdiegti naują poliklinikos medicinos informacinę sistemą, skirtą ambulatorines sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių specialistų veiklos užtikrinimui bei efektyvumui ir būtinųjų 

funkcionalumų su integracijomis užtikrinimui, siekiant pilnos dokumentų skaitmenizacijos ir 

popierinių medicininių formų atsisakymo 2021 m.  

2. Pereiti prie saugaus interneto ryšio paslaugų teikimo per Kertinio valstybės 

telekomunikacijų centro administruojamas jungtis. 

3. Pasirengti ir suderinti IT saugos politiką bei duomenų apsaugą, informacines sistemas ir kt. 

būtinąsias funkcijas reglamentuojančių dokumentų projektus. 

 

III. Infrastruktūros gerinimas (plėtra) bei projektų įgyvendinimas 

 

1. Pilaitės filialo plėtra ir priestato statyba: uždavinys - parengti Pilaitės šeimos medicinos 

skyriaus, esančio pastate adresu Karaliaučiaus g. 11, Vilnius priestato techninį projektą, atlikti rangos 

darbų pirkimo konkursą, priestato rangos darbus, įsigyti reikiamą medicininę įrangą, įrengti šias 

patalpas bei gydytojų darbo vietas. 2021 m. planuojama parengti priestato projektavimo darbų ir 

techninio projekto parengimo darbų sąlygas. 

2. Einamojo remonto pagal patvirtintą planą bei vėdinimo ir kondicionavimo sistemų 

padaliniuose įrengimas. Atlikti infektuotų atliekų patalpos remontą, sienų apdailos atstatymo, vaikų 

rūbinės patalpų, baseino ventiliacijos FMR skyriuje, kondicionavimo sistemos B korpuso 4 a. (šeimos 

medicinos padaliniuose) įrengimą, pakeisti grindų dangą Pilaitės filiale, sutvarkyti lauko teritoriją 

(šaligatvių plytelių, vaikų vidinio kiemo laiptinės remontas, automobilių aikštelės duobių taisymas ir 

pan.). 

3. Užtikrinti veiklų tęstinumą bei tarpinių rezultatų pasiekimą pagal 2014 – 2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos 

priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant 

inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“, kuriame VšĮ Karoliniškių poliklinika kartu 

su partneriu VšĮ Lazdynų poliklinika dalyvauja projekte „Sveikatos priežiūros kokybės ir 

prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika ir viešojoje įstaigoje Lazdynų 

poliklinika“, kurio metu pacientams, sergantiems dviems ir daugiau lėtinių ligų bus teikiamos 

inovatyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos daugiadalykės specialistų komandos sudėtyje. 

Projekto trukmė 24 mėn., vertė - 262.217,72 Eur. 

Įgyvendinus 2021 m. sveikatos priežiūros paslaugų, e. sveikatos plėtros, infrastruktūros 

gerinimo planus, pagerinta poliklinikos teikiamų paslaugų kokybė bei paslaugų prieinamumas, 

poliklinikos pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis, tuo pačiu pagerės įstaigos reputacija 
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ir patrauklumas. Plečiant sveikatos priežiūros paslaugų spektrą gyventojams, padidintas įstaigos 

konkurencingumas. 

 

 

 

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

 VšĮ Karoliniškių poliklinikos dalininkų kapitalą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis turtas 

perduotas pagal priėmimo – perdavimo aktus kaip turtinis įnašas. Dalininkų kapitalas lygus dalininkų 

įnašų vertei – 55 963 Eur metų pradžioje ir metų pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d. liko nepakitęs. 

 

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, 

turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos 

dalykas ir jo vertė) 

 

2020 m. iš viso gautos pajamos ir lėšos sudarė – 13 994 234,36 Eur, iš jų: 

12 352 622,94 Eur sudarė pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas paslaugas; 

ES lėšos – 89 918,08 Eur; 

savivaldybės lėšos – 811 029,33 Eur; 

valstybės biudžeto lėšos – 301 187,47 Eur; 

kitų finansavimo šaltinių pajamos – 425 365,73 Eur, iš jų gauta parama: ŽIV ir AIDS asociacija 

Demetra suteikė ŽIV, HCV testų už 114,85 Eur bei UAB Berlin Chemie Menarini Baltic parama 

medicinos priemonėmis (4 kraujo spaudimo matuokliai, tonometras, 2 stetofonendoskopai, 2 

pulsoksimetrai, 2 neurologiniai plaktukai) už 479,06 Eur. Iš viso gauta paramos 593,91 Eur.  

 

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius 

metus 

 

VšĮ Karoliniškių poliklinika 2020 m. įsigijo ilgalaikio materialaus turto už – 480 207,51 Eur, 

iš jų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų už 110 586,23 Eur. 

2020 m. buvo nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 420 093,48 Eur.  

2020 m. įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto už 24 718,71 Eur, iš jų iš Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartis už 14 955,60 Eur ir iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų už 9 214,15 Eur. 

2020 m. buvo nurašyta nematerialaus turto už 420,53 Eur. 

