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1997 m. Įstaiga pradėjo veiklą 

81 Patvirtintas lovų skaičius 2019 m. 

144  Darbuotojų skaičius 2019 m. 

1 924 tūkst. Įstaigos pajamos iš PSDF biudžeto 2019 m.   

31,38 proc. Sumažėjo hospitalizuotų pacientų skaičius 2019 - 2017 m. 

73 582 Eur. Grynasis deficitas 2019 m. 
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SANTRAUKA 
 

Audito svarba 

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė (toliau – ligoninė) yra pelno nesiekiantis 

ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos laikotarpis neribotas. 

Ligoninės savininkas – Ignalinos rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė). Įstaiga veikia 

sveikatos priežiūros srityje. Ligoninės pagrindiniai veiklos tikslai – organizuoti ir teikti 

nespecializuotas, specializuotas, specializuotas kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines 

sveikatos priežiūros paslaugas Ignalinos rajono, kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams 

ir užsieniečiams, diegti Europos Sąjungos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

standartus. Ligoninė veiklą vykdo pagal išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją. 

Ligoninėje hospitalizuotų pacientų skaičius 2017–2019 m. mažėjo. Pacientų skaičiaus 

mažėjimas ir suteiktų paslaugų mažėjimas kelia problemas dėl ligoninės finansavimo, todėl 

svarbu tinkamai (efektyviai, rezultatyviai, ekonomiškai) valdyti turimus išteklius. Ligoninės 

2015–2017 m. ir 2019 m. veikla buvo nuostolinga, kasmet neigiamas finansinis veiklos 

rezultatas (grynasis deficitas) didėjo. Įstaiga 2019 m. nepasiekė daugiau nei pusės nustatytų 

rodiklių
1
. 

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba auditą atliko gavus 

savivaldybės tarybos pavedimą
2
 dėl veiklos audito atlikimo. 

Audito tikslas ir apimtis 

Veiklos audito tikslas – įvertinti ligoninės veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir 

rezultatyvumo aspektais. 

Pagrindiniai veiklos audito klausimai: 

 Ar efektyviai organizuojamas įstaigos valdymas; 

 Ar įstaigoje darbo užmokestis apskaitomas vadovaujantis teisės aktais, o jam skirtos 

lėšos naudojamos efektyviai ir ekonomiškai; 

 Ar įstaigos turtas valdomas efektyviai ir teisėtai; 

 Ar įstaigoje tinkamai organizuojami ir vykdomi viešieji pirkimai. 

                                                           
1
 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinos reikšmės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo 

rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“. 
2
 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą“. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T-202 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-81 ,,Dėl pavedimo Ignalinos rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą“ pakeitimo“. 
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Audituojamas subjektas – viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė. 

Audituojamas laikotarpis – 2017–2019 m., atskirais klausimais, siekiant išsamaus ir 

pagrįsto vertinimo, vertinti ankstesnių metų duomenys. 2020 m. duomenys nagrinėjami tiek, kiek 

jie susiję su įvykusiais pokyčiais nagrinėjamais klausimais. 

Ataskaitoje naudojamos santrumpos ir sąvokos aprašytos 1 priede „Santrumpos ir 

sąvokos“. 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3 ir tarptautinius aukščiausiųjų 

audito institucijų standartus
4
. Laikėmės prielaidos, kad visi auditui pateikti dokumentai yra 

išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus. Audito apimtis ir taikyti metodai 

išsamiau aprašyti 2 priede „Audito apimtis ir metodai“. 

 

Išvados 

 

1. Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiame plėtros plane ir 2020–

2022 metų strateginiame veiklos plane nenumatytos aiškios sveikatos priežiūros paslaugų 

plėtojimo, vystymo ar gerinimo kryptys. Ligoninė neturi patvirtintų strateginio planavimo 

dokumentų, įstaigos strateginio veiklos plano (1.1 poskyris). 

2. Ligoninės veiklos valdymas neefektyvus, įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos ir Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus) vaidmuo kontroliuojant įstaigos veiklą, 

nepakankamas. Daugelio funkcijų, nustatytų ir priskirtų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančiai institucijai, teisės aktuose, nevykdomos arba vykdomos netinkamai: 

a. Dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija neužtikrino, kad visuotinio 

dalininko kompetencijai būtų priskirtas ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimas. Ligoninės 

direktorius kasmet vienašališkai tvirtino lovų skaičių ir pareigybių sąrašus
5
 (1.1 poskyris). 

b. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius nepatvirtino ligoninės 

veiklos užduotis 2020 metams
6
 (1.1 poskyris). 

c. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius nepatvirtino viešosios 

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės išlaidų medikamentams normatyvus arba nepavedė juos 

patvirtinti pačiai ligoninei
7
 (1.1 poskyris). 

                                                           
3
 Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. 

įsakymu Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
4
 Parengti ir patvirtinti Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos, 

prieiga per internetą: http://lar.lt/www/new/page.php?326. 
5
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybė ir savivaldybių turtinių 

ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 2.5.1.4 p. 
6
 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, 28 str. 2 p. 

7
 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, 28 str. 2 p. 
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d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius nenustatė informacijos, 

kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą
8
 (1.1 poskyris). 

e. Ligoninės įstatuose visuotiniam dalininkų susirinkimo kompetencijai nepriskirta: 

sprendimo dėl viešosios įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve priėmimas; 

sprendimo dėl naujų dalininkų priėmimo priėmimas; įstaigos veiklos strategijos tvirtinimas; 

valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimas; kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami 

konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimas; konkurso kitoms pareigoms, į 

kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka; 

viešosios įstaigos veiklos vertinimo kriterijų nustatymas. Taip pat įstatuose dalininkų 

kompetencijai nenurodyta nustatyti, kad viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje būtų vertinamas 

jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal viešosios įstaigos veiklos tikslus kitoks poveikis (1.1 

poskyris). 

f. Savivaldybės tarybos sprendimu
9
 patvirtinta ligoninės valdymo struktūra nėra aiški 

ir logiška, todėl įstaigoje nėra aiškių pavaldumo bei atsakomybės ribų (1.1 poskyris). 

g. Įstaigos įstatų
10

 37.16 ir 37.17 papunkčiuose viešosios įstaigos vadovo 

kompetencijai priskirta skirti ir atšaukti gydymo tarybos ir slaugos tarybos narius ir tvirtinti ir 

atšaukti medicinos etikos komisijos narius, tačiau rinkti ir atšaukti kolegialių organų narius, jeigu 

kolegialūs organai numatyti viešosios įstaigos įstatuose, yra viešosios įstaigos dalininkų 

susirinkimo kompetencija
11

 (1.2 poskyris). 

h. 2015 m. sausio 9 d. viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 

įsakymais
12

 sudarytų gydymo ir slaugos tarybų kadencijos laikotarpis pasibaigęs (1.2 poskyris). 

3. Įstaigos interneto svetainė neatitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 

ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše
13

 nustatytų reikalavimų (1.3 

poskyris). 

                                                           
8
 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“, 27.7 p. 
9
 Ignalinos rajono savivaldybė tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės vidaus struktūros pertvarkai ir naujos struktūros patvirtinimo“. 
10

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“. 
11

 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 10 str. 1 d. 5 p. 
12

 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl viešosios 

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės slaugos tarybos sudarymo“. 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl viešosios 

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės gydymo tarybos sudarymo“. 
13

 Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 

patvirtinimo“. 
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4. Įstaigos Skundų nagrinėjimo tvarka
14

 nėra pakankamai aiški, ne visos tvarkos 

nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 

nuostatus, ne visi  pacientų skundai registruojami (1.4 poskyris). 

5. Netinkamai nustatytos (patvirtintos) ligoninės vadovo ir nenustatytos (nepatvirtintos) 

įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teikiamų mokamų paslaugų bei 

produkcijos kainos: 

a. Nesivadovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatyme
15

, Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme
16

 ir ligoninės įstatuose
17

 nustatytais reikalavimais, nes 

nebuvo kreiptasi į visuotinį dalininkų susirinkimą (į savivaldybės tarybą) dėl paslaugų kainų 

nustatymo ar dalyvavimo nustatant paslaugų kainas (1.5 poskyris). 

b. Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintos profilaktinių sveikatos tikrinimų, už 

kuriuos moka pats darbuotojas ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainos neatitinka Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl 

profilaktinių sveikatos tikrinimų priežiūros įstaigose“ nustatytų profilaktinių sveikatos tikrinimų, 

už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys kainų (1.5 

poskyris). 

c. Ligoninės įstatuose nenurodyta vykdomos veiklos rūšis, reikalinga maitinimo 

paslaugų sutarčiai vykdyti (teikti maitinimo paslaugas su pristatymu į vietą). Dėl šios paslaugos 

kainų patvirtinimo nebuvo kreiptasi į visuotinį dalininkų susirinkimą (į savivaldybės tarybą), 

todėl įstaiga negalėjo dalyvauti viešajame pirkime ir pasirašyti sutartį dėl maitinimo paslaugų (su 

pristatymu į vietą) teikimo (1.5 poskyris). 

6. Per 2017–2019 m. hospitalizuotų pacientų skaičius sumažėjo 31,38 proc., tačiau 

maisto paruošimo padalinyje papildomai patvirtinta dar viena pareigybė. 2019 m. darbo 

užmokesčio išlaidos maisto padalinio darbuotojų lyginant su 2017 m. padidėjo 50,89 proc. (1.5 

poskyris). 

7. Įstaigos darbo apmokėjimo tvarka patvirtinta nesivadovaujant teisės aktais 

reglamentuojančiais sveikatos priežiūrų įstaigų darbo apmokėjimą. Darbo apmokėjimo tvarka 

netiksli, nesudaranti sąlygų, kad bus vienodai ir pagrįstai atlyginta už darbo rezultatus. 

Pareiginės algos dydis ar įkainis už vieną konsultaciją nustatoma įstaigos vadovo ir darbuotojo 

susitarimu. Budėjimas įstaigoje organizuojamas nesivadovaujant Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse nustatytais reikalavimais. Ligoninės direktorius sudarė išskirtines sąlygas kai kuriems 

                                                           
14

 Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka, patvirtinta viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2018 m. 

birželio 22 d. įsakymu Nr. V-19. 
15

 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymas, 28 str. 4 p. 
16

 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 10 str. 1 d. 3 p. 
17

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“, 27.3 p. 
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įstaigos darbuotojams, leisdamas dirbti ilgiau nei numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nuostatuose. Neadekvačiai skiriami priedai už laikinai einančio pavaduotojo medicinos pareigas, 

už vadovavimą skyriui, už papildomus darbo krūvius, už darbo intensyvumą, už medicininės 

dokumentacijos tvarkymą, už gydytojos rezidentės mokymą. Nenurodami papildomų darbų 

atlikimo terminai, nenustatomos papildomos darbuotojo funkcijos, pareigos ir atsakomybės, 

nenurodomas laikas papildomiems darbams atlikti. Skiriami priedai nenumatyti darbo 

apmokėjimo tvarkoje, todėl negalima įvertinti priedų skyrimo teisingumo. Audito nuomone, 

lėšos skirtos darbo užmokesčiui buvo naudojamos neefektyviai ir neekonomiškai, darbo 

užmokestis už papildomus darbus, priedai ir priemokos galėjo būti skiriami už darbus, kurių 

darbuotojai neatliko (nedirbo): 

a. Ligoninės darbo apmokėjimo tvarka
18

 neatitinka 2018 m. rugpjūčio 31 d. LNNS 

šakos kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 V ir šios sutarties 2 priedo nuostatų. Darbo apmokėjimo 

tvarka
19

 nemotyvuojanti darbuotojų tobulėti ir siekti geresnių veiklos rezultatų, patvirtinta 

nesivadovaujant Lietuvos Respublikos darbo kodekse
20

 nustatytais reikalavimais (2.1 poskyris). 

b. Daugelis ligoninės darbuotojų dirba pamainomis, tačiau įstaigoje nėra patvirtintos 

suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo, vidaus dokumentuose nenurodytas apskaitinis 

laikotarpis
21

 (2.2 poskyris). 

c. Sudarant darbo grafikus nesivadovaujama Lietuvos Respublikos darbo kodekse
22

 

nustatytais reikalavimais (2.2 poskyris). 

d. Įstaigos vadovas nepatvirtinęs darbo laiko apskaitos žiniaraščių formos ir jų 

pildymo tvarkos (taisyklių)
23

 (2.2 poskyris). 

e. Ligoninės vadovas neužtikrino Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų 

maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų (2.2 poskyris). 

f. Už darbo laiką nenustatyta pagal grafiką, buvo mokama kaip už įprastą darbo 

laiką
24

 (2.2 poskyris). 

g. Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše
25

 numatyta, kad 

priedų, priemokų ir vienkartinių išmokų dydžius nustato ligoninės direktorius įforminant 

                                                           
18

 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 
19

 Ten pat. 
20

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 115 str., 1 d. 
21

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 140 str., 3 d. 
22

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 115 str., 3 ir 4 d. 
23

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 120 str., 1 d. 
24

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 144 str., 1 d. 
25

 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 22 p. 
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įsakymu ir nurodant konkretų terminą, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams, tačiau 

ligoninės darbuotojams mokami priedai prie darbo užmokesčio, kurie skirti vyriausiojo gydytojo 

2007 m. ir 2015 m. įsakymais (2.2 poskyris). 

h. Darbuotojams už papildomą poilsio dieną nebuvo skaičiuojamas jų vidutinis darbo 

užmokestis, o buvo apmokama kaip už įprastą darbo dieną
26

 (2.2 poskyris). 

i. Jei ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, 

turi būti surašoma buhalterinė pažyma
27

. Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio paskaičiavimai 

buvo vykdomi rankiniu būdu, sąsiuvinyje, tačiau buhalterinė pažyma šiems įrašams surašoma 

nebuvo. Apskaitą tvarkant rankiniu būdu kyla didelė rizika apskaitos klaidoms (2.2 poskyris). 

j. Ligoninės darbuotojams teikiami atsiskaitymo lapeliai iš kurių negalima tiksliai 

nustatyti už ką priskaičiuotas darbo užmokestis
28

 (2.2 poskyris). 

k. Atskirais atvejais darbo laiko žiniaraščio duomenys ir darbo užmokesčio 

priskaitymo duomenys neatitinka darbo sutartyse esančios informacijos (2.2 poskyris). 

l. Atskirais atvejais ligoninės darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše neteisingai 

nustatytas darbo užmokestis gydytojams
29

 (2.2 poskyris). 

m. Pagal pateiktus dokumentus gydytojams odontologams ir dantų technikams 

priskaičiuotų, išskaičiuotų ir išmokėtų sumų duomenų teisingumo patvirtinti negalime (2.2 

poskyris). 

n. Pagal pateiktus dokumentus (informaciją) gydytojų darbo užmokesčio 

paskaičiavimą už suteiktas konsultacijas patvirtinti negalime (2.2 poskyris). 

o. Priedas (149,32 Eur) prie darbo užmokesčio už vadovavimą skyriui „darbuotojai 1“ 

ir „darbuotojai 2“ ir priemoka (706,50 Eur) “darbuotojai 1“ prie darbo užmokesčio už 

direktoriaus pavaduotojo pareigas mokami be pateisinamų dokumentų (2.2 poskyris). 

p. Ligoninės darbo grafikų duomenimis darbuotojams nesuteikiama pietų pertrauka, 

skirta pailsėti ir pavalgyti
30

 (2.2 poskyris). 

q. Nesivadovaujama Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo
31

 

nustatytais reikalavimais, kur numatyta, kad sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems 

skubią medicinos pagalba, nustatoma 37 valandų darbo laiko norma per savaitę (2.2 poskyris). 

                                                           
26

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 138 str., 3 d. 
27

 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 12 str., 2 d. ir 13 str., 1 d. 
28

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 148 str., 1 d. 
29

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 139 str., 2 d., 1 p. 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinės sutartis Nr. 2/-133, 2 priedas 

8.3 p. 
30

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 122 str., 2 p. 
31

 Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2017 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 6.1 p. 
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8. Darbo sutartys sudarytos nesivadovaujant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nuostatomis: 

a. Atskirais atvejais sutartyse (ir / ar papildomose susitarimuose prie sutarčių) 

nurodytos dvi pareigybės, neteisingai įforminami susitarimai dėl papildomo darbo
32

 (2.3 

poskyris). 

b. Darbo sutartyse nenurodoma arba netinkamai nurodoma darbo laiko norma
33

 (2.3 

poskyris). 

c. Kai kuriuose darbo sutartyse nenustatytas darbo užmokestis (mėnesio alga) per 

mėnesį arba per valandą (valandinis atlyginimas), o nustatytas darbo užmokestis už vieną 

atvykimą
34

 (2.3 poskyris). 

9. Ligoninėje taikomos vidaus kontrolės procedūros neužtikrino, kad apskaitant 

ligoninės turtą būtų laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių turto apskaitą: 

a. Viešosioms įstaigoms turtas panaudos pagrindais gali būti perduotas ne ilgesniam 

kaip 10 metų terminui
35

. Savivaldybė perdavė ligoninei turtą panaudos pagrindais laikinai 

neatlygintinai valdyti ir naudoti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą 2006 m., 2008 m., 1997 m. ir 1992 

m. (3.1 poskyris). 

b. Sprendime atlikti 2019 m. inventorizaciją nenurodytos inventorizacijos atlikimo 

pradžios ir pabaigos datos
36

 (3.2 poskyris). 

c. Atsakingi asmenys buvo paskirti inventorizacijos komisijos nariais
37

 (3.2 poskyris). 

d. Ligoninė 2019 m. pateikė Ignalinos rajono savivaldybės administracijai turto gauto 

pagal panaudos sutartis inventorizavimo aprašus, sudarytus nesilaikant Inventorizacijos 

taisyklėse
38

 nustatytų reikalavimų (3.2 poskyris). 

e. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius nėra patvirtinęs turto 

inventorizavimo tvarkos aprašo, kuriame būtų nustatyta turto, perduoto pagal panaudos sutartis, 

inventorizavimo tvarka
39

 (3.2 poskyris). 

                                                           
32

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 35 str. 
33

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 112 str., 1 d. 
34

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 140 str., 1 d. 
35

 Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

tvarkos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl 

Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 15.1 p. 
36

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 13.3 p. 
37

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 15.3 p. 
38

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 17.4 p. 
39

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 19 p. 
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f. Atskirais atvejais ligoninės metinės inventorizacijos ilgalaikio turto, gauto pagal 

panaudos sutartį iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, aprašuose pateikti ilgalaikio 

turto inventoriniai numeriai nesutampa su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

buhalterinėje apskaitoje esančia informacija (3.3 poskyris). 

g. 2020 m. keičiantis viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės atsakingiems 

asmenims, turtas nebuvo inventorizuojamas
40

 (3.3 poskyris). 

h. Netinkamai atliekama maisto, pinigų, nepanaudotų saugiųjų blankų 

inventorizacija
41

 (3.3 poskyris). 

i. Netinkamai apskaitomas ligoninės nematerialusis turtas
42

 (3.3 poskyris). 

j. Ligoninės direktorius nepaskyręs įsakymu asmens, atsakingo už vaistinių preparatų 

užsakymą, priėmimą, vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių tikrinimą ir unikalių 

identifikatorių deaktyvinimą, vaistinių preparatų laikymą, apskaitą ligoninėje
43

 (3.4 poskyris). 

k. Per audito metu atliktą vaistinių preparatų patikrinimą, nustatytas vaistinių 

preparatų kiekių neatitikimas (3.4 poskyris). 

l. Ligoninėje netinkamai apskaitomas (registruojamas) vaistinių preparatų įsigijimas
44

 

(3.4 poskyris). 

10. Ne visais atvejais informacija apie viešųjų pirkimų sutartis yra viešinama, 

nustatyti atvejai, kai pasirašomos neterminuotos pirkimo sutartys (4.2 ir 4.3 poskyriai). 

11. Nesilaikoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
45

 nustatytų 

pagrindinių pirkimų principų, neracionaliai naudojamos prekėms ir paslaugoms įsigyti skirtos 

lėšos, nustatyti atvejai, kai prekės ar paslaugos perkamos be viešųjų pirkimų procedūrų (4.3). 

12. Ligoninėje netinkamai įgyvendinama vidaus kontrolė, įstaigos vadovas 

nekontroliuoja finansinių srautų, vykdomų sutarčių ir viešųjų pirkimų vykdymo procesų (4.4 

poskyris). 

                                                           
40

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 9.2 p. 
41

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 8.2-8.3 p. 
42

 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nematerialusis turtas“ patvirtintas 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“. 
43

 Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl 

Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 8
1
 p. 

44
 Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl 

Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 43 p. 
45

 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 17 str., 1 ir 2 d. 
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Rekomendacijos 

 
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriui: 

1. Parengti įstaigos strategiją, pateikti ją tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui. 

2. Parengti ir pateikti tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui naują ligoninės 

organizacinę valdymo struktūrą, nustatant aiškius pavaldumo ryšius. 

3. Ligoninės valdymo ir kolegialius organus rinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytais reikalavimais. 

4. Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto 

svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše
46

 nustatytais reikalavimais, atnaujinti ligoninės 

interneto svetainėje pateiktą informaciją. 

5. Atnaujinti ligoninės pacientų skundų nagrinėjimo tvarką, paviešinti informaciją dėl 

skundų nagrinėjimo tvarkos, visai atvejais registruoti pacientų skundus. 

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 28 straipsnio 4 

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 

ligoninės įstatų 27.3 papunkčiu, kreiptis į visuotinį dalininkų susirinkimą (į savivaldybės tarybą) 

dėl paslaugų kainų nustatymo ar dalyvavimo nustatant paslaugų kainas. 

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 

31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų priežiūros įstaigose“, patikslinti 

ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintas paslaugų kainas. 

8. Nutraukti 2020 m. vasario 18 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 89-ST2-19, pasirašytą su 

Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. 

9. Siekiant užtikrinti efektyvų ir racionalų sveikatos priežiūros įstaigai skirtų lėšų 

panaudojimą, peržiūrėti maisto paruošimo padalinio darbuotojų pareigybes ir įvertinti pareigybių 

pagrįstumą. 

10. Atlikti rinkos ir lėšų, reikalingų hospitalizuotų pacientui maitinimui, analizę ir 

ligoninės direktoriui spręsti dėl maisto paruošimo padalinio poreikio ir maisto paslaugų, 

reikalingų hospitalizuotų pacientų maitinimui, viešojo pirkimo. 

11. Vadovaujantis LNSS 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvine sutartimi Nr. 2/-

133, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į audito 

pastebėjimus, patvirtinti naują darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą, kuriame 

būtų nustatyti aiškūs ir objektyvūs darbo užmokesčio dydžio nustatymo kriterijai. 

                                                           
46

 Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 

patvirtinimo“. 
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12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 115 straipsnio 1 dalimi, 

patvirtinti suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašą (taisykles). 

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 4 dalimi, 

patvirtinti įstaigos darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą ir jo pildymo tvarką (taisykles). 

14. Sudarant darbo pamainos grafikus, vadovautis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

115 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais reikalavimais. 

15. Užtikrinti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytus maksimaliojo darbo laiko 

ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimus. 

