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I. Bendroji dalis 

     1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys 

     VšĮ Šilutės ligoninė Šilutės rajono savivaldybėje įregistruota 1997 m. lapkričio mėn. 10 d. Įmonės 

kodas – 277329430. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.015828, išduotas 2004 

m. spalio 22 dieną. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T1-744 

patvirtinti Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatai. 2012 metų balandžio 11 dieną Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.404 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 

7 d. nutarimo pakeitimo Nr.1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo 

trečiojo etapo programos patvirtinimo“ pakeitimo“  VšĮ Šilutės ligoninė priskirta regiono sveikatos 

priežiūros įstaigų lygmeniui. 

     2. Informacija apie įstaigos buveinę 

     Buveinės adresas: Rusnės g.1, Šilutė. 

     3. Įstaigos veikla 

    Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos 

priežiūros ne pelno įstaiga. Ligoninė teikia antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros, brangiųjų 

tyrimų ir procedūrų, slaugos ir palaikomojo gydymo, medicininės reabilitacijos paslaugas. Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnyje nurodyta, kokios yra valstybės laiduojamos 

(nemokamos, finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) sveikatos priežiūros 

paslaugos. Joms priklauso ir būtinoji medicinos pagalba, ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos 

draudimu, nurodytų Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra. Už šias paslaugas 

teritorinės ligonių kasos apmoka bazinėmis kainomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

(toliau – PSDF) biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos 

direktoriaus patvirtintą apmokėjimo tvarką. Taip pat ligoninė teikia ir mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, už kurias moka patys paslaugų gavėjai (pacientai). Tokių paslaugų teikimas 

reglamentuotas sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357 “Dėl mokamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių 

paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”. 

     4. Kontroliuojami arba asocijuotieji subjektai 

    Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. 
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     5. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes  

     Siekiant subalansuoti įstaigos pinigų srautus, Šilutės ligoninė sudariusi banko sąskaitos 

kreditavimo sutartį sąskaitos kredito limitui iki 280000,00 eurų. 

     Šilutės ligoninei skirtas finansavimas projektui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 

2019 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. 

gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą 

detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.1 papunkčio priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių 

(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios 

(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ ir 2020 m. gegužės 22 d. su LR aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projektų finansavimo klimato kaitos 

programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

VšĮ „Šilutės ligoninė“ 129893,00 eurų finansavimui. Šuo metu jau atliktos įrengimų darbų pirkimo 

procedūros iki sutarties sudarymo.  

     Nuo š. m. sausio 1 dienos, vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. 

nutarimu Nr.1114 buvo padidintas minimalią mėnesinę algą gaunančių darbuotojų darbo užmokestis.   

     Nuo 2020 m. balandžio 1 d. buvo padidinta balo vertė už ASP paslaugas: ambulatorinių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas) ir paslaugų, teikiamų pagal 

prevencines programas, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,12 euro; slaugos (slaugos ir palaikomojo 

gydymo, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, paliatyviosios pagalbos, sergančiųjų cukriniu 

diabetu slaugos) paslaugų  bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,11 euro; medicininės reabilitacijos ir 

sanatorinio gydymo paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,10 euro; stacionarinių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų, ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų 

brangiųjų tyrimų bei procedūrų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal 2015–2025 

metų transplantacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos 

patvirtinimo“, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,09 euro.  

     Šalyje galiojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimui Nr. 1226 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuriuo paskelbtas karantinas Įstaigos veikla 

vykdoma ir ataskaitinį laikotarpį. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimčių ribos, kurias 

pasiekus mokama 1/12 metinės sutartinės sumos, ir toliau peržiūrimos, atsižvelgiant į sergamumą 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) bei faktines paslaugų teikimo apimtis, siekiant tuo pačiu 

metu užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinį stabilumą bei išlaikyti asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų motyvaciją teikti pacientams reikiamas paslaugas šiuo sudėtingu laikotarpiu. 

     6. Kiti įvykiai 
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     Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė 2021 metų I-ojo ketvirčio ataskaitų rinkinį rengia vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais.  

     2020 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-506-

642/2020 dėl žalos atlyginimo. Ieškovams priteistas ieškinys neturtinės žalos ir turtinės žalos 

atlyginimui. Š.m. balandžio 20 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Klaipėdos apygardos teismo 

2020 m. rugsėjo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. 

 

   

II. Pastabos 

     1 pastaba. Nematerialusis turtas (P1) 

     Apie per ataskaitinį laikotarpį Finansinės būklės ataskaitos dalyje A.I. „Nematerialusis turtas“ 

įvykusius pokyčius pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede (pridedama). 

     2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (P2) 

     Apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta informacija pagal 12-ojo 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama). Per š.m. I-ąjį ketvirtį 

Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 145989,00 eurų. 

     3 pastaba. Atsargos (P3) 

     Apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta informacija pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede 

nustatytą formą (pridedama). Reikšmingi šio straipsnio pokyčiai įvyko dėl nemokamai gautų 

apsaugos priemonių darbuotojams, kurių sumos detalizuojamos pateiktame priede.  

     4 pastaba. Finansavimo sumos (P4) 

     Per ataskaitinį laikotarpį Finansinės būklės ataskaitos dalyje D. „Finansavimo sumos“ įvykę 

pokyčiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama). Reikšmingi šio 

straipsnio pokyčiai įvyko finansavime iš kitų šaltinių dėl Įstaigos darbuotojams, organizuojantiems ir 

(ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – 

COVID-19) sergantiems pacientams padidinto darbo užmokesčio pagal Lietuvos Respublikos 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį. Per ataskaitinius 

metus buvo pateikta paraiškų už 373314,00 eurų patirtų darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui 

gauti. 

     5 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P5) 

     Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo 

VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą (pridedama). 

    6 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas (P6) 
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    Ataskaitiniais metais už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF 

biudžeto lėšų atsiskaitoma didesne negu 1,00 euro bazinių kainų balo verte.  

      Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos 

teritorijoje buvo priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-387 „Dėl 

sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos 

teritorijoje“. Siekdamas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės būklės stabilumą 

sumažėjus jų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiui karantino laikotarpiu sveikatos 

apsaugos ministras šiuo teisės aktu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms įsipareigojo mokėti 1/12 

mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa, nurodytos metinės 

sutartinės sumos, numatytos nurodytoms paslaugoms. 

     Nuo 2020 m. balandžio 1 dienos, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymais padidintoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama PSDF biudžeto 

lėšomis, bazinėms kainoms numatytas lėšas bei vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakyme NR.V-1016 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2020 metais“ nurodytą rekomendaciją 

atitinkamai Šilutės ligoninės darbuotojų pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis 

buvo padidintas nuo 5 iki 22 proc. 

     Nuo š. m. sausio 1 dienos, vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. 

nutarimu Nr.1114 buvo padidintas minimalią mėnesinę algą gaunančių darbuotojų darbo užmokestis.   

     Ataskaitinio laikotarpio viešosios įstaigos Šilutės ligoninės veiklos rezultatas yra teigiamas ir 

sudarė 136664,00 eurus.  

    PRIDEDAMA: 

    Aiškinamojo rašto 5 priedai,  9 lapai. 

 

 

 

Vyr.gydytojas                                    ___________________                                 Viktoras Šileikis 

 

 

Vyr.finansininkė                                ___________________                                 Asta Lebeckienė 