2020 m. perkelta iš nebaigtos statybos į ilgalaikį turtą 2 824 430,45 Eur. 

 2020 m. Vilniaus m. savivaldybė perdavė valdyti patikėjimo teise nekilnojamą turtą 

Karaliaučiaus g. 11 Vilniuje, įsigijimo vertė 716 772,98 Eur. ir L. Asanavičiūtės g. 27A Vilniuje, 

įsigijimo vertė 2 253 080,61 Eur, Laisvės pr. Vilniuje, įsigijimo vertė 22 561,40 Eur. 

 

5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui. 

 

          Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 14 080 109,18 Eur. Iš jų: 

darbo užmokestis, ekonominės klasifikacijos kodas (EKK 2.1.1.1.1.1) – 11 362 115,81 Eur, 

socialinio draudimo įmokos (EKK 2.1.2.1.1.1) – 205 033,67 Eur, 

komandiruočių sąnaudos (EKK 2.2.1.1.1.11) – 248,00 Eur, 

sunaudotų medicinos priemonių ir kitų atsargų savikaina – 899 046,20 Eur, iš jų: 
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medikamentai (EKK 2.2.1.1.1.2) – 538 170,38 Eur, 

medžiagos ir kitos medicininės priemonės (EKK 2.2.1.1.1.30) – 360 875,82 Eur,  

nurašyto trumpalaikio turto sąnaudos (EKK 2.2.1.1.1.30) – 206 378,01 Eur, 

kitų paslaugų – 451 517,34 Eur, iš jų:  

IT prekių ir paslaugų (EKK 2.2.1.1.1.21) – 68 310,71 Eur,  

ūkinio inventoriaus įsigijimo sąnaudos ((EKK 2.2.1.1.1.23) ) – 25 953,23 Eur,  

kitų paslaugų (EKK 2.2.1.1.1.30) – 357 253,40 Eur.  

finansavimo  - 151 471,26 Eur. 

paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos (EKK 2.1.1.1.15) –13 779,48 Eur, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija (EKK 2.2.1.1.1.14) – 499 053,72 Eur, 

komunalinių paslaugų (EKK 2.2.1.1.1.20) – 114 590,17 Eur,  

ryšių paslaugos (EKK 2.2.1.1.1.5) – 20 162,72 Eur,  

transporto (EKK 2.2.1.1.1.6) – 4 128,01 Eur,  

kvalifikacijos kėlimo (EKK 2.2.1.1.1.16) – 5 615,00 Eur,  

kitos (EKK 2.2.1.1.1.30) – 146 969,79 Eur.  

 

Kitos veiklos sąnaudos (EKK 2.8.1.1.1.2) sudarė 37 928,92 Eur.  

 

6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

2020  m. sausio 1 d. dirbo 525 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 d. 537 darbuotojai.   

   

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

2020 m. valdymo sąnaudos sudarė – 301 346 Eur, t. y. – 2,13 proc. nuo visų sąnaudų. 

 

 2019 m. 2020 m. 

 Iš viso 
% nuo 

sąnaudų 

Iš 

PSDF 

% nuo 

sąnaudų 
Iš viso 

% nuo 

sąnaudų 

Iš 

PDSF 

% nuo 

sąnaudų 

Valdymo išlaidos 

(nuo sąnaudų) 

Iš jų: 

201063 1,66 166632 1,66 301346 2,13 201460 1,78 

Darbo užmokestis 
193483 1,60 161608 1,61 293274 2,08 195950 1,73 

Socialinis draudimas 
3482 0,03 2912 0,029 5793 0,04 3896 0,03 

Garantinis fondas 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporto sąnaudos 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ryšių sąnaudos 
827 0,01 548 0,005 84 0,001 0 0 

Komandiruočių 

sąnaudos 
30 0 0 0 248 0,002 0 0 

Kvalifikacijos 

kėlimo sąnaudos 
2258 0,02 582 0,006 990 0,007 690 0,006 

Komunalinės 

sąnaudos 
983 0,01 983 0,010 940 0,007 924 0,008 
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 2019 m. 2020 m. 

 Iš viso 
% nuo 

sąnaudų 

Iš 

PSDF 

% nuo 

sąnaudų 
Iš viso 

% nuo 

sąnaudų 

Iš 

PDSF 

% nuo 

sąnaudų 

Nusidėvėjimo ir 

amortizacijos 

sąnaudos 

0 0 0 0 17 0,0001 0 0 

 

 

8. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus 

 
Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos* 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1 Direktorius   70137,55 

 

 11242,00 2306,00  83685,55 

 

2 Pavaduotojas 

klinikiniam 

darbui 

59163,22 515,45 6425,36 2306,00 530,61 68940,64 

3 Pavaduotojas 

valdymui 

59346,28 104,42 8673,76 2306,00 589,56 71020,02 

4 Vyriausiasis 

buhalteris 

60214,32  6576,32 2306,00 530,61 69627,25 

*Priedai už projekto vykdymą 

 

9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

 

Nebuvo. 

 

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems 

asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje 

 

Nebuvo. 