16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, už 

darbą poilsio dieną mokėti ne mažesnį kaip dvigubą darbuotojo darbo užmokestį. 

17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalimi, už 

papildomą poilsio dieną mokėti darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. 

18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 148 straipsnio 1 dalimi, 

kiekvieną mėnesį darbuotojams teikti informaciją apie jiems apskaičiuotas, išmokėtas ir 

išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų 

trukmę. 

19. Atsižvelgiant į audito pastebėjimus, ligoninės direktoriui spręsti dėl darbo 

užmokesčio perskaičiavimo už 2019 m. 

20. Atsižvelgiant į audito pastebėjimus, patikslinti darbuotojų darbo sutartis (ir / ar 

papildomus susitarimus prie darbo sutarčių). 

21. Rengiant sprendimą (įsakymą) dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir turto 

inventorizacijos atlikimo, vadovautis Inventorizacijos taisyklių
47

 13–15 punktuose nustatytais 

reikalavimais. 

22. Teikiant Ignalinos rajono savivaldybės administracijai turto gauto pagal panaudos 

sutartis inventorizavimo aprašus, vadovautis Inventorizacijos taisyklių
48

 17.4 papunktyje 

nustatytais reikalavimais. 

23. Apskaitoje patikslinti ilgalaikio materialaus turto, gauto pagal panaudos sutartis iš 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, inventorinius numerius. 

24. Vadovaujantis Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose tvarkos aprašo
49

 8
1
 punkte nustatytais reikalavimais, įsakymu paskirti 

                                                           
47

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. 
48

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. 
49

 Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl 
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asmenį, atsakingą už vaistinių preparatų užsakymą, priėmimą, vaistinių preparatų pakuočių 

apsaugos priemonių tikrinimą ir unikalių identifikatorių deaktyvinimą, vaistinių preparatų 

laikymą, apskaitą ligoninėje. 

25. Maisto, pinigų kasoje ir saugiųjų blankų inventorizaciją atlikti vadovaujantis 

Inventorizacijos taisyklių
50

 8.2–8.3 papunkčiuose nustatytais reikalavimais. 

26. Sudaryti inventorizacijos komisiją, atlikti ligoninės nematerialaus turto 

inventorizaciją. Nustačius nematerialiojo turto perteklių užpajamuoti 13-ame VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“ nustatyta tvarka. 

27. Vaistinius preparatus apskaitoje registruoti vadovaujantis Vaistinių preparatų 

laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo
51

 43 punkte 

nustatytais reikalavimais. 

28. Vidaus dokumentuose numatyti vaistinių preparatų apskaitos tvarką. 

29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 

straipsnio 3 dalimi, patvirtinti viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės vidaus kontrolės 

politiką. 

30. Atnaujinti įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. 

31. Nutraukti neterminuotas pirkimų sutartis. 

32. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras dėl reikalingų prekių ir / ar paslaugų pirkimo 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 

33. Atlikti tarnybinį patikrinimą dėl sisteminių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo pažeidimų ir ligoninės finansų kontrolės taisyklių nesilaikymo. 

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui: 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10
3 

straipsniu, 

Lietuvos Respublikos seimo nutarimu dėl Lietuvos Sveikatos 2014–2025 metų strategijos 

patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsniu, teikti sprendimus 

dėl sveikatos priežiūros plėtojimo krypčių nustatymo savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentuose. 

2. Koordinuoti ir kontroliuoti ligoninės veiklos strategijos parengimą. 

                                                                                                                                                                                           

Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
50

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. 
51

 Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl 

Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
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3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 

straipsnio 2 punktu, nustatyti viešajai įstaigai Ignalinos rajono ligoninei veiklos užduotis. 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 

straipsnio 5 punktu, patvirtinti ligoninei išlaidų medikamentams normatyvus arba pavesti juos 

įstaigai patvirtinti pačiai. 

5. Vadovaujantis ligoninės įstatų
52

 27.7 papunkčiu, nustatyti informaciją, kuri turi būti 

pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą. 

6. Atsižvelgiant į audito pastabas, patikslinti ligoninės įstatus: 

 nurodyti įstaigos veiklos sritis; 

 priskirti visuotinio dalininko susirinkimui sprendimo dėl viešosios įstaigos tapimo 

kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve priėmimą; sprendimo dėl naujų dalininkų priėmimo 

priėmimą; įstaigos veiklos strategijos tvirtinimą; valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo 

tvirtinimą; kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių 

reikalavimų tvirtinimą; konkurso kitoms pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso 

būdu, nuostatų tvirtinimą įstatymų nustatyta tvarka; viešosios įtaigos veiklos vertinimo kriterijų 

nustatymą; 

 numatyti, kad viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas nustatytų, kad viešosios 

įstaigos veiklos ataskaitoje būtų vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal veiklos 

įstaigos veiklos tikslus kitoks poveikis. 

7. Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių
53

 19 punktu, patvirtinti turto 

inventorizavimo tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyta turto, perduoto pagal panaudos sutartis, 

inventorizavimo tvarka. 

8. Stiprinti ligoninės valdymo veiklos priežiūrą ir kontrolę. 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“. 
53

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. 
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ĮŽANGA 

 

Ligoninė įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1997 m. spalio 2 

d. Įstaigos steigėja – Ignalinos rajono savivaldybė. Ligoninė yra savivaldybės veiklos 

organizavimo lygio, antrinio sveikatos priežiūros paslaugų lygio
54

, LNSS vykdomasis 

subjektas
55

. 

Ligoninei 1999 m. rugsėjo 2 d. išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 

623
56

, licencija buvo patikslinta 2016-09-16
57

, 2017-03-29
58

, 2019-01-25
59

 (teikiamų paslaugų 

sąrašas pateiktas ataskaitos 3 priede). Ligoninėje veikia šie skyriai: priėmimo ir skubios pagalbos 

(skubios pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, dienos chirurgijos, hemodializės), 

vidaus ligų, slaugos ir palaikomojo gydymo, fizinės medicinos ir reabilitacijos, konsultacijų 

poliklinika, klinikinės diagnostikos laboratorija. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie įregistruoti juridinių asmenų registre 

2019 m. rugsėjo 13 d. Įstatuose nustatyti pagrindiniai veiklos tikslai – organizuoti ir teikti 

nespecializuotas, specializuotas, specializuotas kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines 

sveikatos priežiūros paslaugas Ignalinos rajono, kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams 

ir užsieniečiams, diegti Europos Sąjungos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

standartus. 

Ligoninės direktorius 2019 metams patvirtino lovų skaičių – 81 (vidaus ligų skyriuje – 

30, iš jų 10 geriatrijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje – 4, dienos chirurgijos 

skyriuje – 2, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje – 45, iš jų 2 paliatyviosios pagalbos). 

Įstaigos hospitalizuotų pacientų skaičius stacionare nuolatos mažėja. 2018 m. palyginus su 2017 

m. pacientų skaičius sumažėjo 25,6 proc. 2019 m. palyginus su 2018 m. pacientų skaičius 

sumažėjo 7,8 proc. (1 pav.) 

Įstaigoje 2019 m. dirbo 144 darbuotojai (gydytojai – 45, bendrosios praktikos 

slaugytojai – 40, kitas sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis personalas – 22, slaugytojų 

padėjėjai – 12, kiti darbuotojai neteikiantys sveikatos priežiūros paslaugų – 25). 

                                                           
54

 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 12 str. 1 p. 
55

 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 7 str. 1 p. 
56

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos asmens 

sveikatos priežiūros licencija 199-09-02 Nr.623, Vilnius. 
57

 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. T1-1566(1.1) „Dėl viešosios įstaigos „Ignalinos rajono ligoninė“ įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licencijos patikslinimo“. 
58

 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2017 m. kovo 29 d. įsakymas T1-484(1.1) „Dėl viešosios įstaigos „Ignalinos rajono ligoninė“ įstaigos asmens 

sveikatos priežiūros licencijos patikslinimo“. 
59

 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2019 m. sausio 25 d. įsakymas T1-132 „Dėl viešosios įstaigos „Ignalinos rajono ligoninė“ įstaigos asmens sveikatos 

priežiūros licencijos patikslinimo“. 
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1 pav. Stacionare hospitalizuotų pacientų skaičius 
 

Pagal įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nustatytus veiklos 

rezultatų vertinimo rodiklius
60

, 2019 metais įstaiga iš 11 rodiklių, nepasiekė 7 rodiklių. 

Ligoninės veikla nebuvo nuostolinga tik 2018 metais, kitais metais (2015, 2016, 2017, 2019) 

deficitas didėjo (2 pav.).  

 
2 pav. Ligoninės grynasis perviršis ar deficitas, Eur 

 

Ligoninė yra perkančioji organizacija
61

. Įstaiga turi savo virtuvę ir pati organizuoja 

pacientų maitinimą. 

Įstaigos pajamas sudaro pajamos, gaunamos iš PSDF biudžeto, už suteiktas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

nustatytus įkainius bei sutartiniuose įsipareigojimuose su teritorinėmis ligonių kasomis 

patvirtintą finansavimą. Įstaiga gyventojams teikia paslaugas, kurias apmoka Valstybinė ligonių 

kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinės ligonių kasos, bei taip pat gyventojams 

teikia mokamas paslaugas. Atlikus ligoninės pajamų ir išlaidų darbo užmokesčiui analizę (5 

priedas), nustatyta, kad daugiausia pajamų už suteiktas paslaugas 2019 m. gavo vidaus ligų ir 

slaugos ir palaikomojo gydymo skyriai, o nuostolingiausi (sumokėtas darbo užmokestis ženkliai 

viršijo gautų pajamų sumą) buvo priėmimo ir skubios pagalbos, reanimacijos skyriai ir 

konsultacijų poliklinika. 

                                                           
60

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinos reikšmės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo 

rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“. 
61

 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 2 str. 25 p. 

1329 
989 912 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

-11416 

-42470 
-52327 

28897 

-73582 

 2015 m.  2016 m.  2017 m. 2018 m.  2019 m. 
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AUDITO REZULTATAI 

1. LIGONINĖS VALDYMO VEIKLA NEEFEKTYVI 

1.1 Veikla neplanuojama kryptingai 

 

Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano
62

 priemonių 

plane II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir visuomenės socialinės gerovės plėtra“ yra 2.1 tikslas 

„Išsilavinusios ir sportiškos visuomenės formavimas“, kurio 2.3.2 uždavinys – „Didinti sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Pateiktos uždavinio pasiekimo priemonės, už kurių 

įgyvendinimą atsakingos Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Ignalinos rajono 

sveikatos priežiūros įstaigos: 

 optimizuoti Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą; 

 atnaujinti ir (arba) plėsti Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 

įrangą, materialinę bazę; 

 plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas ir gerinti jų prieinamumą Ignalinos rajone; 

 nuolat tobulinti Ignalinos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ir 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją; 

 vykdyti su sveikatos stiprinimu, sveikatinimu, priklausomybių bei ligų prevencija ir 

profilaktika susijusias priemones, programas Ignalinos rajone; 

 skatinti diegti ir plėtoti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas Ignalinos rajono 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose. 

Savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano
63

 2 programoje
64

 nustatytas 

įgyvendinančios įstaigos strateginis tikslas – gerinti švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir prieinamumą, o programos tikslas – kryptingai įgyvendinti valstybės 

socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone. 

2 programos vertinimui pateikti du vertinimo kriterijai, vienas iš jų – savivaldybės 

finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius. Programos tikslui 

įgyvendinti iškelti keturi uždaviniai. 4 uždavinys – „Užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą rajono 

gyventojams“. 

                                                           
62

 Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-153 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2024 

metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“. 
63

 Ignalinos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2020–2022 

metų strateginį veiklos plano patvirtinimo“. 
64

 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa. 
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Savivaldybės strateginio veiklos plano 1 programoje numatyta priemonė – 1.1.4 

„Reikalingų specialistų Ignalinos rajonui rėmimas kompensuojant studijų išlaidas“. Iš nurodytos 

priemonės buvo kompensuojamos išlaidos ir sveikatos mokslų studentams. Skyrus finansavimą 

studentui mokslams, jam atsirasdavo prievolė po studijų baigimo kurį laiką dirbti savivaldybės 

įstaigose. Priemonės įgyvendinimui veiklos plane 2019 m. buvo numatyta 10 tūkst. Eur (2020 m. 

9 tūkst. Eur). Pagal ligoninės pateiktą informaciją ši priemonė nebuvo pakankamai efektyvi. 

Sveikatos mokslų studentai, kurių studijų išlaidas kompensavo savivaldybė, dirbo ligoninėje 

keletą valandų per mėnesį. 

Nepatvirtintas ligoninės strateginis veiklos planas, įstaigos misija ir vizija. Savivaldybės 

strateginiuose planavimo dokumentuose nėra aiškiai apibrėžtos ligoninės veiklos kryptys, 

nenurodomi vertinimo kriterijai ar rodikliai, leidžiantys „pamatuoti“ kaip sėkmingai įstaiga 

įgyvendina pavestas funkcijas, todėl nėra galimybės nustatyti įstaigos rezultatyvumo. 

Vietos savivaldos įstatyme
65

 numatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius 

koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio 

asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlieka kitas pagal įstatymus ir 

savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo 

funkcijas. 

Ignalinos rajono savivaldybė tarybos sprendimu
66

 pavesta įgyvendinti Ignalinos rajono 

savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės), turtines ir neturtines teises ir pareigas 

savivaldybės institucijai – savivaldybės administracijos direktoriui. 

Vyriausybės nutarime
67

 numatyta, kad dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija privalo siekti (o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – užtikrinti), kad: 

1. Viešosios įstaigos įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai būtų 

priskirti šie klausimai: 

1.1.  sprendimo dėl viešosios įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve 

priėmimas; 

1.2.  sprendimo dėl naujų dalininkų priėmimo priėmimas; 

1.3.  viešosios įstaigos veiklos strategijos tvirtinimas; 

1.4.  viešosios įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimas; 

1.5.  konkurso vadovo pareigoms nuostatų tvirtinimas; 

                                                           
65

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 29 str., 8 d., 7 p. 
66

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-251 „Dėl pavedimo Ignalinos 

rajono savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės 

(savininkės), turtines ir neturtines teises ir pareigas“. 
67

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių 

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.5 papunktis. 
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1.6.  kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių 

reikalavimų tvirtinimas; 

1.7.  konkurso kitoms pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatų 

tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka; 

1.8.  viešosios įstaigos veiklos vertinimo kriterijų nustatymas. 

2. Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas nustatytų, kad viešosios įstaigos veiklos 

ataskaitoje būtų vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal viešosios įstaigos veiklos 

tikslus kitoks poveikis. 

Ligoninės įstatai
68

 juridinių asmenų registre įregistruoti 2019 m. rugsėjo 13 d. Įstatų 

nauja redakcija patvirtinta
69

 2020 metų balandžio 16 d., tačiau per šešis mėnesius nuo 

pasirašymo dienos įstatų nauja redakcija juridinių asmenų registro tvarkytojui registruoti pateikta 

nebuvo. Vadovaujantis viešųjų įstaigų įstatymu
70

, viešosios įstaigos įstatai netenka galios, jeigu 

jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo jų pasirašymo dienos. 

Ligoninės įstatuose
71

 visuotiniam dalininkų susirinkimo kompetencijai nepriskirta: 

sprendimo dėl viešosios įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve priėmimas; 

sprendimo dėl naujų dalininkų priėmimo priėmimas; įstaigos veiklos strategijos tvirtinimas; 

valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimas; kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami 

konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimas; konkurso kitoms pareigoms, į 

kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka; 

viešosios įstaigos veiklos vertinimo kriterijų nustatymas. Taip pat, įstatuose dalininkų 

kompetencijai nenurodyta nustatyti, kad viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje būtų vertinamas 

jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal viešosios įstaigos veiklos tikslus kitoks poveikis. 

Ligoninės įstatuose
72

 nurodyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas nustato įstaigos 

struktūrą. Savivaldybės taryba
73

 2017 m. pritarė viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės 

vidaus struktūros pertvarkai ir patvirtino naują įtaigos struktūrą. Audito metu nustatyta, kad 

dokumentuose ir ligoninės interneto svetainėje pateikta informacija, kuri neatitinka Ignalinos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintai valdymo struktūrai (4 priedas, 7 lentelė). 

Audito nuomone, savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta ligoninės valdymo struktūra nėra 

                                                           
68

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“. 
69

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 balandžio 16 d. įsakymas Nr. VT-253 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“. 
70

 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 6 str., 6 d. 
71

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“. 
72

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“, 27.4 p. 
73

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės vidaus struktūros pertvarkai ir naujos struktūros patvirtinimo“. 
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aiški. Tarybos sprendimu patvirtintoje ligoninės valdymo struktūroje, skyriams vadovauja skyrių 

vyresnieji slaugytojai ir skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojai medicinai pavaldūs virtuvės 

darbuotojai. Patikrinti ar pareigybėse darbuotojų pavaldumas atitinka patvirtintą struktūrą, 

negalėjome, nes audito metu darbuotojų pareigybės aprašymai auditui pateikti nebuvo. Audito 

metu nustatyta, kad ligoninės direktorius vienašališkai tvirtino lovų skaičių (4 priedas, 8 lentelė) 

ir pareigybių sąrašus (4 priedas, 9 lentelė). 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme
74

 ir ligoninės įstatuose
75

 nustatyta visuotiniam 

dalininkų susirinkimui nustatyti įstaigai privalomas veiklos užduotis, tačiau audito metu 2020 

metams privalomos veiklos užduotys nustatytos nebuvo. 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme
76

 ir ligoninės įstatuose
77

 nustatyta visuotiniam 

dalininkų susirinkimui nustatyti įstaigos struktūrą, išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir 

medikamentams, normatyvus. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytas
78

 

2019 metų darbo užmokesčio fondo normatyvas nuo gaunamų pajamų iš PSDF biudžeto – 80 

procentų. Išlaidų normatyvai medikamentams nustatyti nebuvo. 

Ligoninės įstatuose
79

 nurodyta visuotinių dalininkų susirinkimui nustatyti informaciją, 

kuri pateikiama visuomenei, tačiau kokią informaciją ligoninė turi pateikti visuomenei 

nenustatyta. 

Viešųjų įstaigų įstatyme
80

 numatyta, kad viešosios įstaigos įstatuose turi būti nurodyti 

veiklos tikslai, apibūdinant aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis, tačiau ligoninės 

įstatuose nenurodytos įstaigos veiklos sritys. 

 

1.2 Kolegialūs organai suformuoti netinkamai 

 

Sveikatos priežiūros įstatyme
81

 nurodyta, kad LNSS asmens sveikatos priežiūros 

viešosios įstaigos privalo turėti stebėtojų tarybą, gydymo tarybą, slaugos tarybą. Įstaiga, kuri 

verčiasi antrine ar tretine sveikatos priežiūra, privalo turėti stebėtojų tarybą. LNSS viešųjų 

įstaigų kolegialių valdymo organų narių skaičių, šių organų formavimo tvarką, jų narių teises ir 

pareigas, darbo apmokėjimo sąlygas bei atsakomybę nustato įstaigos įstatai. 
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 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 28 str. 2 p. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“, 28.2 p. 
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 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 28 str.  
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 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“, 28.4 p. 
78

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. m. įsakymas Nr. VT-119 „Dėl 

darbo užmokesčio normatyvo nustatymo“. 
79

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“, 28.7 p. 
80

 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 6 str., 2 d., 4 p. 
81

 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymas, 31 str. 
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Viešųjų įstaigų įstatyme
82

 numatyta, kad viešosios įstaigos įstatuose gali būti numatytas 

ir kolegialus viešosios įstaigos valdymo organas, taip pat kiti kolegialūs organai. Įstatyme
83

 

nurodyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas renka ir atšaukia kolegialų organų narius, jeigu 

kolegialūs organai numatyti viešosios įstaigos įstatuose. 

Ligoninės įstatuose
84

 nurodyta, kad gydymo tarybą ir slaugos tarybą skiria ir atšaukia 

direktorius. 

Ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymu
85

 sudaryta ligoninės slaugos taryba. 

Ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymu
86

 sudaryta ligoninės gydymo 

taryba. 

Neužtikrintas teisės aktų reikalavimų vykdymas, nes visuotinis dalininkų susirinkimas 

nerinko ir neatšaukė kolegialių ligoninės organų narius. 

Ligoninės įstatų
87

 56 ir 61 punktuose nurodyta, kad gydymo ir slaugos tarybos 

sudaromos penkeriems metams. Ligoninės direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų kadencijos 

laikas baigėsi 2020 m. sausio mėnesį 11 d. Nuo 2020 metų sausio 12 d. turėjo buvo sudarytos 

naujos gydymo ir slaugos tarybos, tačiau ligoninės direktorė informavo (2020-08-28), kad naujos 

tarybos nesudarytos. 

 

1.3 Inernetinė svetainė neatitinka reikalavimų 

 

Ligoninės internetinė svetainė https://www.ignalinosligonine.lt/ (žiūrėta 2020-09-16) 

neatitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms apraše
88

 nustatytų reikalavimų. 

Atskiruose svetainės skyriuose nepateikta visa informacija pagal aprašo
89

 III skyriaus 

reikalavimus. Įstaigos interneto svetainėje nenurodytas administracijos darbo laikas, informacija 

apie pacientų priėmimą pateikiama nepakankamai aiškiai ir struktūrizuotai. Įstaigos interneto 

                                                           
82

 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 9 str., 2 d. 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 10 str., 1 d. 5 p. 
84

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. VT-380 „Dėl 

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“, 28.16 p. 
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Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl viešosios 

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės slaugos tarybos sudarymo“. 
86

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 9 d.  įsakymas Nr. V-3 „Dėl viešosios 

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės gydymo tarybos sudarymo“. 
87

 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės įstatai, patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės direktoriaus 2020 m. 

balandžio 16 d. įsakymu Nr. VT-253 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės naujos redakcijos įstatų 

patvirtinimo“. 
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 Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 

patvirtinimo“. 
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 Ten pat. 
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svetainė nepritaikyta mobiliųjų telefonų naudojimui. Pastebėtina, kad ligoninės tinklalapyje nėra 

galimybės užsiregistruoti pas gydytojus elektroniniu būdu. Nepakankamos informacijos įstaigos 

interneto svetainėje pateikimas didina administracinę naštą ligoninei (pacientai ieško 

informacijos telefonu, arba ateina į įstaigą), prisideda prie paslaugų prieinamumo mažinimo, 

formuoja neigiama įvaizdį apie įstaigą. Informacijos gavimas elektroniniu būdu tampa ypač 

aktualus pandemijų ar epidemijų laikotarpyje, kai skelbiamas karantinas ar įvedami papildomi 

apribojimai dėl fizinio kontakto. 

 

1.4 Skundų nagrinėjimo tvarka turi trūkumų 

 

Ligoninės pacientų skundų nagrinėjimo tvarka
90

 patvirtinta 2018 m. birželio 22 d. 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme
91

 numatyta, jeigu kartu su skundu pateikti 

ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) 

skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dienos skundą 

pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą 

pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas 

nebus nagrinėjamas ir, kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai pateikti iš naujo. Todėl konstatuotina, kad skundų nagrinėjimo tvarkos
92

 21 punktas 

neatitinka pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo
93

 nuostatų, nes pacientui 

nesuteikiama galimybė patikslinti skundą arba pateikti trūkstamus dokumentus. Pacientų teisių ir 

žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
94

 numato, kad skundas grąžinamas tik tuo atveju, jeigu 

nebuvo patikslintas arba parašytas neįskaitomai. 

Skundų nagrinėjimo tvarkoje
95

 nustatyta, kad skundai ir atsakymai į juos įstaigoje 

saugomi tik vienerius metus po priimto sprendimo. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme
96

 

numatyta, kad jeigu įstaigos sprendimas dėl skundo yra ginčijamas (teismams, kitoms 

administracinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms, teisėsaugos institucijoms), skundas turėtų 

būti saugomas 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo. 
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 Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka, patvirtinta viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2018 m. 

birželio 22 d. įsakymu Nr. V-19. 
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 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 23 str. 3 d. 
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 Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka, patvirtinta viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2018 m. 

birželio 22 d. įsakymu Nr. V-19. 
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 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 3 d. 
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 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas 23 str. 4 d. 1 p. 
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 Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka, patvirtinta viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2018 m. 

birželio 22 d. įsakymu Nr. V-19, 20 p. 
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 Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, .30 ir 5.31 p. 
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Įstaigos skundų ir prašymų registre (žurnale) užregistruotas tik vienas skundas, 2018 m. 

birželio 20 d., o tai verčia daryti išvadą, kad galimai ne visi pateikti skundai yra registruojami. 

Be to, įstaiga turėjo teisminių ginčų su pacientais dėl žalos atlyginimo, todėl manytina, kad prieš 

teikiant ieškinį teismui, pacientai turėjo teikti skundą ligoninei. 

1.5 Mokamų paslaugų kainos nustatytos netinkamai 

 

 Ligoninėje teikiamos atlygintinos paslaugos, kurioms Ignalinos rajono savivaldybės 

taryba nenustačiusi įkainių. Sveikatos priežiūros įstatyme
97

 nurodyta, kad viešosios įstaigos 

savininko (dalininkų) kompetencija – įstatymo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti nustatant 

paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas. Viešųjų įstaigų įstatyme
98

 nurodyta, kad 

viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus 

ar jų nustatymo taisykles. Vietos savivaldos įstatyme
99

 įtvirtinta išimtinė savivaldybės tarybos 

kompetencija – kainų ir tarifų už savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) 

teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymas įstatymų nustatyta tvarka. Išimtinei kompetencijai 

priskirtų įgaliojimų savivaldybės taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar 

įstaigai. Ligoninės įstatuose
100

 numatyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas nustato paslaugų, 

darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles. Audito metu nustatyta, kad 

ligoninėje buvo teikiamos atlygintinos paslaugos, kurioms Ignalinos rajono savivaldybės taryba 

nebuvo nustačiusi įkainių (1 lentelė). 

(1 lentelė) 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimai Kaina Eur 

1. Pažymos asmeniškai prašant (išrašas iš ligos istorijos apie gydymąsi 

ligoninėje ir pan.) 

1,45 

2. Kompensuojamų vaistų paso keitimas (grąžinus senąjį) 1,00 

3. Negrąžinto KVP, iš dalies sugadinto, kai negalima nustatyti pagal jį 

išduotų kompensuojamų vaistų ar MPP ar pamesto, išdavimas 

3,00 

4. Dokumentų kopijavimo paslaugos (A4 formatas, viena pusė) 0,14 

5. Vakuuminis kraujo paėmimo mėgintuvėlis ir adata 0,20 

6. Maitinimo paslaugos ambulatorinės reabilitacijos pacientams – 

kompleksiniai pietūs 

2,03 

7. Limfodrenažinė kompresinė terapija (pneumomasažas)  

7.1. Kompresinė terapija vienai kojai 3,00 

7.2. Kompresinė terapija abiems kojoms 6,00 

7.3. Kompresinė terapija vienai rankai 3,00 
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 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymas, 28 str., 4 p. 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 10 str., 1 d. 3 p. 
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 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu
101

 patvirtintos profilaktinių sveikatos 

tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainos. Ligoninės 

direktoriaus įsakymu patvirtintos kainos neatitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų 

tikrinimų kainų (2 lentelė): 

(2 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų pavadinimai Profilaktinių 

sveikatos tikrinimų rūšys 

Kaina Eur
102

 Kaina Eur
103

 
Įsidarbinant Dirbant Įsidarbinant Dirbant 

1. Motorinių pramoginių laivų ir kitų 

motorinių plaukiojimo priemonių 

laivavedžiai 

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto 

specialistų bei motorinių pramoginių 

laivų ir kitų motorinių plaukiojimo 

priemonių laivavedžių 

7,18 10,83 28,71 43,3 

2. Traukinio mašinistų ir darbuotojų, 

kurių darbas susijęs su geležinkelių 

transporto eismų (vieno gydytojo 

specialisto tikrinimas) 

1,07 2,63 5,35 13,14 

3. Vairuotojų (vieno gydytojo specialisto 

tikrinimas) 

3,41 3,89 17,03 19,46 

4. Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar 

dirbančių galimos profesinės rizikos 

sąlygomis: 

    

4.1. Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus 

į pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą 

įsakymo 13 priedo 1 lentelėje (vieno 

gydytojo specialisto tikrinimas) 

Darbuotojų, dirbančių profesinės 

rizikos sąlygomis 

1,58 2,68 6,33 10,7 

4.2. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų 

cheminių veiksnių rizikos sąlygomis 

(vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 

0,49 2,31 1,95 9,24 

4.3. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų 

biologinių veiksnių rizikos sąlygomis 

(vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 

0,00 3,41 - 6,81 

4.4. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų 

pramoninių aerozolių rizikos 

sąlygomis (vieno gydytojo specialisto 

tikrinimas) 

2,68 5,60 5,35 11,19 

4.5. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų 

fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis 

(vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 

0,81 2,43 2,43 7,30 
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4.6. Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių 

perkrovų pavojingą darbą (vieno 

gydytojo specialisto tikrinimas) 

1,71 3,65 2,92 7,30 

5. Darbuotojams, kuriems leidžiama 

dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur 

privaloma profilaktiškai tikrinti 

sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (vieno 

gydytojo specialisto tikrinimas) 

1,14 0,81 3,41 2,43 

 

 2020 m. vasario 18 d. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato viršininkas 

ir ligoninės direktorius pasirašė Maitinimo paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartį Nr. 89-ST2-19 

(toliau – sutartis). Sutartyje nurodyta, kad maistas turi būti pristatytas (Vasario 16-osio g. 11, 

Ignalina) pagal grafiką. Ligoninės direktorius pasirašė Maitinimo paslaugų pirkimo ir pardavimo 

sutartį, nors įstaigos vidaus veiklos dokumentuose neįteisinta nuostata teikti mokamas maitinimo 

paslaugas kitiems subjektams. Ignalinos rajono savivaldybės taryba nėra patvirtinusi tokių 

paslaugų teikimo įkainių. 

Sutarties 1 priede nurodyta, kad paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos privalo atitikti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 14 „Dėl fiziologinių 

mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, 

patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus, kur numatytos fiziologinės mitybos normos vyrams, 

moterims ir paaugliams. Nutarime numatyta, kad fiziologinė norma (kiekis vienam asmeniui per 

parą) siekia nuo 1951 kcal (nedirbančiai moteriai) iki 3301 kcal (dirbantiems vyrams). Nors 

nustatytos fiziologinės normos vyrams, moterims ir paaugliams skiriasi, tačiau sutarties 2.2. 

papunktyje nurodyti užsakomų paslaugų vyrų, moterų ir nepilnamečių maitinimo įkainiai 

vienodi: pusryčiai – 1,20 Eur; pietūs – 3,00 Eur; vakarienė – 1,30 Eur. Kaip buvo apskaičiuotos 

sutartyje nurodytos maitinimo paslaugų kainos neaišku, audito metu įkainių paskaičiavimų 

pateikta nebuvo. 

 Hospitalizuotų pacientų skaičius 2017–2019 metai mažėjo (3 pav.), tačiau maisto 

paruošimo padalinio darbuotojų išlaidos darbo užmokesčiui ženkliai padidėjo. 

 
3 pav. Hospitalizuotų pacientų skaičius 2017–2019 m. 

 

1329 

989 912 

Metai 2017 m. 2018 m.  2019 m. 
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2017 m. ligoninės maisto paruošimo padalinyje dirbo 4 darbuotojai (dietistė, 2 virėjos ir 

pagalbinis darbininkas). Nors hospitalizuotų pacientų skaičius 2017 m. lyginant su 2019 m. 

sumažėjo, 2019 m. maisto paruošimo padalinyje dirbo jau 5 darbuotojai (dietistė, 2 virėjos, 2 

pagalbiniai darbininkai). Darbo užmokesčio išlaidos maisto paruošimo padalinio darbuotojams 

2017 m. lyginant su 2019 m. padidėjo 50,89 proc. (4 pav.), nors hospitalizuotų pacientų skaičius 

per atitinkamą laikotarpį sumažėjo 31,38 proc. 

 
4 pav. Darbo užmokesčio išlaidos maisto paruošimo padalinio darbuotojams 2017–2019 m., Eur 

 

 Ligoninė teikia maitinimo paslaugas ne tik hospitalizuotiems pacientams, bet ir 

ambulatorinės reabilitacijos pacientams ir ligoninės darbuotojams, kurie apmoka už pietus 

vadovaujantis ligoninės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu
104

 patvirtintomis kainomis 

(kompleksiniai pietūs – 2,03 Eur). 

Audito metu pateikta informacija apie maitinimo mokamų paslaugų pajamas 2017–2019 

m. (5 pav.). 2019 m. pajamos už maitinimo paslaugas palyginus su 2017 m. padidėjo 51,55 proc. 

 

 
5 pav. 2017–2019 m. pajamos už maitinimo paslaugas, Eur 

 

Paskaičiavimus, kaip buvo apskaičiuota kompleksinė pietų kaina reabilitacijos 

pacientams ir darbuotojams, pateikta nebuvo. Nėra informacijos koks skaičius darbuotojų ar 

reabilitacijos pacientų pietauja ligoninės valgykloje. Audito nuomone, kadangi kompleksinių 

pietų kaina nėra didelė, galimai apskaičiuojant kompleksinę pietų kainą reabilitacijos pacientams 

                                                           
104

 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl 

viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo 

tvarkos, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“. 

27058,7 29935,97 

40828,69 

2017 m. 2018 m.  2019 m. 

3449,2 

4462,01 

5227,32 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m. 
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ir ligoninės darbuotojams, nebuvo įskaičiuotos maisto paruošimo padalinio darbuotojų darbo 

užmokesčio išlaidos, komunalinių paslaugų išlaidos ir pan. 

2017–2019 m. išlaidos ligoninės maisto paruošimo padalinio darbuotojų darbo 

užmokesčiui padidėjo 50,89 proc., nors hospitalizuotų pacientų skaičius sumažėjo 31,38 proc. 

Audito metu pateikta informacija, kad didžiausią dalį pajamų už suteiktas maitinimo paslaugas 

sudaro įstaigos darbuotojų maitinimas. Todėl maisto paruošimo padalinio išlaidos darbo 

užmokesčiui galimai padidėjo dėl maitinimo paslaugų teikimo ligoninės darbuotojams. 

Ligoninės įstatuose nurodyti pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: organizuoti ir teikti 

nespecializuotas, specializuotas kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros 

paslaugas Ignalinos rajono, kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams ir užsieniečiams, 

diegti Europos Sąjungos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartus. 

Ligoninės įstatuose nenurodyta, kad įstaiga gali teikti mokamas maitinimo paslaugas. 

Ligoninė galimai neracionaliai naudojo pajamas gautas iš Valstybinių ligonių kasų – vykdė 

veiklą, kuri nenumatyta teisės aktais ir teikė maitinimo paslaugą, neatlikusi kompleksinių pietų 

kainos teisingų paskaičiavimų. 

 

2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA TVARKOMA NETEISINGAI 
 

2.1 Darbo užmokesčio apskačiavimo tvarka neefektyvi 

 

Ligoninės ankstesnio laikotarpio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka patvirtinta 

2016-01-15
105

, keitėsi 2016-07-16
106

, 2017-02-21
107

, 2017-07-19
108

, 2018-01-02
109

, 2018-04-

03
110

, 2018-05-30
111

.  

2019 m. rugsėjo 19 d. patvirtintas audito atlikimo metu galiojantis ligoninės darbo 
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 Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“. 
106

 Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2016 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės 

darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 
107

 Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono 

ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 
108

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2017 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono 

ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 
109

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono 

ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 
110

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.  
111

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-15 „Dėl viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninė darbuotojų darbo užmokesčio didinimo“. 
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užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas
112

. Aprašas buvo keičiamas 2019-12-23
113

 ir 2019-10-

30
114

. Ši tvarka patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir jį 

įgyvendinančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LNSS 

šakos kolektyvinės sutarties nuostatomis
115

 ir šios sutarties priedu
116

.  

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
117

 nustato, kad prieš tvirtinant ar keičiant darbo 

apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytas informavimas ir konsultavimas darbo kodekso nustatyta 

tvarka. Pagal kontrolės ir audito tarnybai pateiktą informaciją, konsultavimo procedūros įstaigoje 

nebuvo atliktos. 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
118

 reglamentuoja, kad nesant darbdavio lygmeniu 

veikiančios profesinės sąjungos, kolektyvinę sutartį sudaro šakos profesinė sąjunga, kuri šio 

kodekso nustatyta tvarka buvo įgaliota vesti derybas dėl darbdavio lygmens kolektyvinės 

sutarties. Tokia kolektyvinė sutartis taikoma visiems darbdavio darbuotojams, jeigu ją patvirtina 

visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas (konferencija). Šakos kolektyvinė sutartis nebuvo 

patvirtinta viešosios įstaigos Ignalinos ligoninės visuotiniame darbuotojų susirinkime. 

LNSS šakos kolektyvinė sutartis 
119

 reglamentuoja, kad sutarties 2 priedo
120

 nuostatai 

taikomi visiems įstaigų darbuotojams nepriklausomai nuo jų narystės profesinėse sąjungose. 

Sutarties 2 priedo 1 punkte
121

 numatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, 

neteikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų, šis LNSS šakos kolektyvinės sutarties 

priedas netaikomas, o jų darbo apmokėjimo tvarka nustatoma suderinus su įstaigoje 

veikiančiomis profesinėmis sąjungomis arba kitais įstaigos darbuotojų atstovais, jei įstaigoje nėra 

veikiančių profesinių sąjungų, ir tvirtinama kartu su asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka viename įstaigos lokaliniame teisės akte. 

Darytina išvada, kad ligoninės darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše kai kurios LNSS 
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Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 
113

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“. 
114

Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“. 
115

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, V sk. 
116

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, 2 

priedas. 
117

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 197 str. 3 d. 
118

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 197 str. 1 d. 
119

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, 1.7 

papunktis. 
120

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, 2 

priedas (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmokėjimo 

nuostatai). 
121

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, 2 

priedas, 1 p. 
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šakos kolektyvinės sutarties nuostatos (pvz. dėl priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų) 

taikomos visiems darbuotojams neišskiriant sveikatos priežiūros specialistų. 

Ligoninės darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše 
122

 nurodyta, kad sveikatos 

priežiūros specialistams, atsižvelgiant į jų reikalingumą ir būtinumą, gali būti kompensuojamos 

kelionės į darbą ir iš jo išlaidos, kurios įforminamos atskiru ligoninės direktoriaus įsakymu, 

nurodant kompensavimo sumos dydį ir terminą. Darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše 

nėra apibrėžta kompensavimo tvarka, kaip ir vadovaujantis kokiais kriterijais kompensuojamos 

kelionės išlaidos. 

LNSS šakos kolektyvinėje sutartyje
123

 nustatyta, kad kintamoji darbo užmokesčio dalis 

turėtų būti nustatoma, atsižvelgus į darbuotojo specialybę, darbo sudėtingumą, darbuotojo darbo 

stažą, kitus įstaigos nustatytus nuostatuose kriterijus. Ligoninės darbo užmokesčio nustatymo 

tvarkos apraše nustatyta
124

, kad kintamoji darbo užmokesčio dalis apskaičiuojama atsižvelgus tik 

į darbuotojo darbo stažą. Audito nuomone, kad kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas 

tik pagal darbuotojo darbo stažą nėra teisingas, nemotyvuoja darbuotojų, nesprendžia trūkstamų 

specialistų pritraukimo problemos. 

Ligoninės darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše
125

, apibrėžta, kad darbuotojams 

gali būti skiriamas papildomas darbo užmokestis: priedai, priemokos, vienkartinės piniginės 

išmokos. Lietuvos Respublikos darbo kodekse
126

 numatytos priedų ir priemokų mokėjimas. 

Vienkartinių išmokų sąvokos darbo kodekse nėra, tačiau dėl vienkartinių išmokų mokėjimo 

susitarta šakos kolektyvinėje sutartyje. Įstaigos darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše 

numatyta, kad vienkartinės išmokos gali būti mokamos už gerai vykdomas darbo pareigas, gerus 

įstaigos rezultatus, nors šakos kolektyvinėje sutartyje yra nurodyti aiškūs kriterijai (už labai gerą 

darbuotojo darbą kalendoriniais metais, už atliktas svarbias ar sudėtingas vienkartines užduotis, 

už pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros specialisto teikiamomis paslaugomis). Audito 

nuomone, vienkartinių išmokų mokėjimo kriterijai nustatyti tvarkoje nėra pakankamai aiškūs ir 

objektyvus. Ligoninės darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše nustatyta papildomo darbo 

užmokesčio skyrimo tvarka, neatitinka LNSS šakos kolektyvinės sutarties
127

 nuostatų. 
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 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10 p. 
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 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018-08-31 šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133. 
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 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 139 str. 
127

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133. 
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Įstaigos darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše
128

 reglamentuota, kad priedai 

mokami tik už laikinai nesančio darbuotojo funkcijų vykdymą ir esant nukrypimų nuo normalių 

darbo sąlygų, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. LNSS šakos kolektyvinėje sutartyje
129

 

nustatyta, kad priedai gali būti mokami už vadovaujamą darbą (filialų ir padalinių vadovams, 

vyresniosioms slaugytojoms ir kitiems vadovaujantiems darbuotojams), už mokslo laipsnį 

(mokslų daktaras, habilituotas mokslų daktaras) biomedicinos mokslų studijų srities ir už įgytą 

kvalifikaciją, už mokslo laipsnį (mokslų daktaras, habilituotas mokslų daktaras) biomedicinos 

mokslų studijų srities ir už įgytą kvalifikaciją, už lojalumą įstaigai, įstaigos įvaizdžio formavimą, 

už reikšmingą įtaką geriems įstaigos veiklos rezultatams, už laikinai nesančio darbuotojo 

funkcijų vykdymą (nurodant už kokį laikotarpį ir už kokias laikinai nesančio darbuotojo 

funkcijas mokamas priedas), už suteiktų konsultacijų, aptarnautų pacientų skaičių, atsižvelgiant į 

padidėjusį darbo krūvį, atsižvelgiant į atitinkamų specialistų poreikį tam tikroje teritorijoje 

(savivaldybėje, apskrityje ar kt.) ar Lietuvos Respublikoje, už darbą su studentais, rezidentais, 

kitais įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkoje, kolektyvinėje sutartyje ar 

kituose teisės aktuose numatytais atvejais, už darbą dirbant kenksmingų veiksnių veikiamose 

darbo vietose pagal faktiškai dirbtą laiką, už darbą dirbant pavojingų veiksnių veikiamose darbo 

vietose pagal faktiškai dirbtą laiką. Ligoninės darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše
130

 

nustatyta priedų skyrimo tvarka neatitinka LNSS šakos kolektyvinės sutarties
131

 nuostatų, todėl 

audito nuomone,  yra nemotyvuojanti darbuotojų. 

Ligoninės darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše
132

 nurodoma, kad priedų, 

priemokų ir vienkartinių piniginių išmokų dydžius nustato ligoninės direktorius įforminant 

įsakymu ir nurodant konkretų terminą, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams. Audito 

nuomone, vienkartinės piniginės išmokos turėtų būti mokamos ypatingais atvejais ir daugiausiai 

už metinės veiklos rezultatus, todėl nustatant, kad vienkartinė išmoka gali būti mokama ilgiau 

nei metus prarandama šios išmokos esmė, atsiranda terpė piktnaudžiavimui ir neefektyviam lėšų 

naudojimui. Nustatant priemokas ir priedus metams, papildomos užduotys įgyja nuolatinį 

pobūdį, todėl tokias atvejais turėtų būti koreguojami darbuotojų pareigybės aprašymai. 
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 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, 
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 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133. 
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 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, 
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Ignalinos rajono ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 
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Įstaigos darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo priedai
133

 neatitinka LNSS šakos 

kolektyvinės sutarties
134

 nuostatų. Neaišku kuo vadovaujantis nustatyti aprašo
135

 1 priede pateikti 

koeficientai ir kodėl nustatyti konkretūs koeficientai, o ne koeficientų intervalai, pagal tam tikrus 

kriterijus. Tvarkos aprašas
136

 neatspindi LNSS šakos kolektyvinės sutarties
137

 nuostatų, dėl 

minimalios darbo užmokesčio pastovios dalies dydžio. Neaišku kuo vadovaujantis pateikti 

aprašo
138

 1 ir 2 priedo paskaičiavimai bei kaip juos taikyti praktikoje. Aprašo
139

 3 priedas, 

prieštarauja tuo pačio aprašo 11.2 papunkčiui, kuris nustato apmokėjimo kriterijus. 

 

2.2 Darbo užmokestis apskaitomas nesivadovaujant teisės aktais 

 

Dėl darbo laiko apskaitos 

 Darbo kodekse
140

 numatyta, kad suminė darbo laiko apskaita įvedama esant 

būtinumui, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir atsižvelgus į 

darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nuomonę. Jeigu nustatyta suminė darbo 

laiko apskaita, dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku, laikantis nustatytų 

maksimaliojo darbo laiko reikalavimų. Audito metu nustatyta, kad įstaigoje dirbama darbo 

(pamainų) grafikuose nurodytu laiku, tačiau nėra patvirtintos suminės darbo laiko apskaitos 

tvarkos, nenumatytas apskaitinis laikotarpis. 

Audito metu nustatyta, kad nesilaikoma darbo kodekse
141

 nustatytų reikalavimų, kur 

numatyta, kad darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo 52 

valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal 

susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui, pvz.: 

o 2019 m. gruodžio, lapkričio, spalio, rugsėjo (nedirbo rugsėjo 29 d.), rugpjūčio 

(nedirbo rugpjūčio 10 d.), liepos (nedirbo liepos 6 d., 7 d. ir 13 d.), birželio (nedirbo 9 d., 10 d., 
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29 d. ir 30 d.) mėnesių darbo grafikų duomenimis „darbuotojas 1“ dirbo beveik be išeiginių, 

kiekvieną dieną. 

o 2019 m. gruodžio mėnesio darbo grafiko duomenimis „darbuotojas 3“ dirbo nuo 

gruodžio 8 d. iki gruodžio 13 d. 72 valandas. 

o 2019 m. gruodžio mėn. grafiko duomenimis „darbuotojas 4“ dirbo nuo gruodžio 8 

d. iki gruodžio 13 d. 72 valandas. 

o 2019 m. liepos mėnesio darbo grafiko duomenimis „darbuotojas 5“ dirbo liepos 1 d. 