 

11. Informacija apie kiekvieną reikšmingą per ataskaitinius metus sudarytą sandorį, 

sandoris reikšmingas, jeigu jo vertė viršija 1/20 subjekto turto vertės 

 
Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 
Suma, Eur 

Pavadinimas Kodas Registras Adresas 

1. Vilniaus TLK 188783796 Juridinių 

asmenų 

registras 

Ž. Liauksmino 

g. 6, 01101 

Vilnius 

Asmens 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugos 

11544159 

 

12. Informacija apie per ataskaitinius metus su susijusiomis šalimis sudarytus sandorius 
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Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio 

objektas 

Suma,  

Eur 
Pavadinima

s 

Kodas Registras Adresas Santykių 

pobūdis 

1 Vilniaus 

miesto 

savivaldy 

bės 

administra 

cija 

 

188710061 Juridinių 

asmenų 

registras 

Konstitucijos 

pr.3, LT-

09601 

Vilnius 

Aprašo 

19.3.1 

papunktis- 

juridinis 

asmuo, 

kuris yra 

šio subjekto 

savininkas 

2020-03-

09/2020-03-16  

Biudžeto lėšų 

naudojimo 

sutartis Nr. 

A291-323/20// 

B2-3.26-2020-

38, sut. objektas - 

lėšų šeimos 

gydytojo 

institucijos 

finansavimui 

skyrimas 

 

  

526424.00 

2 Vilniaus 

miesto 

savivaldy 

bės 

administra 

cija 

188710061 Juridinių 

asmenų 

registras 

Konstitucijos 

pr.3, LT-

09601 

Vilnius 

Aprašo 

19.3.1 

papunktis- 

juridinis 

asmuo, 

kuris yra 

šio subjekto 

savininkas 

2020-05-

21/2020-05-25  

Biudžeto lėšų 

naudojimo 

sutartis Nr. 

A291-706/20 // 

B2-3.26-2020-

64, sut. objektas -  

jaunimo 

sveikatos 

poreikiams 

pritaikytų 

kompleksinių 

lytinės ir 

reprodukcinės 

sveikatos  

priežiūros 

paslaugų 

teikimas  

40000,00 

3 Vilniaus 

miesto 

savivaldy 

bės 

administra 

cija 

188710061 Juridinių 

asmenų 

registras 

Konstitucijos 

pr.3, LT-

09601 

Vilnius 

Aprašo 

19.3.1 

papunktis- 

juridinis 

asmuo, 

kuris yra 

šio subjekto 

savininkas 

2020-10-13 

Biudžeto lėšų 

naudojimo 

sutartis Nr. 

A291-2323/20 // 

B2-3.26-2020-

148, sut. objektas 

– Sveikatos 

apsaugos,užkreči

amų ir 

neinfekcinių ligų 

profilaktikos ir 

kontrolės 

priklausomybės 

ligų ir psichikos 

sveikatos 

prevencijos 

   8227.35 
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Direktorius                                                                     Vismantas Matulas 

programos 

įgyvendinimas 

 

 

4 Vilniaus 

miesto 

savivaldy 

bės 

administra 

cija  

 

188710061 Juridinių 

asmenų 

registras 

Konstitucijos 

pr.3, LT-

09601 

Vilnius 

Aprašo 

19.3.1 

papunktis- 

juridinis 

asmuo, 

kuris yra 

šio subjekto 

savininkas 

2020-12-11  

Biudžeto lėšų 

naudojimo 

sutartis Nr. 

A291-2914/20 // 

B2-3.26-2020-

195, sut. objektas 

–  Medicinos 

įrangos ,Remonto 

darbų,IT 

įsigijimo ir 

diegimo  išlaidų 

kompensavimas  

 

    

57547.15 

5 Vilniaus 

miesto 

savivaldy 

bės 

administra 

cija  

 

188710061 Juridinių 

asmenų 

registras 

Konstitucijos 

pr.3, LT-

09601 

Vilnius 

Aprašo 

19.3.1 

papunktis- 

juridinis 

asmuo, 

kuris yra 

šio subjekto 

savininkas 

2020-12-15 

Biudžeto lėšų 

naudojimo 

sutartis Nr. 

A291-

2962/20//B2-

3.26-2020-200, 

sut. objektas -  

patalpų 

pritaikymo  

neįgaliems 

išlaidų 

kompensavimas 

 

9713,20 

6 Vilniaus 

miesto 

savivaldy 

bės 

administra 

cija  

 

188712831 Juridinių 

asmenų 

registras 

Konstitucijos 

pr.3, LT-

09601 

Vilnius 

Aprašo 

19.3.1 

papunktis- 

juridinis 

asmuo, 

kuris yra 

šio subjekto 

savininkas 

2020-11-12  

Biudžeto lėšų 

naudojimo 

sutartis Nr. 

A291-2615/20 // 

B2-3.26-2020-

215, sut. objektas 

- lėšų šeimos 

gydytojo 

institucijos 

finansavimui 

skyrimas 

 

166130,00 

      Iš viso 808041,70 