- 8 val., liepos 2 d. - 17 val., liepos 4 d. - 8 val., liepos 5 d. - 17 val., liepos 18 d. - 8 val., liepos 

19 d. - 17 val. 

o 2019 m. darbo grafiko duomenimis „darbuotojas 6“ nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 

3 d. dirbo 60 val. 

 Darbo kodekse
142

 nurodyta, kad draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš 

eilės. Audito metu nustatyta, kad įstaigoje gydytojai dirbo po kelias paras be jokių išeiginių, 

pvz.: 

o 2019 m. gruodžio mėnesio darbo grafiko duomenimis „darbuotojas 7“ dirbo po dvi 

pamainas iš eilės, po 48 val.; „darbuotojas 6“ nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 3 d. dirbo 60 val. 

o 2019 m. spalio mėnesio grafiko duomenimis „darbuotojas 8“ dirbo nuo spalio 18 d. 

8 val. ryto iki spalio 19 d. 19 val. 

o „Darbuotojas 9“ 2019 m. sausio mėn. dirbo dvi pamainas iš eilės (27–28 d.; 28–29 

d.). 

o „Darbuotojas 1“ 2019 m. per sausio mėn. turėjo tik 7 dienas išeiginių, visomis 

kitomis dienomis budėjo ligoninėje. 

o „Darbuotojas 10“ 2019 m. sausio mėn. dirbo tris pamainas iš eilės (4–5 d.; 5–6 d. 

6–7 d.). 

o Darbo grafikų duomenimis „darbuotojas 11“ 2019 m. dirbo beveik be išeiginių. 

o Darbo grafikų duomenimis „darbuotojas 12“ 2019 m. dirbo beveik be išeiginių. 

o Darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenimis „darbuotojas 10“ dirbo nuo 2019 m. 

sausio 4 d. iki sausio 7 d. be poilsio. 

o Darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenimis „darbuotojas 13“ dirbo nuo 2019 m. 

gegužės 5 d. iki gegužės 13 d. be poilsio. 

 Darbo kodekse
143

 nurodyta, kad darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų darbo laiko 

apskaitą, išskyrus darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir 

nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu. Darbo laiko apskaita tvarkoma 
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darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir 

saugomi elektroniniu būdu
144

. Įstaigoje nėra patvirtintos darbo laiko apskaitos žiniaraščių 

formos. Darbo laiko žiniaraščius pildo skirtingų skyrių darbuotojai ir kiekvienas žymi savo 

nuožiūra. 

 Darbo kodekse
145

 nurodyta, kad darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal 

susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika 

valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų 

laikotarpį. Esant suminei darbo laiko apskaitai darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, 

kad nepažeistų maksimaliojo penkiasdešimt dviejų valandų per kiekvieną septynių dienų 

laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir 

budėjimui. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų darbuotojų keitimąsi pamainomis
146

. Darbdavys 

privalo sudaryti darbo (pamainų) grafikus taip, kad kiek įmanoma tolygiau paskirstytų 

darbuotojo darbo laiką per apskaitinį laikotarpį. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi 

pamainas iš eilės
147

. Audito metu nustatyta, kad kai kuriems darbuotojams nustatomos darbo 

valandos beveik kiekvieną dieną. Darbuotojų išdirbtas laikas 2019 m. siekė iki 650 val. per 

mėnesį. Audito nuomone 2019 m. darbo laiko žiniaraščių duomenys neatitinka faktinio 

darbuotojų dirbto darbo laiko. Fiziškai darbuotojas nesugebėtų išdirbti tiek darbo valandų per 

mėnesį. Audito metu apskaičiuotos maksimalios darbuotojų darbo valandos, jei būtų susitarimas 

dėl darbo mąsto padidinimo (6 priedas, 11 lentelė). Taip pat lentelėje pateikiama informacija, 

kiek dirbta darbo valandų pažeidžiant teisės aktus reglamentuojančius maksimalų darbo laiką (6 

priedas, 11 lentelė, lentelės skiltis „Dirbta daugiau valandų“). 

Ligoninės vadovas neužtikrino Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų 

maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų. 

 

Dėl iškvietimų nedarbo metu 

Audito metu patikrinti darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio priskaitymo 

žiniaraščiai, nustatyta: 

 Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščiuose yra nurodomi iškvietimai ne darbo 

metu, tačiau įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše neįtvirtintas toks 

darbo apmokėjimas. Vadovaujantis darbo kodeksu
148

, laikas, kai darbuotojas faktiškai dirba 

viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio 
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bendrą darbo laiko trukmę yra viršvalandžiai. Darbo kodekse
149

 nurodyta, kad už darbo poilsio 

dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas 

darbuotojo darbo užmokestis. Ligoninės darbuotojams už iškvietimus ne darbo metu, buvo 

mokamas darbo užmokestis, kaip už paprastas darbo valandas pagal grafiką, pvz.: 

o 2019 metų sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštyje „darbuotojui 14“ 

priskaičiuota 20,04 Eur už iškvietimą nedarbo metu. 

o 2019 metų sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštyje „darbuotojui 15“ 

priskaičiuota 40,09 Eur už iškvietimą nedarbo metu. 

o 2019 metų sausio mėn. darbo užmokesčio žiniaraštyje „darbuotojui 16“ 

priskaičiuota 40,09 už iškvietimą nedarbo metu. 

o 2019 metų sausio mėn. darbo užmokesčio žiniaraštyje „darbuotojus 17 

priskaičiuota 20,04 už iškvietimą nedarbo metu. 

 

Dėl ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) įsakymų 

 Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl darbo 

užmokesčio didinimo“ už vadovavimą skyriui skirtas 400 Lt (nuo 2019 m. 149,32 Eur) priedas 

prie darbo užmokesčio „darbuotojui 1“ ir „darbuotojui 2“. Darbo kodekse
150

 numatyta, kad darbo 

sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti 

dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Darbo kodekse
151

 

nurodyta, kad susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama 

papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už 

papildomą darbą. Kai įstaigoje nėra kolektyvinės sutarties, darbo apmokėjimo sistemą privalo 

patvirtinti darbdavys. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodoma papildomo apmokėjimo (priedų ir 

priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka
152

. Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo 

tvarkos apraše
153

 nėra įtvirtintas mokėjimas už vadovavimą skyriui, taip pat neįtvirtinta priedų 

skyrimo tvarka. Įstaigos darbuotojams mokamas priedas, kuris nustatytas 2007 m. Tarp 

darbdavio ir darbuotojų nėra susitarimo dėl papildomo darbo. Audito nuomone, priedas galėjo 

būti mokamas, už darbus, kurie nebuvo atliekami, galimai buvo švaistomos valstybės biudžeto 

lėšos. 
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 Ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. P-18 „Dėl „darbuotojos 1“ 

darbo masto padidinimo“ pavesta „darbuotojui 1“ atlikti darbą padidinto darbo masto sąlygomis 

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje ir Hemodializės palatoje pagrindinio darbo metu bei 

nustatyta 50 procentų priemoka prie atlyginimo nuo pareiginio darbo užmokesčio per mėnesį. 

 Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. P-3 „Dėl 

„darbuotojos 1“ papildomo darbo“ pavesta „darbuotojai 1“ laikinai eiti direktoriaus pavaduotojo 

medicinai pareigas, papildomą darbą atliekant pagrindinio darbo metu. Vadovaujantis darbo 

kodeksu
154

 su darbuotoju turėjo būti pasirašytas susitarimas dėl darbo sutartyje anksčiau 

nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. „Darbuotojui 1“ nustatyta 548,10 Eur (nuo 

2019 m. 706,50 Eur) priemoka prie darbo užmokesčio. 

 Ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. P-6 „Dėl priemokos 

skyrimo „darbuotojui 18“ skirta 77,34 eurų priemoka už papildomą darbą, dirbant su gydytoju 

kardiologu konsultuojant stacionaro pacientus ir 154,68 eurų priemoka už medicininės 

dokumentacijos tvarkymą. Nesivadovaujama darbo kodekse
155

 nustatytais reikalavimais, nes su 

darbuotoju nebuvo susitarta dėl papildomo darbo atlikimo, nenustatyta kuriuo metu bus 

atliekamas papildomas darbas, jo apimtis darbo valandomis. 

 Ligoninės direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. P-64 „Dėl viešosios 

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės vyriausiojo gydytojo 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. P-133 

„Dėl „darbuotojo 19“ darbo“ pakeitimo“ „darbuotojui 19“ nustatytas 150 Eur (nuo 2019 m. 

193,35 Eur) priedas per mėnesį už padidintą darbo krūvį vidaus ligų skyriuje. 

Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo
156

 22 punkte 

numatyta, kad priedų, priemokų ir vienkartinių išmokų dydžius nustato ligoninės direktorius 

įforminant įsakymu ir nurodant konkretų terminą, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams. 

Darytina išvada, kad ligoninės vyriausiojo gydytojo 2007 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-29 

„Dėl darbo užmokesčio didinimo“ ir ligoninės vyriausiojo gydytojo 2015 m. sausio 6 d. 

įsakymas Nr. P-3 Dėl „darbuotojos 1“ papildomo darbo“ galima laikyti negaliojančiais. Priedas 

(149,32 Eur) prie darbo užmokesčio už vadovavimą skyriui „darbuotojui 1“ ir „darbuotojui 2“ ir 

priemoka (706,50 Eur) prie darbo užmokesčio „darbuotojui 1“ už direktoriaus pavaduotojo 

pareigas buvo mokamos be pateisinančių dokumentų. 
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Dėl darbo užmokesčio paskaičiavimo 

Audito metu patikrintas darbo užmokesčio paskaičiavimo teisingumas už 2019 m. 

sausio mėn.: 

 2019 m. sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštyje nurodyta, kad 

„darbuotojui 20“ pagrindinis atlyginimas skaičiuojamas už 176 val., tačiau darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio duomenimis darbuotojas 2019 m. sausio mėn. dirbo 167,2 val. 

 2019 m. sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštyje „darbuotojui 21“ už 

52 darbo valandas naktį priskaičiuota 108,24 Eur, audito skaičiavimais už 52 darbo valandas 

naktį turėjo būti priskaičiuota 112,25 Eur (670,28/167,2*56/2). Darbo užmokesčio priskaitymo 

žiniaraščio duomenimis darbuotojas dirbo 167,2 darbo valandas, tačiau darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio duomenimis darbuotojas dirbo 166,2 darbo valandas. 

 2019 m. sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštyje „darbuotojui 22“ už 

64 darbo valandas naktį priskaičiuota 124,28 Eur, audito skaičiavimais už 64 darbo valandas 

naktį turėjo būti priskaičiuota 128,28 Eur (670,28/167,2*64/2). 

 2019 m. sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščio duomenimis 

„darbuotojui 23“ priskaičiuotas atlyginimas už 144,40 darbo val., tačiau darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio duomenimis darbuotojas dirbo 144,00 val. 

 2019 m. sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštyje „darbuotojui 24“ už 

64 darbo valandas naktį priskaičiuota 116,26 Eur, audito skaičiavimais už 64 darbo valandas 

naktį turėjo būti priskaičiuota 128,28 Eur (670,28/167,2*64/2). Darbo užmokesčio priskaitymo 

žiniaraščio duomenimis darbuotojas dirbo 167,2 darbo valandas, tačiau darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio duomenimis darbuotojas dirbo 174 darbo valandas. 

 2019 m. sausio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymėta, kad „darbuotojas 

25“ sausio 4 d. turėjo laisvą dieną. Darbo kodekse
157

 nurodyta, kad darbuotojams, auginantiems 

neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena 

papildoma poilsio diena per mėnesį, mokant darbuotojui vidutinį darbo užmokestį. 

Nesivadovaujama darbo kodekse
158

 nustatytais reikalavimais, nes darbuotojai už laisvą dieną 

nebuvo skaičiuojamas jos vidutinis darbo užmokestis, buvo apmokama kaip už įprastą darbo 

dieną. 

 2019 m. sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštyje „darbuotojui 16“ už 

darbą naktį priskaičiuota 116,26 Eur, audito skaičiavimais turėjo būti priskaičiuota 128,28 Eur 

(670,28/167,2*64/2). 
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 2019 m. sausio mėn. darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščio duomenimis 

„darbuotojui 26“, „darbuotojui 27“ , „darbuotojui 28“, „darbuotojui 29“ nustatyta 167,20 val. per 

mėnesį, tačiau darbuotojams darbo sutartyje nustatyta 40 val. per savaitę darbo laikas, todėl per 

2019 m. sausio mėn. darbuotojams turėjo būti nustatytos 176 darbo val. 

 Ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. P-18 „Dėl „darbuotojo 1“ 

darbo masto padidinimo“ skirta 50 procentų priemoka prie atlyginimo nuo pagrindinio darbo 

užmokesčio per mėnesį. Jei darbo sutartyje darbuotojai nustatytas 1,5 etatas, atlyginimas už etatą 

1095,65 Eur, tai darbuotojui ir priedas priklausė ne nuo 1095,65 Eur kaip priskaičiuota, o nuo 

1643,48 Eur. 

 2019 m. sausio mėn. darbo laiko žiniaraščio duomenimis „darbuotojas 30“ dirbo 

167,2 val., nors darbo sutartyje darbuotojui nustatyta darbo laiko norma 40 val. per savaitę, 

darbuotojas turėjo dirbti 176 val. 

 2019 m. sausio mėn. darbo laiko žiniaraščio duomenimis „darbuotojas 31“ dirbo 

167,2 val., nors darbo sutartyje darbuotojui nustatyta darbo laiko norma 40 val. per savaitę, 

darbuotojas turėjo dirbti 176 val. 

 

Dėl darbo laiko žiniaraščių pildymo kontrolės 

 Audito metu nustatyta, kad darbuotojams pildomi keli darbo laiko žiniaraščiai, 

viename pažymimas darbuotojų darbo laikas, kitame papildomas darbas, dar kitame darbuotojų 

iškvietimai ne darbo metu. Kai darbuotojų darbo valandos išmėtomos per kelis darbo laiko 

žiniaraščius, nėra kontrolės dėl teisingos darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos, pvz.: 

o 2019 m. sausio 19 d. darbo laiko žiniaraštyje pažymėta, kad „darbuotojas 8“ dirbo 

11 valandų, kitame sausio mėnesio žiniaraštyje nurodyta, kad darbuotojas sausio 19 d. dirbo dar 

11 val., iš viso sausio 11 d. darbuotojas dirbo 22 val., bet darbas naktį nepažymėtas. 

o 2019 m. rugpjūčio 13 d. darbo laiko žiniaraštyje pažymėta, kad „darbuotojas 32“ 

dirbo 13 valandų, kitame rugpjūčio mėn. žiniaraštyje nurodyta, kad darbuotojas rugpjūčio 13 d. 

dirbo dar 9 val., iš viso rugpjūčio 13 d. darbuotojas dirbo 22 val., bet darbas naktį nepažymėtas. 

 

Dėl asmenų paskyrimo darbo įgūdžių įsigijimo organizavimo 

 Ligoninės direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-81 „Dėl atsakingo asmens 

darbo įgūdžių įsigijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimą paskyrimo“ „darbuotojas 15“ 

paskirtas atsakingas už „darbuotojo 32“ darbo įgūdžių įgijimo organizavimą laikotarpiui nuo 

2019 m. liepos 3 d. iki 2020 m. sausio 2 d. imtinai, skiriant 25 proc. darbo laiko, mokant 20 proc. 

visos gaunamos subsidijos. „Darbuotojas 15“ dirba kiekvieną dieną, „darbuotojui 32“ buvo 
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nustatytas slenkantis darbo grafikas. Per 2019 m. liepos mėn. „Darbuotojas 15“ dirbo tokiomis 

pačiomis dienomis kaip „darbuotojas 32“ 4 dienas. 

 Ligoninės direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. P-87 „Dėl atsakingo asmens 

darbo įgūdžių įsigijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimą paskyrimo“ „darbuotojas 33“ 

paskirtas darbo įgūdžių įgijimo organizavimą laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 8 d. iki 2020 m. 

sausio 7 d. imtinai, skiriant 25 proc. darbo laiko, mokant 10 proc. visos gaunamos subsidijos. 

„Darbuotojas 33“ dirba kiekvieną dieną, „darbuotojui 34“ buvo nustatytas slenkantis darbo 

grafikas. Per 2019 m. liepos mėn. „Darbuotojas 33“ dirbo tokiomis pačiomis dienomis kaip 

„darbuotojas 34“ 6 darbo dienas. 

„Darbuotojas 32“ ir „darbuotojas 33“ buvo paskirti darbo įgūdžių įsigijimo 

organizavimui, skiriant savo 25 proc. darbo laiko, bet abiem darbuotojams už tai buvo nustatytas 

skirtingas apmokėjimas, vienam 20 proc. nuo gaunamos subsidijos, kitam 10 proc. 

Nesivadovaujama darbo kodekse
159

 nustatytais reikalavimais (neįgyvendinamas darbuotojų 

nediskriminavimo principas), kur numatyta, kad įgyvendinant darbuotojų lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo kitais pagrindais principus, darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo 

reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius pinigais arba natūra, 

kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą. 

 

Dėl atsiskaitymo lapelių 

Darbo kodekse
160

 numatyta, kad darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar 

elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir 

išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų 

trukmę. Ligoninės darbuotojams teikiami atsiskaitymo lapeliai iš kurių negalima tiksliai nustatyti 

už ką priskaičiuotas darbo užmokestis: apmokėjimas už suteiktas konsultacijas apskaičiuojamas 

viena suma; priedai sumuojami ir mokami viena suma; yra priskaitymas už antraeiles pareigas, 

nors antraeilių pareigų darbo kodeksas nereglamentuoja. 

 

Dėl apmokėjimo gydytojams odontologams ir dantų technikams 

Darbo kodekse
161

 nurodyta, kad darbo užmokestį sudaro: 

1. bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga, arba 

pareiginės algos pastovioji dali); 

2. papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo 

teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; 
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3. priedai už įgytą kvalifikaciją; 

4. priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą; 

5. premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės 

normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; 

6. premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, 

jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus. 

Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše
162

 nustatytas darbo 

apmokėjimas gydytojams odontologams ir dantų technikams – procentas nuo atliktų darbų 

vertės. Nesivadovaujama darbo kodekse
163

 nustatytais reikalavimais, nes bazinį darbo užmokestį 

turi sudaryti valandinis atlygis arba mėnesinė alga, arba pareiginės algos pastovioji dalis. Taip 

pat nesivadovaujama LNSS 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos kolektyvinės sutarties Nr. 2/-133 2 

priedo 8.3 papunktyje nustatytais reikalavimais, kur numatyta, kad pagrindinio darbo 

užmokesčio pastoviosios dalies dydis gydytojams odontologams turi būti ne mažesnis kaip 80 

proc. darbo užmokesčio bazinio dydžio, gydytojams odontologams asistentams – ne mažesnis 

kaip 70 proc. darbo užmokesčio bazinio dydžio. 

Audito metu patikrinti dokumentai, pagal kuriuos buvo priskaičiuojamas darbo 

užmokestis odontologams ir dantų technikams. Skaičiuojant atlyginimą, gydytojai pateikdavo 

Dantų protezavimo paslaugų užsakymo lapus už praėjusius laikotarpius, pagal kuriuos buvo 

skaičiuojamas darbo užmokestis, pvz.: 2019 m. sausį buvo pateikti Dantų protezavimo paslaugų 

užsakymo dokumentai už 2018 metų gruodžio ir lapkričio mėnesius. 2019 m. balandžio mėnesį 

buvo pateikti Dantų protezavimo paslaugų užsakymo dokumentai už 2018 metų spalio mėnesį, 

2019 metų vasario ir kovo mėnesius. Kodėl dokumentai nebuvo pateikiami laiku, neaišku. 

„Darbuotojas 35“ pateikė dantų protezavimo paslaugų užsakymo dokumentą už sausio mėnesį, 

nenurodydamas, kada tiksliai atliko paslaugą. Suma už kurią suteikta paslaugų – 190,22 Eur. 

Ligoninės buhalterė darbuotojai apskaičiavo darbo užmokesčio sumą 40 procentų nuo šių atliktų 

darbų vertės (190,22 Eur). Darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenimis abu technikai dirbo 

visą mėnesį, nebuvo dienos, kai daktaras dirbtų vienas. Kodėl buvo apskaičiuojami procentai nuo 

atliktų darbų vertės, kad gydytojas dirbo be dantų techniko, neaišku. 

Pagal pateiktus dokumentus gydytojams odontologų ir dantų technikų priskaičiuotų, 

išskaičiuotų ir išmokėtų sumų duomenų teisingumo patvirtinti negalime. 
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Dėl apmokėjimo už suteiktas konsultacijas 

 Ligoninės Darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše
164

 nustatytas 

darbo apmokėjimas gydytojams – vienos konsultacijos kaina. Ligoninės Darbo apmokėjimas 

nustatytas nesivadovaujant darbo kodekso nuostatomis
165

 ir LNSS 2018 m. rugpjūčio 31 d. šakos 

kolektyvinės sutarties Nr. 2/-133 2 priedo 8.3 papunktyje nustatytais reikalavimais, kur 

numatyta, kad įstaigos vadovas žemiau išvardintiems darbuotojams pagal profesinę kvalifikaciją, 

nustato pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį – procentas nuo darbo 

užmokesčio bazinio dydžio. Audito metu nustatyta, kad kai kurie gydytojai darbo užmokestį 

gauna tik už suteiktas konsultacijas („darbuotojas 36“, „darbuotojas 37“, „darbuotojas 38“). 

 Darbo kodekse
166

 nurodyta, kad darbo apmokėjimo sistema turi būti parengta taip, 

kad ją taikant būtų išvengta bet kokio diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais. Pagal patvirtintą 

ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą vieni gydytojai gauna pastovų 

atlyginimą ir papildomai apmokėjimą už konsultacijas, kiti gauna darbo užmokestį tik už 

konsultacijas, dar kiti gauna apmokėjimą už darbo dieną. Ligoninės darbuotojų darbo 

užmokesčio nustatymo tvarkos apraše nėra įtvirtinta kiek konsultacija turi trukti laiko. Audito 

nuomone, mokant gydytojams tik už suteiktas konsultacijas, gali nukentėti suteiktų konsultacijų 

kokybė, kadangi gydytojas bus suinteresuotas suteikti kuo daugiau konsultacijų, nes nuo to 

priklausys jo darbo užmokestis. 

 

Dėl įrašų daromų rankiniu būdu 

Apmokėjimą už gydytojų suteiktas konsultacijas ligoninės vyriausiasis buhalteris 

apskaičiuoja atskirame sąsiuvinyje, tiesiog surašydamas pavardes ir bendrus skaičius už 

konsultacijas (be atskirų įkainių už kiekvieną konsultaciją). Buhalterinės apskaitos įstatyme
167

 

nurodyta, kad jei ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, 

surašoma buhalterinė pažyma. Buhalterinės apskaitos įstatyme
168

 nurodyti privalomi apskaitos 

dokumentų rekvizitai: apskaitos dokumento pavadinimas; ūkio subjekto, surašiusio apskaitos 

dokumentą, pavadinimas, kodas; apskaitos dokumento data; ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio 

turinys; ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška; 

asmens, kuris turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas 

arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas ir pareigos. Nesivadovaujama buhalterinės apskaitos 
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įstatyme
169

 nustatytais reikalavimais, kadangi priskaičiuojant darbuotojams atlyginimus 

netinkamai surašomi apskaitos dokumentai. Apskaitą tvarkant rankiniu būdu, kyla didelė rizika 

apskaitos klaidoms. 

 

Darbo grafikų ir darbo sutarties neatitikimai 

2019 m. darbo laiko žiniaraščių duomenimis „darbuotojas 39“ dirbo po 8 val. per dieną. 

Konsultacijų poliklinikos darbuotojų darbo grafikų duomenimis „darbuotojas 39“ nuo 9 val. iki 

12 48 val. dirba konsultacinėje poliklinikoje. Priėmimo skyriaus darbo grafikų duomenimis 

„darbuotojas 39“ dirba nuo 8 val. iki 16 val., iš viso 8 val., pietų pertraukos darbuotojas neturi. 

Darbo sutartyje nurodyta, kad „darbuotojas 39“ dirba 8 val. per dieną. Darbuotojas negali 

fiziškai dirbti tuo pačiu metu ir priėmimo skyriuje ir konsultacinėje poliklinikoje. 

Nesivadovaujama darbo kodekse
170

 numatytais reikalavimais, kur nurodyta, kad ne vėliau kaip 

po penkių valandų darbo darbuotojams turi būti suteikta pietų pertrauka, skirta pailsėti ir 

pavalgyti. Šios pertraukos trukmė negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių ir ne ilgesnė 

kaip dvi valandos. „Darbuotojas 39“ yra specialistas, teikiantis skubiąją medicinos pagalbą ir tai 

yra pagrindinė jo darbo funkcija, jis turėtų dirbti 37 val. per savaitę
171

. Darbo sutartyje nustatytas 

atlyginimas turi būti skaičiuojamas ne už 40 val. per savaitę, o už 37 val. per savaitę. 

 

Darbo sutarčių, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio priskaitymo 

žiniaraščių duomenų neatitikimai 

Duomenys nurodyti darbo sutartyse neatitinka duomenų darbo laiko apskaitos ir darbo 

užmokesčio priskaitymo žiniaraščiuose, pvz.: 

 Pagal pateiktus duomenis „darbuotojas 40“ yra anestezijos ir intensyviosios terapijos 

slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. Kaip slaugytojui jam nustatytos 18,5 darbo val. per savaitę, 

kaip slaugytojui padėjėjui 19 val. per savaitę. Darbo apmokėjimas turėtų būti irgi skirtingas, 

tačiau patikrinus darbo laiko apskaitos žiniaraščius nustatyta, kad tabelyje darbuotojui skirta 

viena eilutė – slaugytojas padėjėjas (pvz. 2019 m. sausio, balandžio, rugpjūčio mėn.) arba kaip 

bendrosios praktikos slaugytojas (pvz. 2019 m. liepos, gruodžio mėn.). Ar darbo užmokesčio 

priskaitymo žiniaraščiuose priskaičiuotas darbo užmokestis už atliktą darbą yra teisingas, 

patvirtinti negalime. 

 Pagal pateiktus duomenis „darbuotojas 41“ yra anestezijos ir intensyviosios terapijos 

slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. Kaip slaugytojam jam nustatytos 18,5 darbo val. per savaitę, 
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kaip slaugytojui padėjėjui 19 val. per savaitę. Darbo apmokėjimas turėtų būti irgi skirtingas, 

tačiau patikrinus darbo laiko žiniaraščius nustatyta, kad tabelyje darbuotojui skirta viena eilutė – 

slaugytojas padėjėjas (pvz. 2019 m. sausio, balandžio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo gruodžio mėn.). 

Ar darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščiuose priskaičiuotas darbo užmokestis už atliktą 

darbą yra teisingas, patvirtinti negalime. 

 Pagal pateiktus duomenis „darbuotojas 42“ yra anestezijos ir intensyviosios terapijos 

slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. Kaip slaugytojui jam nustatytos 18,5 darbo val. per savaitę, 

kaip slaugytojui padėjėjui 19 val. per savaitę. Darbo apmokėjimas turėtų būti irgi skirtingas, 

tačiau patikrinus darbo laiko žiniaraščius nustatyta, kad tabelyje darbuotojui skirta viena eilutė – 

slaugytojas padėjėjas (pvz. 2019 m. sausio, liepos, rugsėjo, gruodžio mėn.) arba kaip bendrosios 

praktikos slaugytojas (pvz. 2019 m. balandžio, rugpjūčio mėn.). Ar darbo užmokesčio 

priskaitymo žiniaraščiuose priskaičiuotas darbo užmokestis už atliktą darbą yra teisingas, 

patvirtinti negalime. 

 Pagal pateiktus duomenis „darbuotojas 43“ yra anestezijos ir intensyviosios terapijos 

slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. Kaip slaugytojui jam nustatytos 18,5 darbo val. per savaitę, 

kaip slaugytojui padėjėjui 19 val. per savaitę. Darbo apmokėjimas turėtų būti irgi skirtingas, 

tačiau patikrinus darbo laiko žiniaraščius nustatyta, kad tabelyje darbuotojui skirta viena eilutė – 

slaugytojas padėjėjas (pvz. 2019 m. balandžio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, gruodžio mėn.) arba 

kaip bendrosios praktikos slaugytojas (pvz. 2019 m. sausio mėn.). Ar darbo užmokesčio 

priskaitymo žiniaraščiuose priskaičiuotas darbo užmokestis už atliktą darbą yra teisingas, 

patvirtinti negalime. 

 Pagal pateiktus duomenis „darbuotojas 4“ sutartyje nustatytos darbo valandos: kaip 

vyriausiajam slaugytojui 28,5 val. per savaitę, kaip bendros praktikos slaugytojui 9,5 val. per 

savaitę. Darbuotojui iš viso nustatyta per savaitę 38 darbo val., nors ligoninės vidaus tvarkos 

taisyklėse numatyta, kad priėmimo skyriaus sveikatos specialistams nustatoma 37 val. darbo 

savaitė. Darbo užmokestis buvo skaičiuojamas už 37 val. per savaitę. 

 

Dėl darbo užmokesčio fondo 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme
172

 numatyta LNSS viešosios įstaigos savininko 

(dalininkų) kompetencija – nustatyti LNSS viešosios įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir 

medikamentams, normatyvus arba pavesti juos patvirtinti pačiai LNSS viešajai įstaigai. Ignalinos 

rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu
173

 nustatytas darbo užmokesčio fondo 
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normatyvas nuo gaunamų pajamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto – 80 

procentų (iki 2019 m. – 65 proc.). 

2019 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 1 691 131,05 Eur 

(2018 m. – 1 480 826,11 Eur, 2017 m. – 1 418 303,72 Eur), o įstaigos pagrindinės veiklos 

sąnaudos 2019 m. sudarė 2 111 011,03 Eur (2018 m. – 1 896 494,11 Eur, 2017 m. – 1 815 

772,99 Eur). Darbo užmokesčio sąnaudos 2019 m. sudarė 80,11 proc. (2018 m. – 78,08 proc.; 

2017 m. – 78,11 proc.) pagrindinės veiklos sąnaudų. Pagrindinės veiklos sąnaudų dalis 2019 m. 

lyginant su 2018 m. padidėjo 2,03 proc. 

2019 m. gautos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 1 924 

120,48 Eur (2018 m. – 1 824 951,71; 2017 m. – 1 636 420,67 Eur). Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos 2019 m. sudarė 87,69 proc. (darbo užmokesčio sąnaudos 2018 m. 

– 61,95 proc.; 2017 m. – 66,18 proc.). nuo gaunamų pajamų. 

2019 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 7,69 proc. viršijo nustatytą 

ligoninei darbo užmokesčio fondo normatyvą. 

 

2.3 Ligoninės darbuotojų darbo sutartys įformintos netinkamai 
 

 

 Lietuvos Respublikos darbo kodekso
174

 35 straipsnio 1 dalies reguliavimas reiškia, 

kad darbdavys su vienu darbuotoju gali sudaryti tik vieną darbo sutartį, o papildomame 

susitarime prie darbo sutarties gali būti susitarta ir dėl papildomo darbo funkcijos. Audito metu 

nustatyta, kad atskirais atvejais darbo sutartyse buvo nurodytos dvi pareigybės, nepasirašant 

susitarimo dėl papildomo darbo, kaip to reikalauja teisės aktai, pvz.: 

o 2017 m. gruodžio 21 d. su „darbuotoju 4“ pasirašytas 1998 m. kovo 30 d. darbo 

sutarties Nr. 134 pakeitimas, kuriame numatyta, kad darbuotojas dirbs 0,75 etato bendrosios 

praktikos vyresniuoju slaugytoju ir 0,25 etato bendrosios praktikos slaugytoju. 

o 2017 m. liepos 19 d. su „darbuotoju 41“ pasirašytas 1998 m. balandžio 24 d. darbo 

sutarties Nr. 199 pakeitimas, kuriame numatytos dvi darbuotojo pareigybės – anestezijos ir 

intensyviosios terapijos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. 

o 2017 m. liepos 19 d. su „darbuotoju 42“ pasirašytas 1998 m. balandžio 24 d. darbo 

sutarties Nr. 204 pakeitimas, kuriame numatytos dvi darbuotojo pareigybės – anestezijos ir 

intensyviosios terapijos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 
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o 2017 m. liepos 19 d. su „darbuotoju 40“ pasirašytas 1998 m. balandžio 24 d. darbo 

sutarties Nr. 208 pakeitimas, kuriame numatytos dvi darbuotojo pareigybės – anestezijos ir 

intensyviosios terapijos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. 

o 2017 m. gruodžio 15 d. su „darbuotoju 43“ pasirašytas 1998 m. balandžio 24 d. 

darbo sutarties Nr. 198 pakeitimas, kuriame numatytos dvi darbuotojo pareigybės – anestezijos ir 

intensyviosios terapijos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. 

 Susitarimuose dėl papildomo darbo nurodoma ne visa (neteisinga) informacija. 

Darbo kodekse
175

 numatyta, kad darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris 

tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos 

darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos 

atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir 

pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo), arba susitarimas dėl 

projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo). Susitarimui dėl projektinio darbo mutatis 

mutandis taikomi šiame kodekse nustatyti projektinio darbo sutarties ypatumai. Darbo 

kodekse
176

 nurodyta, kad susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus 

atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar 

priemoka už papildomą darbą. Audito metu nustatyta, kad atskirais atvejais susitarimuose dėl 

papildomo darbo nenurodoma kokias būtent funkcijas turi atlikti darbuotojas, kiek laiko skirs 

papildomai darbo funkcijai, kuriuo metu bus atliekama papildoma funkcija, pvz.: 

o 2020 m. rugpjūčio 11 d. ligoninės direktorius su „darbuotoju 44“, pasirašė 

papildomą susitarimą (darbo funkcijų jungimas) dėl viešųjų pirkimų specialisto. Susitarime 

nenurodoma, kokias papildomas funkcijas atliks darbuotojas, kiek laiko skirs savo darbo metu 

papildomam darbui. 

o 2018 m. gruodžio 31 d. ligoninės direktorius su „darbuotoju 45“ pasirašė susitarimą 

dėl papildomo darbo, kuriame nurodyta atlikti radiologijos technologo darbą rentgeno kabinete 

pagrindinio darbo metu arba pagal poreikį pagal patvirtintą darbo grafiką. Susitarime nurodoma, 

kad tai bus darbo funkcijų gretinimas, nors darbuotojas dirbs papildomai. 

o 2018 m. sausio 19 d. ligoninės direktorius su „darbuotoju 4“ pasirašė papildomą 

susitarimą. Darbuotojas vykdys medicininio audito grupės vadovo funkcijas, savo darbo metu, 

už tai gaus 400,00 Eur priemoką prie darbo užmokesčio. Tačiau susitarime nenurodoma, kiek 

darbo laiko darbuotojas turi skirti papildomam darbui, kuriuo metu atliks papildomą darbą. 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 35 str. 1 d. 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 35 str., 4 d. 
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 Darbo sutartyse nenurodomas darbo apmokėjimas už mėnesį (už valandą). LNSS 

šakos kolektyvinėje sutartyje
177

 nurodyta, kad mažiausia gydytojo darbo užmokesčio pastovioji 

dalis negali būti mažesnė kaip Bx*Kp, kur Kp lygus 2,5; Bx prilyginamas kiekvienų praėjusių 

metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytai minimaliai mėnesiniai algai galiojusiai 

gruodžio 31 d. Darbo kodekse
178

 numatyta, kad kiekvienoje darbo sutartyje turi būti nustatytas 

darbo užmokestis per mėnesį (mėnesio alga) arba per valandą (valandinis atlyginimas), išskyrus 

atvejus, kai darbo užmokestį nustato teisės normos. Tokiu atveju, sutartyje turi būti pateikta 

nuoroda į tai nustatančias darbo teisės normas. Audito metu nustatyta, kai kurių darbuotojų darbo 

sutartyse nurodytas darbo apmokėjimas už vieną atvykimą, tačiau nenurodyta, kiek laiko (darbo 

valandų) gydytojas dirbs (už kiek darbo valandų nustatomas darbo apmokėjimas). Pvz.: 

gydytojams „darbuotojui 46“ ir „darbuotojui 47“ nustatytas darbo apmokėjimas 150,00 Eur už 

vieną atvykimą; gydytojui „darbuotojui 48“ nustatytas darbo apmokėjimas 170,00 Eur už vieną 

atvykimą; gydytojui „darbuotojui 49“ nustatytas darbo apmokėjimas 250,00 už vieną atvykimą; 

gydytojui „darbuotojui 50“ nustatytas darbo apmokėjimas 323,00 už vieną atvykimą. Gydytojai 

vieno atvykimo metu dirbo skirtingą valandų skaičių, tačiau atlyginimas buvo priskaičiuojamas 

ne už darbo valandas, o už vieną atvykimą (3 lentelė). 

(3 lentelė) 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Mėnesis 
DU už 

atvykimą 

Atvykimas 

valandomis 

DU už vieną 

valandą 

1. „darbuotojas 46“ vasaris 150 3 50 

2. „darbuotojas 52“ vasaris 323 7, – 5,5 46,14 / 58,73 

3. „darbuotojas 50“ vasaris 322,25 6 53,71 

4. „darbuotojas 53“ vasaris 220 5 44 

 

 Dirbant papildomą darbo laiką, nebuvo pasirašomas papildomas susitarimas dėl 

darbo masto padidinimo. Darbo kodekse
179

 nurodyta, kad darbo laikas – bet koks laikas, kuriuo 

darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį. Audito metu nustatyta, 

kad ligoninės darbuotojai dirbo padidintu darbo mastu, tačiau papildomas susitarimas dėl darbo 

masto padidinimo pasirašomas nebuvo. Ligoninės darbuotojai metų pradžioje rašydavo ligoninės 

direktoriui sutikimus dirbti papildomai (sutikimas dėl papildomo darbo masto) ir esant reikalui 

(pavaduojant bendradarbį, kito darbuotojo ligos ar atostogų metu), darbuotojai dirbo papildomai 

be papildomo susitarimo ar ligoninės direktoriaus įsakymo. Kadangi nebuvo pasirašomas 
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 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, 8.1 

papunktis. 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 140 str., 1 d. 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 111 str., 1 d. 
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papildomas susitarimas dėl padidinto masto, darbuotojams už papildomas darbo valandas turėjo 

būti apmokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119 straipsniu, kaip už 

viršvalandinį darbą, tačiau ligoninės darbuotojams buvo mokama, kaip už įprastą darbo laiką. 

 LNSS sutartyje
180

 numatyta, kad sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems 

sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai 

aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, nustatoma 38 valandų darbo savaitė; 

sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems skubią medicinos pagalbą, kai tai yra pagrindinė 

jų funkcija pagal pareigybės aprašymą, nustatoma 37 valandų darbo savaitė. Atskirais atvejais 

darbo sutartyse neteisingai nustatytos darbo laiko (valandos) norma darbuotojams, pvz.: 

o „Darbuotojui 39“, dirbančiam priėmimo skyriuje, darbo sutartyje nustatyta 8 

valandos per dieną (40 darbo valandos per savaitę), turėtų būti 37 darbo valandos per savaitę (7,4 

valandos per dieną). 

o „Darbuotojui 54“, dirbančiam priėmimo skyriuje, darbo sutartyje nustatyta 38 

valandos per savaitę, turėtų būti nustatyta 37 val. 

 Darbo kodekse
181

 numatyta, kad darbo laiko norma, tai laiko trukmė, kurią 

darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui, kad atliktų pareigas pagal 

darbo sutartį (neskaitant papildomo darbo ir viršvalandžių), turi būti nustatyta darbo sutartyje. 

Audito metu nustatyta, kad daugelyje sutartyse nenurodyta darbo laiko norma (pvz. „darbuotojo 

44“, „darbuotojo 55“ , „darbuotojo 44“ darbo sutartyse). 
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 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, 3.2–3.3 
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 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 112 str., 1 d. 
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3. TURTAS VALDOMAS NEEFEKTYVIAI, PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTŲ 

REIKALAVIMUS 
 

3.1 Nesilaikoma teisės aktų reikalavimų dėl savivaldybės turto perdavimo 

 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme
182

 

numatyta, kad valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais 

laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybės tarybos nustatyta tvarka viešosioms 

įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

laikomos viešojo sektoriaus subjektais. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme
183

 nurodyta, 

kad viešojo sektoriaus subjektai pelno nesiekiantys asmenys, kuriems vienas ar keli (kartu) šio 

dalies 1, 2 ir 3 punktuose (valstybė, savivaldybė, biudžetinės įstaigos) punktuose nurodyti 

subjektai daro lemiamą poveikį. 

Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo tvarkos apraše
184

 numatyta, kad savivaldybės turtas gali būti perduodamas 

panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti apraše nustatyta tvarka viešosioms 

įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

laikomos viešojo sektoriaus subjektais – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui. 

Audito metu nustatyta, kad Ignalinos rajono savivaldybė perdavė viešajai įstaigai 

Ignalinos ligoninei turtą panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti ilgalaikį ir 

trumpalaikį turtą. Pagal pateiktus duomenis Ignalinos rajono savivaldybės administracija turtą 

ligoninei panaudos pagrindais perdavė 2018 m., 2015 m., 2008 m., 2006 m., 1997 m. ir 1992 m. 

Nesilaikoma Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos apraše
185

 nustatytų reikalavimų, kur numatyta, kad 

viešosioms įstaigoms turtas panaudos pagrindais gali būti perduotas ne ilgesniam kaip 10 metų 

terminui. 

Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo tvarkos apraše
186

 nurodyta, kad savivaldybės turtas, perduotas pagal 
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 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 14 

straipsnis 1 d., 2 p. 
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 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2 str. 22 d. 4 p. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

tvarkos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl 

Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 15.1. p. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

tvarkos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl 

Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 15.1. p. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

tvarkos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl 
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panaudos sutartį, grąžinamas pasibaigus sutarties terminui ar panaudos gavėjui atsisakius 

naudojamo turto. Tokiu atveju, panaudos sutartis gali būti keičiama arba nutraukiama šalių 

susitarimu be atskiro tarybos sprendimo. 

Sveikatos priežiūros įstatyme
187

 numatyta, kad savivaldybė jai nuosavybės teise 

priklausantį ilgalaikį turtą nustatyta tvarka perduoda patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, 

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių savininkas yra savivaldybė. Įstatyme
188

 

nurodyta, kad valstybės turto ir savivaldybės turto patikėjimo sutartis sudaroma ne ilgesniam 

kaip 99 metų terminui. 

Audito metu Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 

T-230 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Ignalinos rajono ligoninei“ perdavė ligoninei 

penkiasdešimčiai metų valdyti ir naudoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį pirminės 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti Ignalinos rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise 

valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir trumpalaikį materialųjį turtą. 

 

3.2 Nesilaikoma reikalavimų dėl inventorizacijos komisijos sudarymo 

 

Ligoninės direktoriaus įsakymu
189

 sudaryta inventorizacijos komisija atlikti įstaigos 

turto, įskaitant gautą iš trečiųjų asmenų – ilgalaikio materialiojo turto, atsargų, piniginių lėšų, 

gautinų sumų ir įsipareigojimų – 2019 m. metinę inventorizaciją. Komisijos sudėtis: 

„darbuotojas 56“, „darbuotojas 57“, „darbuotojas 58“, „darbuotojas 59“. 

Taisyklių
190

 15.3 papunktyje nustatyta, kad atsakingi asmenys negali būti 

inventorizacijos komisijos nariais. Audito metu nustatyta, kad nesivadovaujama Inventorizacijos 

taisyklių
191

 15.3 papunktyje nustatytais reikalavimais, nes komisijos nariai yra atsakingi 

asmenys, pvz.: 

 VšĮ Ignalinos rajono ligoninės 2019 m. spalio 30 d. Ilgalaikio turto inventorizacijos 

apraše Nr. 2 nurodyta, kad „darbuotojas 58“ yra atsakingas už turtą, kurio buvimo vieta yra 

„Poliklinika“ (turto inventoriniai Nr.: 12755, 12775, 24118, 24121). 

                                                                                                                                                                                           

Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 26 p. 
187

 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymas, 36 str., 3 d. 
188

 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymas, 36 str. 4 d. 
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 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl 

Inventorizacijos komisijos sudarymo ir turto inventorizacijos atlikimo“. 
190

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. 
191

 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 15.3 p. 
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 VšĮ Ignalinos rajono ligoninės 2019 m. spalio 30 d. Ilgalaikio turto inventorizacijos 

apraše Nr. 3 nurodyta, kad „darbuotojas 58“ yra atsakingas už turtą, kurio buvimo vieta yra 

„Pulmonologo kabinetas“ (turto inventorinis Nr. 25173). 

 VšĮ Ignalinos rajono ligoninės 2019 m. spalio 30 d. Ilgalaikio turto inventorizacijos 

apraše Nr. 7 nurodyta, kad „darbuotojas 59“ yra atsakingas už turtą, kurio buvimo vieta yra 

„Kardiologija“ (turto inventoriniai Nr.: 12466, 12467, 12470, 12472, 12480, 12481, 12482, 

12487, 12758, 12760, 12761, 12762, 12764, 12765, 12766, 24102, 25203). 

 VšĮ Ignalinos rajono ligoninės 2019 m. spalio 30 d. Inventoriaus inventorizacijos 

apraše Nr. 39 nurodyta, kad „darbuotojas 59“ yra atsakingas už turtą, kurio buvimo vieta yra 

„Kardiologija“ (turto Nr.:2020203, 2020445, 2020817, 2020860, 2020879, 2021085, 2021085, 

2021235, 2021236, 2021240, 2021244, 2021244, 2021244, 2021283, 2021286, 2021683, 

2021961, 2022014, 2022135, 2022136, 2022137, 2022138, 2022139, 2022143, 2021245). 

 VšĮ Ignalinos rajono ligoninės 2019 m. spalio 30 d. Ilgalaikio turto inventorizacijos 

apraše Nr. 11 nurodyta, kad „darbuotojas 56“ yra atsakingas už turtą, kurio buvimo vieta yra 

„Ūkio sk.“ (turto inventoriniai Nr.: 12211, 12304, 12305, 25165, 25189). 

 VšĮ Ignalinos rajono ligoninės 2019 m. spalio 30 d. Ilgalaikio turto inventorizacijos 

apraše Nr. 13 nurodyta, kad „darbuotojas 57“ yra atsakingas už turtą, kurio buvimo vieta yra 

„Buhalterija“ (turto inventorinis Nr. 25179). 

 VšĮ Ignalinos rajono ligoninės 2019 m. spalio 30 d. Inventoriaus inventorizacijos 

apraše Nr. 2 nurodyta, kad „darbuotojas 57“ yra atsakingas už turtą, kurio buvimo vieta yra 

„Buhalterija“ (turto Nr. 2020388, 2020412, 2020417, 2020548, 2021569, 2021897, 2021981, 

2022128, 2022129, 2022130, 2021969). 

Atsakingi asmenys gali būti inventorizacijos komisijos nariai, tik tais atvejais, kai 

subjekte yra ne daugiau kaip penki darbuotojai ir (arba) kiti darbuotojai neturi galimybių 

tinkamai atlikti inventorizacijos
192

. 

Nesivadovaujama Inventorizacijos taisyklių
193

 13.3 papunktyje nustatytais 

reikalavimais, kur numatyta, kad sprendime atlikti inventorizaciją turi būti nurodomas 

inventorizacijos atlikimo pradžios ir pabaigos datos. Ligoninės direktorius įsakyme
194

 nenurodė 

inventorizacijos pradžios ir pabaigos datas. 

3.3 Turtas netinkamai apskaitomas 
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 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl 

Inventorizacijos komisijos sudarymo ir turto inventorizacijos atlikimo“. 
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 Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė pateikė Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijai turto gauto pagal panaudos sutartis inventorizacijos aprašus, kurie parengti 

nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklių
195

 17.4 papunktyje nustatytais reikalavimais 

(inventorizavimo aprašus sudaryti pagal grupavimą į buhalterines sąskaitas). Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijai pateikti 2019 m. ilgalaikio turto inventorizacijos aprašai, tačiau 

aprašuose nurodytas ūkinis inventorius (trumpalaikis turtas), pvz.: 2019 m. lapkričio 30 d. 

Ilgalaikio materialaus turto inventorizacijos apraše Nr. 5 nurodytas turtas – elektrinės plytelės, 

kurių vertė 174,64 Eur. 2019 m. lapkričio 30 d. Ilgalaikio materialaus turto inventorizacijos 

apraše Nr. 7 nurodytas turtas – dozatorius, kurio vertė 152,92 Eur; medikamentų laikymo spinta, 

kurios vertė 183,04 Eur ir t.t. 

 Inventorizacijos taisyklių
196

 19 punkte numatyta, kad pagal panaudos sutartį 

perduotas turtas inventorizuojamas pagal panaudos davėjo pateiktą turto inventorizavimo aprašą. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius nėra patvirtinęs turto inventorizavimo 

tvarkos (aprašo). 

 Pavyzdinio viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos vadovo
197

 Ilgalaikio 

materialaus turto apskaitos tvarkos aprašo 6 punkte numatyta, kad ilgalaikio materialiojo turto 

inventoriaus numeris neturi būti keičiamas per visą ilgalaikio materialiojo turto buvimo laiką. 

Inventoriaus numerį galima pakeisti tik tais atvejais, kai nustatoma, kad ilgalaikis materialusis 

turtas buvo sunumeruotas klaidingai. Audito metu buvo palyginti Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijai 2019 m. pateikti viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės turto, gauto pagal 

panaudos sutartis, inventorizavimo aprašai su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus pateikta informacija (turto sąrašais) apie perduotą turtą 

pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai Ignalinos rajono ligoninei. Nustatyta, kad viešosios 

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės ilgalaikio turto inventorizavimo aprašuose pateikta 

informacija (ilgalaikio turto inventoriniai numeriai) nesutampa su Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos apskaitoje esančia informacija, pvz.: 

(4 lentelė) 

Eil. 

Nr. 
Turto pavadinimas 

Turto inventorinis 

numeris pagal Ignalinos 

rajono savivaldybės 

administracijos Finansų 

ir apskaitos skyriaus 

pateiktą informaciją 

Turto inventorinis numeris 

pagal viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės 

pateiktą informaciją (Ilgalaikio 

turto inventorizavimo aprašai) 
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 https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-
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1. 
Masažo stalas (vertė 

1541,94 Eur) 
01638292 38292 

2. 

Mobilus rentgeno 

aparatas(vertė 17220,81 

Eur) 

12409 38295 

3. 

Ultragarso terapijos 

aparatas „IONOSON–

Expert“ (vertė 4604,67 Eur) 

01638284 38284 

4. 
Kineziterapijos įrenginys 

(vertė 1723,24 Eur) 
01638289 38289 

5. 

Automobilis ,,Volkswagen 

Transporter" be GPS, 

valstybinis Nr. EDC698 

(vertė 90167,78 Eur)  

SAM12060207 38296 

 

Audito metu nustatyta, kad viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė pateikė Ignalinos 

rajono savivaldybės administracijai ne viso turto gauto pagal panaudos sutartis dokumentus 

(inventorizacijos aprašus): 

(5 lentelė) 

Eil. Nr. Turto pavadinimas Turto vertė, Eur Pastabos 

1. 
Ignalinos rajono ligoninės pastato 

rekonstrukcija 
644527,03 Nepateiktas IMT aprašas 

2. 
Pastatas – pagalbinis pastatas 

Ignalina Ligoninės g. 13 D 
44757,3 Nepateiktas IMT aprašas 

 

 Taisyklių
198

 8.2–8.3 papunkčiuose nurodyta maisto produktus inventorizuoti ne 

rečiau kaip kartą per ketvirtį, pinigus kasoje, nepanaudotus saugiuosius blankus – kiekvieną 

mėnesį. Auditui buvo pateikti tik 2019 m. metinės inventorizacijos aprašai. Maisto produktų, 

pinigų, nepanaudotų saugiųjų blankų inventorizacija kartą per ketvirtį (kas mėnesį), kaip to 

reikalauja teisės aktai, atliekama nebuvo. 

 13-ajam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte 

„Nematerialusis turtas“
199

 5 punkte nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjekto nematerialusis 

turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto 

vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį 

naudodamas numato gauti tiesioginė ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. 

Audito metu pateiktas viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės ilgalaikio turto 

sąrašas. Nematerialaus turto sąraše nėra, nors įstaiga veikloje naudoja apskaitos programą ir kitas 

programas. Ligoninės vyriausiasis buhalteris informavo, kad nematerialus turtas pirktas seniai ir 
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 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nematerialusis turtas“ patvirtintas 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaito ir 

finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“. 
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jau nurašytas. Nesivadovaujama 13-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartu „Nematerialusis turtas“
200

, nes netinkamai apskaitomas įtaigos nematerialusis turtas. 

 

3.4 Netinkamai vykdoma vaistų apskaita 

 

Inventorizacijos taisyklių
201

 9.2 papunktyje numatyta, kad viešojo sektoriaus subjektai 

privalo inventorizuoti visą turimą turtą ir įsipareigojimus, kai keičiasi atsakingi asmenys. 

„Darbuotojas 59“ ligoninėje iki 2020 m. rugpjūčio 9 d. buvo atsakingas už vaistų apskaitą. Nuo 

2020 m. rugpjūčio 10 d. „darbuotojas 59“ priimtas į viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės 

kitas pareigas.  

Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

tvarkos aprašo
202

 8
1
 punkte nurodyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu 

turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už vaistinių preparatų užsakymą, priėmimą, vaistinių 

preparatų pakuočių apsaugos priemonių tikrinimą ir unikalių identifikatorių deaktyvinimą, 

vaistinių preparatų laikymą, apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

2020 m. spalio 7 d. pateiktas viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės 

direktoriaus 2020 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl vaistinių preparatų, vienkartinių 

priemonių užsakymo, priėmimo, laikymo, apskaitos, išdavimo atsakingo asmens paskyrimo“ 

kuriuo „darbuotojas 58“ paskirtas atsakingas už vaistinių preparatų, vienkartinių priemonių 

užsakymą, priėmimą bei išdavimą ligoninės padaliniams pagal ligoninės direktoriaus patvirtintus 

važtaraščius. Ligoninės administratorei pavesta supažindinti su įsakymu atsakingus darbuotojus 

pasirašytinai, tačiau darbuotojų parašų nėra. 

2020 m. spalio 2 d. „darbuotojas 58“ informavo auditą, kad ji oficialiai įsakymu nėra 

paskirta atsakinga už vaistų apskaitą. Darytina išvada, kad ligoninės direktorius be darbuotojų 

sutikimo skyrė darbuotojus atlikti darbą nesulygtą darbo sutartyje. 

 

Audito metu (2020 m. spalio 1 d.) asmuo atsakingas už vaistų apskaitą dar nebuvo 

paskirtas. Neoficialiai nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. už vaistų apskaitą buvo atsakingas 
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„darbuotojas 58“. Prieš perduodant darbuotojui vaistus, turtas nebuvo inventorizuotas, kaip tai 

numatyta Inventorizacijos taisyklių
203

 9.2 papunktyje. 

 

2020 m. spalio 7 d. pateiktas viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. P-81 „Dėl „darbuotojo 59“ atleidimo iš darbo“, 

kuriuo sudaryta materialinių vertybių perdavimui „darbuotojo 59“ žinioje esančių materialinių 

vertybių perdavimo komisija. Ligoninės administratorei pavesta supažindinti atsakingus 

darbuotojus su įsakymu pasirašytinai, tačiau sudarytos komisijos narių parašų nėra. 

 

Audito metu (2020 m. spalio 1 d.) atliktas patikrinimas vaistinių preparatų sandėlyje, 

atsitiktinės atrankos būdu patikrinti vaistiniai preparatai (40 pozicijų), nustatyta vaistinių 

preparatų kiekių neatitikimai. Ligoninės direktorius paaiškino, kad ne visi dokumentai suvesti į 

apskaitą, todėl skiriasi vaistinių preparatų likučiai esantys sandėlyje ir likučiai esantys apskaitoje. 

Patikslinus apskaitoje vaistų likučių duomenis, nustatyti vaistų neatitikimai: 

(6 lentelė) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Kiekis apskaitoje, vnt. 

Rastas kiekis 

patikrinimo metu, 

vnt. 

Skirtumas, 

vnt. 

1. 
FUROSEMID 20mg 

2 ml, amp 
1130.00 1100.00 30.00 

2. 
DEXAMETHAON 

4mg/1ml, amp 
375.00 475.00 100.00 

3. 
Infuzinės sistemos, 

vnt. 
1125.00 625.00 500.00 

4. 
METRONIDASOL 

200 mg, atb 
200.00 - 200.00 

 

Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

tvarkos aprašo
204

 43 punkte numatyta, kad iš tiekėjų priimti vaistiniai preparatai įstaigoje 

įtraukiami į apskaitą vaistinių preparatų įsigijimo kaina. Vaistinių preparatų įsigijimas 

registruojamas taip, kad galima būtų atsekti vaistinio preparato pavadinimą, stiprumą ir 

farmacinę formą, kiekį, įsigijimo datą ir tiekėjo pavadinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad 

vaistai į apskaitą įvedami nesilaikant nustatytų reikalavimų. Patikrinimo metu vietoj esančio 

apskaitoje Tavegil 1 mg/1 ml 2 ml, amp. rastas vaistas Clemastinum. Metronidasol vaistas 
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nerastas, ligoninės direktorė paaiškino, kad reikia ieškoti pagal veikliąją medžiagą, bet kitas 

vaistas taip pat nebuvo rastas. 

Farmacijos įstatyme
205

 nurodyta, kad vaistinio preparato pavadinimas – vaistinio 

preparato sugalvotas pavadinimas (toks, kurio negalima supainioti su bendriniu), taip pat 

bendrinis ar mokslinis pavadinimas kartu su vaistinio preparato registruotojo prekės ženklu ar 

pavadinimu. 

 

2020 m. spalio 7 d. gautas ligoninės direktoriaus paaiškinimas dėl vaistinių aparatų 

neatitikimo. Dėl DEXAMETHAON ir Infuzinių sistemų buvo neapsižiūrėta, kad atiduota, dėl 

METRONIDASOL vaisto paaiškinta, kad buvo patikrinimo metu, tik kitu pavadinimu, nors 

patikrinimo metu jo nerado. 

Darytina išvada, kad ligoninėje vaistų kontrolė nevykdoma. Už vaistų apskaitą 

atsakingas darbuotojas sandėlyje neturėjo dokumentų, įrodančių, kad vaitus atidavė ir kam 

konkrečiai atidavė. 

 

Audito metu nustatyta, kad ligoninės apskaitos politikoje nereglamentuota vaistinių 

preparatų apskaita, ligoninės direktorius nėra patvirtinęs vaistinių preparatų tvarkos aprašo. 

 

4. NETINKAMAI ORGANIZUOJAMI IR VYKDOMI VIEŠIEJI PIRKIMAI 
 

4.1 Ne visais atvejais viešųjų pirkimų informacija viešinama 
 

Ligoninėje yra patvirtintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą 

sąrašas
206

, 2019 m. gruodžio 23 d. buvo atlikti šių dokumentų pakeitimai
207

. 

Įstaigos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento
208

 IV skyriaus nuostatai neatitinka 
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Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
209

 nuostatų, kuriame nustatyta, kad komisiją 

sudariusi perkančioji organizacija gali kviesti viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojo 

teisėmis dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus. 

Viešųjų pirkimų įstatyme 
210

 (toliau – VPĮ) ir ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos apraše
211

 nustatyta, kad perkančioji organizacija turi parengti ir patvirtinti 

planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus ir pagal Viešųjų pirkimų 

tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistemoje 

(toliau -CVP IS) paskelbti planuojamų atlikti pirkimų (išskyrus mažos vertės) suvestinę. Ši 

suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus 

planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas. Viešoji įstaiga Ignalinos ligoninė neskelbė informacijos apie planuojamus 

pirkimus, kurių vertė viršijo mažos vertės pirkimo ribą, t.y. 2018 m., 2019 m., 2020 m. pirkimai 

pagal BVPŽ kodą 33600000 farmacijos produktai. Taip pat, nustatyta, kad nebuvo suplanuota 

pirkimų nurodytų BVPŽ kodu (15100000-9), pirkimų plane buvo suplanuoti pirkimai pagal kitą 

BVPŽ kodą (15000000-8) maisto produktai (9 dalys). 

VPĮ 
212

 nustato, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą 

pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios 

atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba 

visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų 

neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar 

preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 

pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka
213

 turi paskelbti CVP IS. Sutartis 

viešinti privaloma nepriklausomai nuo jų vertės, nepriklausomai nuo to ar tai mažos vertės 

pirkimas ar ne. Taip pat, turi būti viešinami ir laimėjusių tiekėjų pasiūlymai, sutarčių pakeitimai, 

sutartys sudarytos per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO). Audito metu nustatyta, 

kad ligoninė ne visais atvejais viešina sudarytas sutartis, sutarčių pakeitimus ir laimėjusių tiekėjų 

pasiūlymus. Įstaiga centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje neskelbė laimėjusių 

tiekėjų pasiūlymus 7 sutarčių
214215

. VPĮ
216

 nustato, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 19 str., 4 p. 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 26 str., 1 p. 
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 Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo, 
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19 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, 

organizavimo, atlikimo, atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 p. 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 86 str., 9 d. 
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 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo 

centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, tvarkos aprašo VIII dalis. 
214

 UAB „Sanitex“ sutartys 2018-09-17 Nr. VP-13, 2018-09-17 Nr. VP-15, 2018-09-17 Nr. VP-16, 2019-04-26 Nr. 

VP19-10. 
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negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų 

kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Todėl, 

pasiūlymai turėjo būti paskelbti. 

 

4.2 Pasirašomos ir vykdomos neterminuotos sutartys 

 

Atlikus ligoninės pasirašytų sutarčių patikrinimus, pastebėti atvejai, kai įstaiga pasirašo 

neterminuotas sutartis arba sutartis, kurios prasitęsia automatiškai ir juose nenurodomas 

konkretus maksimalus sutarties galiojimo terminas. Nustatyti atvejai, kai įstaiga vykdo sutartis, 

kurios pasirašytos daugiau negu prieš 5 ar 6 metus ir galioja neribotai. 

Tokių sutarčių vykdymas pažeidžia VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principus
217

 bei kitų prekių ar paslaugų tiekėjų 

teisėtus lūkesčius. VPĮ
218

 nustatyta, kad sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne 

ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties įsigaliojimo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo 

laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant 

racionalaus lėšų panaudojimo būtina pailginti šį laikotarpį. 

Audito metu nustatyta, kad pasirašytos ir vykdomos neterminuotos sutartys su 2 

tiekėjais: UAB Shindler – liftas (sutartis pasirašyta 2001-11-30) 2017–2020 metais įmonei už 

suteiktas paslaugas buvo sumokėta 5 214 Eur., UAB Lindstrom (sutartis pasirašyta 2015-10-21 ) 

2017 – 2020 metais buvo sumokėta 3 492 Eur. Pastebėtina, kad atvejai, kai ligoninė vykdė 

neterminuotos sutartis, buvo nustatyti savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus dar 

2014 m. Audito metu nustatyta, kad įstaiga pasirašė daugiau neterminuotų sutarčių, tačiau, jos 

nebuvo vykdomos, todėl jų nevertinome. 

 

4.3 Nustatyti atvejai kai prekės ir paslaugos perkamos be viešųjų pirkimų 

 

Ligoninė yra perkančioji organizacija
219

, todėl įstaiga privalo vykdyti viešųjų pirkimų 

procedūras vadovaujantis VPĮ. Audito metu nustatyti 9 atvejai, kai įstaiga perka prekes ir 

paslaugas be viešųjų pirkimų procedūrų: 

 Iš D. Paukštės KŪB Danalta 2019–2020 įsigyta maisto ir ūkio prekių už 16 169 Eur. 

Taip pat, iš KŪB Danalta pagal PVM sąskaita faktūra Nr. DAN20005323, be viešųjų pirkimų 

procedūrų buvo įsigyti dovanų kuponai, kurie, pagal darbuotojų paaiškinimus, buvo išdalinti 

įstaigos darbuotojams profesinės šventės proga (180 Eur.). 
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, UAB „Metos“ sutartys 2018-05-10 Nr. P-9/61/030, 2018-09-25 VP-19/15/030, 2018-09-25 VP-20.  
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 20 str., 2 d. 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 17 str., 1 d. 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 86 str., 5 d. 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 2 str. 25 d. 
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 Iš UAB Rotada 2017 – 2020 metais be viešųjų pirkimo procedūrų įsigyta degalų už 

26 913 Eur. (2017 m. – 6 163,54 Eur., 2018 m. – 7 616,21 Eur., 2019 m. – 8 018,1 Eur., 2020 

m. – 5 115,84 Eur.). 

 Iš UAB Infodeka 2017–2020 metais sumokėta už suteiktas paslaugas (kompiuterių 

aptarnavimo ir kasečių papildymo) ir kompiuterinės technikos įsigijimą 15 636 Eur. (2017 m. – 

3 161,98 Eur., 2018 m. – 4 361,87 Eur., 2019 m. – 5 485,78 Eur., 2020 m. – 2 627,36 Eur.). 

 Iš AB „Telia“ 2017–2020 metais sumokėta už suteiktas judriojo ryšio paslaugas 4 

272 Eur. (2017 m. – 842,00 Eur., 2018 m. – 1 307,57 Eur., 2019 m. – 1 362,82 Eur., 2020 m. – 

759,62). Įstaiga judriojo ryšio, viešųjų pirkimų procedūrų, paslaugas pirko pagal 2018-02-01 

susitarimą Nr. SP056043. Susitarimas galiojo 24 mėnesius, tačiau apmokėjimai už šias 

paslaugas vyko ir po 2020-08-01. 

 Iš UAB Poolservice.lt 2017–2019 metais sumokėta už suteiktas paslaugas 9 105 Eur. 

(2017 m. – 342,00 Eur., 2018 m. – 3 197,58 Eur., 2019 m. – 2 334,21 Eur.). Iš šios įmonės 

įstaiga paslaugas užsakinėjo ir 2020 m., tačiau audituojamu laikotarpiu UAB Poolservice.lt 

nepateikė sąskaitų apmokėjimui. 

 Iš A. Tamošiūno įmonės 2017–2020 metais sumokėta už suteiktas paslaugas 45 500 

Eur. (2017 m. – 12 428,43 Eur., 2018 m. – 11 588,62 Eur., 2019 m. – 7 856,85 Eur., 2020 m. – 

13 627,00 Eur.). 

 Iš UAB IT saugumo sprendimai 2017 – 2020 metais sumokėta už suteiktas paslaugas 

1 267 Eur. (2017 m. – 15,52 Eur., 2018 m. – 559,73 Eur., 2019 m. – 530,53 Eur., 2020 m. – 

161,35 Eur.). 

 Iš UAB Sanitex 2020 m nupirko maisto prekių. už 4 293 Eur.  

 2020 m. ligoninė už 4 420,04 Eur nupirko maisto prekių iš UAB Žemaitijos pienas. 

Prekės buvo perkamos pasibaigus sutarčiai 2020 m. balandžio 29 d. Nustatyta, kad po sutarties 

pasibaigimo, įstaiga kai kurias prekes pradėjo pirkti ženkliai didesnėmis (daugiau nei 1,5 karto) 

kainomis. 

Pastebėtina, kad atvejai, kai ligoninė prekes ar paslaugas perka be viešųjų pirkimo 

procedūrų buvo nustatyti savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus dar 2014 m. (Buvo 

taip pat nustatyti pažeidimai dėl UAB Omnitel (dabar AB Telia), KŪB Danalta, UAB Infodeka). 

Audito metu nustatyti neatitikimai vykdant viešųjų pirkimų procedūras, atliekant 

gyvūninės kilmės produktų, mėsos ir mėsos gaminių pirkimą, 2019-04-23 pirkimų organizatorė 

nepagrįstai priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras dėl perkančiajai organizacija per 

didelės kainos. Toks sprendimas neatitinka VPĮ reikalavimus
220

. Pirkimo metu pateikti 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 2 str. 18 d. 2 p. 
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pasiūlymai neviršijo pirkimo paraiškoje nurodytos numatomos sudaryti sutarties vertės. Įstaigos 

direktorius patvirtino mažos vertės viešojo pirkimo pažymą kurioje buvo nustatytas laimėtojas, 

tačiau dėl neaiškių priežasčių pirkimų organizatorė nusprendė nesudaryti pirkimų-pardavimo 

sutarties su pirkimo laimėtoju. 

Įstaiga pirkdama prekes ar paslaugas be viešųjų pirkimų neracionaliai, neekonomiškai 

naudoja finansinius išteklius, nevykdo VPĮ įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Vadovaujantis VPĮ,
221

 perkančioji 

organizacija turi siekti, kad prekėms ir paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų 

naudojamos racionaliai. 

 

4.4 Nevykdoma vidaus kontrolė 

 

Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus 

kontrolės tvarkos apraše
222

 nustatyta, kad viešieji pirkimai yra rizikos veiksnys, kurį reikėtų 

įvertinti vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę. Tvarkos apraše
223

 nustatyta, kad išankstinės 

finansų kontrolės funkcija turi būti atskirta nuo sprendimų inicijavimo vykdymo. Taip pat, 

apraše
224

 nustatyta, kad Įstaigos vadovas yra atsakingas už efektyvios įstaigos vidaus kontrolės 

sistemos, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jo veikimą bei tobulinimą. 

Įstaiga turi patvirtintas, vadovaujantis teisės aktais
225226

, finansų kontrolės taisykles
227

. 

Ligoninės Finansų kontrolės taisyklėse nėra detaliai aprašytos kontrolės procedūros, tačiau 

audito metu nustatyta, kad šių taisyklių yra nesilaikoma vykdant veiklą (prekės ir paslaugos 

perkamos be viešųjų pirkimų ar pasibaigus sutarčiai ir už jas yra apmokama). Taip pat nustatyta, 

kad taisyklėse ne visais atvejais detaliai apibrėžtos atsakomybės ir pareigos. Įstaiga prekes ar 

paslaugas perka be viešųjų pirkimų procedūrų analizės. Audito metu nustatyta, kad daugelio 

atveju sprendimus priima vienas asmuo. Sąskaitos faktūros nevizuojamos vadovo, pavedimus 
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 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 17 str. 2d 1 p. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašas, 

patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 52 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašas, 

patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 52 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, III sk. 

12 p. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašas, 

patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 52 „Dėl Ignalinos rajono 

savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, IV sk. 

32 p. 
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 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl minimalių finansų kontrolės 

reikalavimų patvirtinimo“. 
226

 Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas. 
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 Ignalinos rajono savivaldybės ligoninės 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-43 „Dėl viešosios įstaigos 
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banke daugelio atveju tvirtina vienas darbuotojas (vyriausiasis buhalteris) be vadovo parašo, su 

vadovu derinimas dėl sąskaitų apmokėjimo tiekėjams vyksta vyriausiajam buhalteriui pateikus 

informaciją žodžiu). Ligoninėje nevykdomi Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos apraše
228

 nustatyti reikalavimai. Be to, ne 

visais atvejais vykdomi ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše
229

 

nustatyti reikalavimai kuriuose nustatyta, kad pirkimo sutarties projektas, įvykdžius pirkimo 

procedūras, derinamas su įstaigos vyriausiuoju buhalteriu, siekiant užtikrinti išankstinę finansų 

kontrolę. Apraše
230

 nustatyta, kad paskutiniame pirkimo sutarties lape, tam skirtoje vietoje, 

privalo būti pirkimo sutarties iniciatoriaus ir ligoninės vyriausiojo buhalterio vizos. Įvardintos 

aplinkybės nurodo į visiškai neveikiančią įstaigos vidaus kontrolės sistemą. Manytina, kad dėl 

šių priežasčių, gali didėti korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybė. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus 

audito įstatymo nauja redakcija, kuri nustato dar griežtesnius reikalavimus vidaus kontrolei, 

tačiau audito atlikimo laikotarpyje įstaiga nevykdė įstatymo nuostatų, nepatvirtino vidaus 

kontrolės politikos, nevykdė kitų įstatymo reikalavimų dėl stebėsenos ir kitų procedūrų. 

Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos apraše
231

 

nurodyta, kad subjekto vadovas, kiek tai susiję su apskaitos organizavimu, atsakingas už subjekto 

vidaus kontrolės sukūrimą ir veikimo užtikrinimą. Apraše
232

 nustatyta, kad vadovas tvirtina 

banko mokėjimo nurodymus, vyriausiasis buhalteris rengia mokėjimo paraiškas valstybės ar 

savivaldybės iždui
233

 ir teikia pasirašyti ir (arba) tvirtinti subjekto vadovui ar jo pavedimu kitam 

vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui mokėjimo paraiškas ir banko mokėjimo 
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nurodymus
234

. Vadovaujantis aprašu vyriausiasis buhalteris vienas be vadovo ar jo įgalioto 

asmens negali pasirašyti mokėjimo nurodymų, bet audito metu nustatyta, kad ligoninės 

vyriausiasis buhalteris vienas atlieka pavedimus (be vadovo patvirtinimo). 

Įstaigos finansų kontrolės taisyklėse nustatyta
235

, kad už išankstinę finansų kontrolę 

atsakingas vyriausiasis buhalteris. Taisyklėse
236

 reglamentuota, kad ūkinės operacijos išankstinę 

finansų kontrolę, kurios tikslas yra nustatyti, ar ūkinė operacija, ar dokumentai, susiję su ūkinės 

operacijos atlikimu, tinkamai parengti, atlieka vyriausiasis buhalteris. Tai atlikdamas, 

vyriausiasis buhalteris turi teisę iš atsakingų asmenų gauti raštiškus ar žodinius paaiškinimus dėl 

dokumentų ūkinei operacijai atlikti parengimo ir ūkinės operacijos atlikimo. Nustatęs, kad ūkinė 

operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti, 

atsakingas už išankstinę finansų kontrolę darbuotojas, pasirašo paraišką ar kitą dokumentą dėl 

ūkinės operacijos atlikimo
237

. 

Apžvelgiant į įvardintas aplinkybes, darytina išvada, kad įstaigoje nevykdoma vidaus 

kontrolė, neefektyviai organizuojamas finansinių išteklių valdymas ir kontrolė. 
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PRIEDAI 
 

Ataskaitos „Viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos 

vertinimas“ 

1 priedas 

 

Santrumpos ir sąvokos 

 

Ligoninė – viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė; 

Savivaldybė – Ignalinos rajono savivaldybė; 

LNSS – Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema; 

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; 

CPO – Centrinė perkančioji organizacija; 

PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas; 

VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

VSAFAS – viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. 
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Ataskaitos „Viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos 

vertinimas“ 

2 priedas 

 

Audito apimtis ir metodai 

 

Veiklos audito tikslas – įvertinti viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės veiklą 

ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais. 

Pagrindiniai veiklos audito klausimai: 

 Ar efektyviai organizuojamas įstaigos valdymas; 

 Ar įstaigoje darbo užmokestis apskaitomas vadovaujantis teisės aktais, o jam skirtos 

lėšos naudojamos efektyviai ir ekonomiškai; 

 Ar įstaigos turtas valdomas efektyviai ir teisėtai; 

 Ar įstaigoje tinkamai organizuojami ir vykdomi viešieji pirkimai. 

Audituojamas subjektas – viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė. 

Audituojamas laikotarpis – 2017–2019 m., atskirais klausimais siekiant išsamaus ir 

pagrįsto vertinimo, buvo vertinti ankstesnių metų duomenys. 2020 m. duomenys bus nagrinėjami 

tiek, kiek jie susiję su įvykusiais pokyčiais nagrinėjamais klausimais. 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus238 ir tarptautinius aukščiausiųjų 

audito institucijų standartus
239

. Laikėmės prielaidos, kad visi auditui pateikti dokumentai yra 

išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus. 

 
Audito ataskaitos skyrius Taikyti duomenų rinkimo ir 

vertinimo metodai 

Tikslai 

Ligoninės valdymo veikla 

neefektyvi 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome ir analizavome: 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatymas; 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

priežiūros įstaigų įstatymas;  

Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių 

ir žalos sveikatai atlyginimo 

įstatymas; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimai; 

Savivaldybės tarybos sprendimai; 

Nustatyti: 

Ar ligoninės veikla planuojama 

kryptingai? 

Ar tinkamai organizuojama valdymo 

ir veiklos priežiūros veikla? 

Ar tinkamai nustatytos mokamų 

paslaugų kainos? 

Ar ligoninės interneto svetainė 

atitinka teisės aktų reikalavimus ir 

yra aiški? 

Ar ligoninės pacientų nagrinėjimo 

tvarka atitinka teisės aktų 

reikalavimus? 

                                                           
238

 Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. 

įsakymu Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
239

 Parengti ir patvirtinti Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos, 

prieiga per internetą: http://lar.lt/www/new/page.php?326. 
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Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai; 

Ligoninės įstatai; 

Ligoninės direktoriaus įsakymai; 

Ligoninės vidaus dokumentai. 

Darbo užmokesčio apskaita 

tvarkoma neteisingai 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome ir analizavome: 

Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas; 

LNSS šakos kolektyvinė sutartis; 

Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

priežiūros įstaigų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimai; 

Ligoninės direktoriaus įsakymai; 

Ligoninės vidaus dokumentai (darbo 

grafikai, darbo laiko apskaitos 

žiniaraščiai, darbo užmokesčio 

priskaitymo žiniaraščiai ir kt.). 

Pokalbiai su: 

Įstaigos vadovu, vyr. buhalteriu. 

Nustatyti: 

Ar efektyviai veikia įstaigoje 

nustatyta darbo apmokėjimo tvarka? 

Ar darbo užmokestis skaičiuojamas 

vadovaujantis teisės aktais, darbo 

užmokesčio fondas naudojamas 

ekonomiškai ir efektyviai? 

Ar ekonomiškai naudojamas darbo 

užmokesčio fondas? 

Turtas valdomas neefektyviai, 

pažeidžiant teisės aktų reikalavimus 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome ir analizavome teisės 

aktus: 

Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

Lietuvos Respublikos farmacijos 

įstatymas; 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

priežiūros įstatymas; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimai; 

Ligoninės direktoriaus įsakymai; 

Ligoninės vidaus dokumentai 

(apskaitos dokumentai ir kt.). 

Pokalbiai su: 

Įstaigos vadovu, įstaigos 

darbuotojais, vyr. buhalteriu, 

darbuotojais. 

Nustatyti: 

Ar tinkamai valdomas įstaigos 

turtas, panaudos ir patikėjimo 

pagrindais valdomas turtas? 

Ar tinkamai vykdoma turto 

kontrolė? 

 

Netinkamai organizuojami ir 

vykdomi viešieji pirkimai 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome ir analizavome teisės 

aktus: 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos vidaus 

kontrolės ir vidaus audito įstatymas; 

Ligoninės vidaus dokumentai                     

(Įstaigos direktoriaus įsakymai, 

sutartys dėl prekių ar paslaugų 

pirkimo, apmokėjimo dokumentai, 

bankų dokumentai ir kt.). 

Pokalbiai su: 

Įstaigos vadovu, įstaigos 

darbuotojais, vyr. buhalteriu. 

Nustatyti: 

Ar tinkamai vykdomi viešųjų 

pirkimų planavimo, organizavimo ir 

vykdymo procesai? 

Ar Įstaigoje paskirti asmenys, 

atsakingi už skirtingus viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo 

procesus? 

Ar tinkamai kontroliuojamas viešųjų 

pirkimų procesas? 
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Ataskaitos „Viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos 

vertinimas“ 

3 priedas 

 

Licencijų sąrašas 
 

(Ignalinos rajono ligoninės teikiamų paslaugų, pagal išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros 

licenciją, sąrašas) 

 

Valstybinės asmens sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos 

ministerijos 1999 m. rugsėjo 2 d. išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 623 

(patikslinta 2019-01-25) suteikia teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias 

paslaugas: 

 antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros: vidaus ligų, geriatrijos, reanimacijos ir 

intensyviosios terapijos I-I (vaikų ir suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II 

(vaikų ir suaugusiųjų); 

 pirminės stacionarinės: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos 

(suaugusių ir vaikų); 

 antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros: vidaus ligų, neurologijos, kardiologijos, 

endokrinologijos, pulmonologijos, dermatovenerologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, 

dietologijos, ortopedijos ir traumatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, urologijos, 

akušerijos ir ginekologijos, vaikų ligų, anesteziologijos ir reanimatologijos, chirurgijos, 

psichiatrijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos), echoskopijos, endoskopijos; 

 kitos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: suaugusiųjų ambulatorinės 

reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų), suaugusiųjų 

ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, 

kvėpavimo sistemos ligų), kineziterapijos, ergoterapijos, masažo; 

 slaugos: bendrosios praktikos slaugos, vaikų slaugos, akušerio praktikos; 

 bendrosios asmens sveikatos priežiūros: hemodializės, dienos chirurgijos, 

laboratorinės diagnostikos; 

 ortopedinė odontologija, dantų techniko praktika, odontologija. 
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Ataskaitos „Viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos 

vertinimas“ 

4 priedas 

 

Informacija dėl ligoninės valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių 
 

Dokumentuose ir ligoninės interneto svetainėje pateiktos informacijos atitikimas Ignalinos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintai organizacinei valdymo struktūrai 

(7 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Skyriai, padaliniai 

nurodyti įstaigos 

interneto 

svetainėje
240

 

Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 

patvirtinta įstaigos 

valdymo struktūra
241

 

Ligoninės 

direktoriaus 

patvirtinti 

struktūriniai skyriai 

Pastabos 

1. 
Priėmimo skubios 

pagalbos skyrius 

Priėmimo ir skubios 

pagalbos (priėmimo ir 

skubios pagalbos, 

reanimacijos ir 

intensyviosios terapijos, 

dienos chirurgijos, 

hemodializės) skyrius. 

Priėmimo skyrius Atitinka 

2. Terapijos skyrius   

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

3. 

Slaugos ir 

palaikomojo gydymo 

skyrius 

Slaugos ir palaikomojo 

gydymo skyrius 

Slaugos ir palaikomojo 

gydymo skyrius 
Atitinka 

4. 
Anestezijos ir 

intensyvios terapijos 

skyrius 

  

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

5. Dienos chirurgija 
Priėmimo ir skubios 

pagalbos skyrius 
  

6. 
Ambulatorinė 

reabilitacija 
  

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

7. 
Odontologinė 

priežiūra 
  

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

8. Hemodializė 
Priėmimo ir skubios 

pagalbos skyrius 
Hemodializės palata  

9. 
Klinikinės 

diagnostikos 

laboratorija 

Klinikinės diagnostikos 

laboratorija 

Klinikinės diagnostikos 

laboratorija 
Atitinka 

10.  Vidaus ligų skyrius Vidaus ligų skyrius  

11.  

Konsultacijų poliklinika ir 

Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos skyrius 

  

12.   Diagnostikos padalinys 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

13.   Reabilitacijos padalinys 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

14.   
Konsultacinė 

poliklinika 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

                                                           
240

 https://www.ignalinosligonine.lt/paslaugos/skyriai-padaliniai/ (žiūrėta 2020 m. spalio mėn. 16 d.). 
241

 Ignalinos rajono savivaldybė tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės vidaus struktūros pertvarkai ir naujos struktūros patvirtinimo“. 

https://www.ignalinosligonine.lt/paslaugos/skyriai-padaliniai/
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skyriaus 

15.   
Kardiovaskulinės 

prevencijos poskyri 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

16.   Dienos chirurgija  

17.  
Priėmimo ir skubios 

pagalbos skyrius 

Reanimacijos ir 

intensyvios terapijos 

skyrius 

 

18.  

Administracija, 

direktorius pavaduotojas 

ūkiui, slaugo 

administratorius 

Valdymo aparato 

darbuotojai 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

19.  Buhalterija Tarnautojai 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

20.  Ūkio dalis 
Ūkio aptarnaujantis 

personalas 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

21.  Virtuvė 
Maisto paruošimo 

padalinys 

Tarybos sprendimu 

nėra patvirtinto tokio 

skyriaus 

 
2018-2020 m. patvirtintas lovų skaičius 

(8 lentelė) 
Rodikliai Lovų skaičius 

 2020 2019 2018 

Dienos chirurgija 2 2 2 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius 4 4 4 

Vidaus ligų skyrius 30 30 30 

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius 45 45 45 

Iš viso: 81 81 81 

 

2018-2020 metų pareigybių sąrašas 

(9 lentelė) 
Struktūrinių skyrių ir pareigybių pavadinimas Pareigybių sąrašas 

 2020 2019 2018 

Valdymo aparato darbuotojai 4,25 4,25 4,25 

Direktorius 1,0 1,0 1 

Direktorius pavaduotojas medicinai 0,5 0,5 0,5 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,0 1,0 1,0 

Slaugytojos administratorius 0,75 0,75 0,75 

Vyriausias buhalteris 1,0 1,0 1 

Tarnautojai 4,5 4,5 4,5 

Buhalteris 1,0 1,0 1,0 

Administratorius 1,0 1,0 1,0 

Sveikatos statistikas 1,0 1,0 1,0 

Socialinis darbuotojas 0,25 0,25 0,25 

Informacinių technologijų specialistas 0,25 0,25 0,25 

Vyresnysis specialistas 1,0 1,0 1,0 

Ūkio aptarnaujantis personalas 4,0 5,0 5,0 

Vairuotojas 2,0 2,0 2,0 

Šaltkalvis elektromonteris   0,25 

Šaltkalvis santechnikas   0,5 

Pagalbinis darbininkas 1,25 1,25 1,25 

Ūkio reikalų tvarkytojas  1,0 1,0 

Elektromonteris 0,25 0,25  

Santechnikas 0,5 0,5  

Maisto paruošimo padalinys 5,0 5,0 4,0 

Virėjas 2,0 2,0 2,0 

Pagalbinis darbininkas 2,0 2,0 1,0 
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Dietistas 1,0 1,0 1,0 

Echoskopijų kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Gydytojas echoskopuotojas 0,25 0,25 0,25 

Endoskopijų kabinetas 0,75 0,75 0,75 

Gydytojas endoskopuotojas 0,25 0,25 0,25 

Bendrosios praktikos slaugytojas 0,5 0,5 0,5 

Rentgeno kabinetas 4,25 4,25 4,25 

Gydytojas radiologas 1,0 1,0 1,0 

Radiologijos technologas 3,25 3,25 3,25 

Klinikinės diagnostikos laboratorija 7,75 7,75 5,25 

Medicinos biologas 3,0 2,5+0,5 0,5 

Klinikos laborantas 4,75 4,75 4,75 

Reabilitacijos padalinys 8,5 8,5 8,5 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 1,0 1,0 1,0 

Kineziterapeutas 2,0 2,0 2,0 

Ergoterapeutas 0,25 0,25 0,25 

Psichologas 0,25 0,25 0,25 

Logopedas 0,25 0,25 0,25 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas 2,0 2,0 2,0 

Masažuotojas 2,75 2,75 2,75 

Konsultacinė poliklinika 1,0 1,0 1,0 

Vyr. slaugytojas 0,5 0,5 0,5 

Bendrosios praktikos slaugytojas 0,5 0,5 0,5 

Registratūra 1,5 1,5 1,5 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1,5 1,5 1,5 

Jaunesnysis personalas / Kitas aptarnaujantis 

personalas 

4,0 4,0 4,0 

Valytojas 4,0 4,0 4,0 

Vidaus ligų gydytojo kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Vidaus ligų gydytojas 0,25 0,25 0,25 

Vaikų ligų gydytojo kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Vaikų ligų gydytojas 0,25 0,25 0,25 

Chirurgo kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Gydytojas chirurgas 0,25 0,25 0,25 

Ginekologo kabinetas 0,5 0,5 0,5 

Gydytojas akušeris-ginekologas 0,25 0,25 0,25 

Akušeris 0,25 0,25 0,25 

Akių ligų kabinetas 2,0 2,0 2,0 

Gydytojas oftalmologas 1,0 1,0 1,0 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1,0 1,0 1,0 

Nervų ligų kabinetas 1,7 1,7 1,7 

Gydytojas neurologas 0,5 0,5 0,5 

Gydytojas psichiatras 0,2 0,2 0,2 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1,0 1,0 1,0 

Otorinolaringologinis kabinetas 0,75 0,75 0,75 

Gydytojas otorinoloringologas 0,5 0,5 0,5 

Bendrosios praktikos slaugytojas 0,25 0,25 0,25 

Pulmonologo kabinetas 1,0 1,0 1,0 

Gydytojas pulmonologas 0,5 0,5 0,5 

Bendrosios praktikos slaugytojas 0,5 0,5 0,5 

Odos ir venerologinių ligų kabinetas 0,5 0,5 0,5 

Gydytojas dermatovenerologas 0,25 0,25 0,25 

Bendrosios praktikos slaugytojas 0,25 0,25 0,25 

Urologo kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Gydytojas urologas 0,25 0,25 0,25 

Endokrinologo kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Gydytoja endokrinologas 0,25 0,25 0,25 

Dietologo kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Gydytojas dietologas 0,25 0,25 0,25 
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Traumatologo-ortopedo kabinetas 0,25 0,25 0,25 

Gydytojas traumatologas-ortopedas 0,25 0,25 0,25 

Kardiovaskulinės prevencijos poskyris 1,5 1,5 1,5 

Gydytojas kardiologas 0,75 0,75 0,75 

Bendrosios praktikos slaugytojas 0,75 0,75 0,75 

Priėmimo skyrius 20,5 25,5 21,25 

Skyriaus vedėjas 1,0 1,0 1,0 

Vidaus ligų gydytojas 3,0 3,0 3,0 

Gydytojas-chirurgas 3,0 3,0 3,0 

Vaikų ligų gydytojas 1,0 1,0 1,0 

Gydytojas geriatras   0,25 

Medicinos gydytojas 1,5 1,5 1,25 

Vyresnysis slaugytojas 0,75 0,75 0,75 

Bendrosios praktikos slaugytojas 5,25 5,25 6,0 

Valytojas  5,0 5,0 

Slaugytojos padėjėjas 5,0 5,0  

Stacionaras 

Dienos chirurgija (2 lovos) 0,25 0,25 0,25 

Gydytojas – chirurgas 0,25 0,25 0,25 

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius (4 

lovos) 

15,0 15,0 15,0 

Gydytojas anesteziologas – reanimatologas 5,0 5,0 5,0 

Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas 5,0 5,0 5,0 

Slaugytojo padėjėjas 5,0 5,0 5,0 

Vidaus ligų skyrius (30 lovų, t.t. 10 neurologinių 

lovų, 10 geriatrijos) 

19,0 19,25 20,25 

Skyriaus vedėjas 1,0 1,0 1,0 

Vidaus ligų gydytojas 1,5 1,5 1,5 

Gydytojas neurologas  0,25 0,25 

Vyresnioji slaugytojas 1,0 1,0 1,0 

Bendrosios praktikos slaugytojas 10,5 10,5 11,5 

Ūkio reikalų tvarkytojas 1,0 1,0 1,0 

Stacionaro valytojas 4,0 4,0 4,0 

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius (45 lovos, 

t.t. paliatyvios slaugos 2 lovos) 

23,25 26,75 18,75 

Vidaus ligų gydytojas 2,0 2,0 1,0 

Vyresnysis slaugytojas 1,0 1,0 1,0 

Bendrosios praktikos slaugytojas 11,75 11,75 11,75 

Ūkio reikalų tvarkytojas  1,0 1,0 

Valytojas 1,5 4,0 4,0 

Kineziterapeutas 0,5 0,5  

Masažuotoja 0,5 0,5  

Slaugytojo padėjėjas 6,0 6,0  

Hemodializės palata 0,5 0,5 0,5 

Hemodializės gydytojas 0,25 0,25 0,25 

Bendrosios praktikos slaugytojas 0,25 0,25 0,25 

 3,0 3,0 3,0 

Gydytojas odontologas 1,0 1,0 1,0 

Dantų technikas 2,0 2,0 2,0 

Slaugos ir papildomojo gydymo skyrius   1,0 

Vidaus ligų gydytojas   1,0 

Maisto ruošimo skyrius   1,0 

Pagalbinis darbininkas   1,0 

Iš viso 136,95 146,7 133,95 
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Ataskaitos „Viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos 

vertinimas“ 

5 priedas 

 
6 pav. Ligoninės finansavimas iš PSDF lėšų 2019 m. pagal skyrius proc. 

 

 

 

 
7 pav. Ligoninės suteiktos mokamos paslaugos pagal skyrius 2019 m., Eur. 

32,64% 

24,69% 

11,13% 

9,67% 

8,30% 

5,59% 

4,01% 

2,03% 

1,43% 

0,52% 

0,00% 

Vidaus ligų  

Slaugos ir palaikomojo … 

Konsultacijų poliklinika 

Fizinės medicinos ir … 

Priėmimo ir skubios pagalbos 

Rentgeno tyrimai 

Reanimacijos 

Hemodializė 

Odontologija 

Klinikitės diagnostikos … 

Dienos chirurgijos 

26193 

17236 

8411 

4864 

3974 

3808 

3513 

1055 

535 

402 

214 

Slaugos ir palaikomojo gydymo 

Odontologija 

Vidaus ligų  

Virtuvė 

Rentgeno tyrimai 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

Konsultacijų poliklinika 

Klinikitės diagnostikos laboratorija 

Viešbutis 

Transportas 

Dienos chirurgijos 
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8 pav. Mokamas darbo užmokestis 2019 m. proc. nuo viso darbo užmokesčio fondo, proc. 

 

Finansiniai rezultatai pagal skyrius 2019 m. Eur. 

(Iš pajamų (PSDF lėšos + mokamų paslaugų lėšos) atėmus lėšos skirtos darbo užmokesčiui) 

(10 lentelė) 

Ligoninės skyrius Pajamų suma 

Vidaus ligų  433215 

Slaugos ir palaikomojo gydymo 258110 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 65874 

Hemodializės 23380 

Rentgeno tyrimai 21964 

Odontologija 11560 

Klinikinės diagnostikos laboratorija -56431 

Dienos chirurgijos -59920 

Konsultacijų poliklinika -63689 

Reanimacija -66819 

Priėmimo ir skubios pagalbos -92855 

 

  

24,91% 

22,36% 

21,49% 

17,94% 

12,75% 

10,96% 

7,92% 

5,98% 

5,33% 

3,92% 

3,55% 

2,93% 

2,86% 

2,34% 

1,38% 

0,43% 

0,22% 

Konsultacijų poliklinika 

Priėmimo ir skubios pagalbos 

Slaugos ir palaikomojo gydymo 

Vidaus ligų  

Reanimacija 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

Rentgeno tyrimai 

Klinikitės diagnostikos laboratorija 

Dienos chirurgijos 

Administracija 

Virtuvė 

Odontologija 

Ūkio dalis 

Buhalterija 

Hemodializės 

Transportas 

Viešbutis 
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Ataskaitos „Viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos 

vertinimas“ 

6 priedas 

 

Audito metu apskaičiuotos maksimalios darbuotojų darbo valandos 

(11 lentelė) 

Mėnuo Vardas, pavardė 
Nutatytas 

etatas 

Nustatytos 

mėnesio 

darbo 

valandos 

Nustatytos 

darbo 

valandos 

pareigybei 

Nustatytos 

darbo 

valandos 

1 ar 1,5 

pareigybei 

Dirbta 

valandų 

per 

mėnesį 

Naktį 

Dirbta 

daugiau 

valandų 

S
au

si
s „darbuotojas 12“ 1 176 162,80 162,80 344,50 114 181,70 

„darbuotojas 11“ 1 176 162,80 162,80 290,00 102 127,20 

„darbuotojas 1“ 1,5 176 162,80 244,20 415,20 120 171,00 

V
as

ar
is

 

„darbuotojas 12“ 1 159 147,08 147,08 282,00 96 134,93 

„darbuotojas 11“ 1 159 147,08 147,08 282,00 96 134,93 

„darbuotojas 1“ 1,5 159 147,08 220,61 385,50 118 164,89 

K
o

v
as

 „darbuotojas 12“ 1,5 160 148,00 222,00 345,00 124 123,00 

„darbuotojas 11“ 1,5 160 148,00 222,00 305,50 104 83,50 

„darbuotojas 1“ 1,5 160 148,00 222,00 296,00 82 74,00 

B
al

an
d

is
 „darbuotojas 12“ 1,5 167 154,48 231,71 345,50 114 113,79 

„darbuotojas 5“ 1,5 167 154,48 231,71 273,48 22 41,77 

„darbuotojas 60“ 1 167 154,48 154,48 203,90 44 49,43 

„darbuotojas 1“ 1,5 167 154,48 231,71 425,50 112 193,79 

G
eg

u
žė

 

„darbuotojas 12“ 1,5 176 162,80 244,20 313,50 110 69,30 

„darbuotojas 11“ 1,5 176 162,80 244,20 297,50 98 53,30 

„darbuotojas 1“ 1,5 176 162,80 244,20 451,40 130 207,20 

„darbuotojas 13“ 1 176 162,80 162,80 286,80 94 124,00 

„darbuotojas 60“ 1 176 162,80 162,80 204,00 56 41,20 

„darbuotojas 5“ 1,5 176 162,80 244,20 318,60 52 74,40 

B
ir

že
li

s 

„darbuotojas 13“ 1,5 152 140,60 210,90 216,00 66 5,10 

„darbuotojas 61“ 1,5 152 140,60 210,90 216,00 70 5,10 

„darbuotojas 43“ 1,5 152 140,60 210,90 216,00 70 5,10 

„darbuotojas 62“ 1 152 140,60 140,60 252,00 34 111,40 

„darbuotojas 5“ 1,5 152 140,60 210,90 246,72 24 35,82 

„darbuotojas 1“ 1,5 152 140,60 210,90 408,00 106 197,10 

„darbuotojas 12“ 1,5 152 140,60 210,90 282,00 96 71,10 

„darbuotojas 11“ 1,5 152 140,60 210,90 423,00 144 212,10 

L
ie

p
a 

„darbuotojas 45“ 1,5 183 169,28 253,91 372,50 128 118,59 

„darbuotojas 44“ 1,5 183 169,28 253,91 319,00 110 65,09 

„darbuotojas 62“ 1 183 169,28 169,28 228,00 8 58,73 

„darbuotojas 63“ 1 183 169,28 169,28 228,00 48 58,73 

„darbuotojas 11“ 1,5 183 169,28 253,91 517,00 176 263,09 

„darbuotojas 64“ 1,5 183 169,28 253,91 322,00   68,09 

„darbuotojas 65“ 1,5 183 169,28 253,91 287,00   33,09 

„darbuotojas 5“ 1,5 183 169,28 253,91 255,36 32 1,45 

„darbuotojas 1“ 1,5 183 169,28 253,91 480 114 226,09 

R
u

g
p

j

ū
ti

s „darbuotojas 1“ 1,5 167 154,48 231,71 650,00 198 418,29 

„darbuotojas 66“ 1,5 167 154,48 231,71 300,60 104 68,89 
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„darbuotojas 44“ 1,5 167 154,48 231,71 240,00 78 8,29 

„darbuotojas 64“ 1,5 167 154,48 231,71 281,50   49,79 

„darbuotojas 65“ 1,5 167 154,48 231,71 284,00   52,29 

„darbuotojas 12“ 1,5 167 154,48 231,71 423,00 140 191,29 

„darbuotojas 11“ 1,5 167 154,48 231,71 243,00 104 11,29 

„darbuotojas 5“ 1,5 167 154,48 231,71 279,48 

 

47,77 

R
u

g
sė

ji
s 

„darbuotojas 12“ 1,5 168 155,40 233,10 321,00 106 87,90 

„darbuotojas 11“ 1,5 168 155,40 233,10 305,50 104 72,40 

„darbuotojas 1“ 1,5 168 155,40 233,10 534,00 148 300,90 

„darbuotojas 13“ 1,5 168 155,40 233,10 256 88 22,90 

„darbuotojas 64“ 1,5 168 155,40 233,10 256   22,90 

„darbuotojas 65“ 1,5 168 155,40 233,10 266   32,90 

„darbuotojas 66“ 1,5 168 155,40 233,10 299,2 102 66,10 

S
p

al
is

 

„darbuotojas 62“ 1 183 169,28 169,28 180   10,73 

„darbuotojas 12“ 1,5 183 169,28 253,91 258,5 88 4,59 

„darbuotojas 11“ 1,5 183 169,28 253,91 305,5 104 51,59 

„darbuotojas 45“ 1,5 183 169,28 253,91 376,1 128 122,19 

„darbuotojas 44“ 1,5 183 169,28 253,91 305 104 51,09 

„darbuotojas 1“ 1,5 183 169,28 253,91 605 176 351,09 

L
ap

k
ri

ti
s 

„darbuotojas 1“ 1,5 160 148,00 222,00 595 176 373,00 

„darbuotojas 12“ 1,5 160 148,00 222,00 305 104 83,00 

„darbuotojas 11“ 1,5 160 148,00 222,00 305,5 104 83,50 

„darbuotojas 64“ 1,5 160 148,00 222,00 265   43,00 

„darbuotojas 65“ 1,5 160 148,00 222,00 237   15,00 

„darbuotojas 66“ 1,5 160 148,00 222,00 257 88 35,00 

„darbuotojas 44“ 1,5 160 148,00 222,00 264 88 42,00 

G
ru

o
d

is
 

„darbuotojas 1“ 1,5 150 138,75 208,13 644,9   436,78 

„darbuotojas 12“ 1,5 150 138,75 208,13 305,5 104 97,38 

„darbuotojas 11“ 1,5 150 138,75 208,13 305 104 96,88 

„darbuotojas 64“ 1,5 150 138,75 208,13 282,5   74,38 

„darbuotojas 65“ 1,5 150 138,75 208,13 282,5   74,38 

„darbuotojas 66“ 1,5 150 138,75 208,13 263,8 80 55,68 

„darbuotojas 44“ 1,5 150 138,75 208,13 264 88 55,88 

„darbuotojas 45“ 1,5 150 138,75 208,13 261,5 88 53,38 

 

 

  



74 

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

Ataskaitos „Viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono ligoninės veiklos 

vertinimas“ 

7 priedas 

 

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas 
 

Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

1. 

Parengti įstaigos 

strategiją, pateikti ją 

tvirtinti visuotiniam 

dalininkų susirinkimui. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-06-31 

Parengti įstaigos 

strategiją, atsižvelgiant 

į steigėjo parengtą 

strateginį planą. 

2. 

Parengti ir pateikti 

tvirtinti visuotiniam 

dalininkų susirinkimui 

naują ligoninės 

organizacinę valdymo 

struktūrą, nustatant 

aiškius pavaldumo 

ryšius. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-06-31 

Parengti naują ligoninės 

organizacinę valdymo 

struktūrą. Derinti su 

Darbo taryba, Stebėtojų 

taryba. 

3. 

Ligoninės valdymo ir 

kolegialius organus 

rinkti vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų įstatymo 

10 straipsnio 1 dalies 5 

punkte nustatytais 

reikalavimais. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

 Steigėjas 

4. 

Vadovaujantis 

Bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir 

savivaldybių ir įstaigų 

interneto svetainėms ir 

mobiliosioms 

programoms apraše 

nustatytais 

reikalavimais, atnaujinti 

ligoninės interneto 

svetainėje pateiktą 

informaciją. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuo 2021-01-02 

Periodiškai  

Atnaujinti ligoninės 

interneto svetainėje 

pateiktą informaciją. 

5. 

Atnaujinti ligoninės 

pacientų skundų 

nagrinėjimo tvarką, 

paviešinti informaciją 

dėl skundų nagrinėjimo 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Atnaujinti ligoninės 

pacientų skundų 

nagrinėjimo tvarką. 

Paviešinti atnaujintą 

informaciją dėl skundų 
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Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

tvarkos, visai atvejais 

registruoti pacientų 

skundus. 

nagrinėjimo tvarkos. 

Visais atvejais 

registruoti pacientų 

skundus. 

6. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

priežiūros įstatymo 28 

straipsnio 4 punktu, 

Lietuvos Respublikos 

viešųjų įtaigų įstatymo 

10 straipsnio 1 dalies 3 

punkte ir ligoninės 

įstatų 27.3 papunkčiu 

kreiptis į visuotinį 

dalininkų susirinkimą (į 

tarybą) dėl paslaugų 

kainų nustatymo ar 

dalyvavimo nustatant 

paslaugų kainas. 

 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Esant poreikiui 

Esant poreikiui kreiptis 

į visuotinį dalininkų 

susirinkimą (į tarybą) 

dėl paslaugų kainų 

nustatymo ar 

dalyvavimo nustatant 

paslaugų kainas. 

7. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 

m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. 301 „Dėl 

profilaktinių sveikatos 

tikrinimų priežiūros 

įstaigose“ patikslinti 

ligoninės direktoriaus 

įsakymu patvirtintas 

paslaugų kainas. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

 

Patikslinti, atsižvelgiant 

į audito metu pateiktus 

konkrečius siūlymus. 

8. 

Nutraukti 2020 m. 

vasario 18 d. paslaugų 

teikimo sutartį Nr. 89-

ST2-19 pasirašyta su 

Utenos apskrities 

vyriausiasis policijos 

komisariatu. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-01-31 
Nutraukti paslaugų 

teikimo sutartį. 

9. 

Siekiant užtikrinti 

efektyvų ir racionalų 

sveikatos priežiūros 

įtaigai skirtų lėšų 

panaudojimą, 

rekomenduojame 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Įvertinti galimybę 

atsisakyti maisto 

gamybos ir pirkti 

paslaugą. Derinti su 

Gydymo taryba ir 

Slaugos taryba. 
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Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

peržiūrėti maisto 

paruošimo padalinio 

darbuotojų pareigybes 

ir įvertinti pareigybių 

pagrįstumą. 

10. 

Atlikti rinkos ir lėšų, 

reikalingų 

hospitalizuotų pacientui 

maitinimui, analizę ir 

ligoninės direktoriui 

spręsti dėl maisto 

paruošimo padalinio 

poreikio ir maisto 

paslaugų, reikalingų 

hospitalizuotų pacientų 

maitinimui, viešojo 

pirkimo. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Atlikti apklausas. 

Įvertinti galimybę 

atsisakyti maisto 

gamybos ir pirkti 

paslaugą. Derinti su 

Gydymo taryba ir 

Slaugos taryba. 

11. 

Vadovaujantis Lietuvos 

nacionalinės sveikatos 

sistemos 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. šakos 

kolektyvine sutartimi 

Nr. 2/-133 ir Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 140 straipsnio 

3 dalimi ir atsižvelgiant 

į audito pastebėjimus 

patvirtinti naują 

darbuotojų darbo 

užmokesčio nustatymo 

tvarkos aprašą, kuriame 

būtų nustatyti aiškūs ir 

objektyvūs darbo 

užmokesčio dydžio 

nustatymo kriterijai. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Parengti darbuotojų 

darbo užmokesčio 

nustatymo kriterijus. 

Derinti su Darbo taryba 

ir Stebėtoju taryba. 

Patvirtinti naują 

darbuotojų darbo 

užmokesčio nustatymo 

tvarkos aprašą, 

atsižvelgiant į audito 

pastebėjimus 

12. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 120 straipsnio 

4 dalimi patvirtinti 

įstaigos darbo laiko 

apskaitos žiniaraščių 

formą ir jų pildymo 

tvarką (taisykles). 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Parengti įstaigos darbo 

laiko apskaitos 

žiniaraščių formą ir jų 

pildymo tvarką 

(taisykles). Patvirtinti 

darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių formą ir jų 

pildymo tvarką 

(taisykles). 
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Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

13. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 115 straipsnio 

1 dalimi patvirtinti 

suminės darbo laiko 

apskaitos tvarkos aprašą 

(taisykles). 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Parengti įstaigos 

suminės darbo laiko 

apskaitos tvarkos aprašą 

(taisykles). 

Patvirtinti įstaigos 

suminės darbo laiko 

apskaitos tvarkos aprašą 

(taisykles). 

14. 

Sudarant darbo 

pamainos grafikus, 

vadovautis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 115 straipsnio 

3 ir 4 dalyse nustatytais 

reikalavimais. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuo 2020-12-31 

Nuolat 

Sudarant darbo 

pamainos grafikus, 

vadovautis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 115 straipsnio 

3 ir 4 dalyse nustatytais 

reikalavimais. 

15. 

Užtikrinti Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekse nustatytus 

maksimaliojo darbo 

laiko ir minimaliojo 

poilsio laiko 

reikalavimus. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

 

Problema Lietuvos 

Respublikos mastu, 

sunkiai įgyvendinama. 

Kreiptis į steigėją dėl 

finansavimo paramos 

kviečiant specialistus. 

16. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 144 straipsnio 

1 dalimi už darbą 

poilsio dieną, mokėti ne 

mažesnį kaip dvigubą 

darbuotojo darbo 

užmokestį. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuo 2020-12-31 

Vadovautis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 44 straipsnio 1 

dalimi 

17. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 138 straipsnio 

3 dalimi už papildomą 

poilsio dieną mokėti 

darbuotojo vidutinį 

darbo užmokestį. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuo 2020-12-31 

Vadovautis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 138 straipsnio 

3 dalimi. 

18. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 148 straipsnio 

1 dalimi kiekvieną 

mėnesį darbuotojams 

teikti informaciją apie 

jiems apskaičiuotas, 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuo 2020-12-31 

Nuolat 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 148 straipsnio 

1 dalimi kiekvieną 

mėnesį darbuotojams 

teikti informaciją apie 

jiems apskaičiuotas, 
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Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

išmokėtas ir 

išskaičiuotas sumas ir 

apie dirbto darbo laiko 

trukmę, atskirai 

nurodant viršvalandinių 

darbų trukmę. 

išmokėtas ir 

išskaičiuotas sumas ir 

apie dirbto darbo laiko 

trukmę, atskirai 

nurodant viršvalandinių 

darbų trukmę. 

19. 

Atsižvelgiant į audito 

pastebėjimus, ligoninės 

direktoriui spręsti dėl 

darbo užmokesčio 

perskaičiavimo už 2019 

m. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-01-31 

Įvertinti darbo 

užmokesčio 

skaičiavimo 

pagrįstumą. 

20. 

Atsižvelgiant į audito 

pastebėjimus, patikslinti 

darbuotojų darbo 

sutartis (ir / ar 

papildomus susitarimus 

prie darbo sutarčių). 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Patikslinti darbuotojų 

darbo sutartis (ir / ar 

papildomus susitarimus 

prie darbo sutarčių), 

atsižvelgiant į audito 

pastebėjimus 

21. 

Rengiant sprendimą 

(įsakymą) dėl 

inventorizacijos 

komisijos sudarymo ir 

turto inventorizacijos 

atlikimo, vadovaujantis 

Inventorizacijos 

taisyklių 13-15 

punktuose nustatytais 

reikalavimais. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Parengti turto 

inventorizacijos 

atlikimo tvarkos aprašą. 

Rengiant įsakymą dėl 

inventorizacijos 

komisijos sudarymo ir 

turto inventorizacijos 

atlikimo, vadovautis 

Inventorizacijos 

taisyklių 13-15 

punktuose nustatytais 

reikalavimais. 

Patvirtinti turto 

inventorizacijos 

atlikimo tvarkos aprašą. 

22. 

Teikiant Ignalinos 

rajono savivaldybės 

administracijai turto 

gauto pagal panaudos 

sutartis inventorizavimo 

aprašus, vadovautis 

Inventorizacijos 

taisyklių 17.4 

papunktyje nustatytais 

reikalavimais. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuo 2021-01-01 

Teikiant Ignalinos 

rajono savivaldybės 

administracijai turto 

gauto pagal panaudos 

sutartis inventorizavimo 

aprašus, vadovautis 

Inventorizacijos 

taisyklių 17.4 

papunktyje nustatytais 

reikalavimais. 

23. Apskaitoje patikslinti Viešoji įstaiga Iki 2020-12-31 Apskaitoje patikslinti 
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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

ilgalaikio materialaus 

turto, gauto pagal 

panaudos sutartis iš 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos, 

inventorinius numerius. 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

ilgalaikio materialaus 

turto, gauto pagal 

panaudos sutartis iš 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos, 

inventorinius numerius. 

24. 

Vadovaujantis Vaistinių 

preparatų laikymo ir 

įtraukimo į apkaitą 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose 

tvarkos aprašo 8
1
 

punkte nustatytais 

reikalavimais, įsakymu 

paskirti asmenį, 

atsakinga už vaistinių 

preparatų užsakymą, 

priėmimą, vaistinių 

preparatų pakuočių 

apsaugos priemonių 

tikrinimą ir unikalių 

identifikatorių 

deaktyvinimą, vaistinių 

preparatų laikymą, 

apskaitą ligoninėje. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Įvykdyta 2020-

10-05 

Įsakymu paskirtas 

asmuo, atsakingas už 

vaistinių preparatų 

pakuočių apsaugos 

priemonių tikrinimą ir 

unikalių identifikatorių 

deaktyvinimą, vaistinių 

preparatų laikymą, 

apskaitą ligoninėje 

25. 

Maisto, pinigų kasoje ir 

saugiųjų blankų 

inventorizaciją atlikti 

vadovaujantis 

Inventorizacijos 

taisyklių 8.2–8.3 

papunkčiuose 

nustatytais 

reikalavimais. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2020-12-31 

Nuo 2021-01-01 

nuolat 

Maisto, pinigų kasoje ir 

saugiųjų blankų 

inventorizaciją atlikti 

vadovaujantis 

Inventorizacijos 

taisyklių 8.2–8.3 

papunkčiuose 

nustatytais 

reikalavimais. 

26. 

Sudaryti 

inventorizacijos 

komisiją atlikti 

ligoninės nematerialaus 

turto inventorizaciją. 

Nustačius 

nematerialiojo turto 

perteklių užpajamuoti 

13-ame VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“ 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2020-12-31 

Sudaryti 

inventorizacijos 

komisiją atlikti 

ligoninės nematerialaus 

turto inventorizaciją. 

Atlikus metinę 

inventorizaciją, 

nustačius 

nematerialiojo turto 

perteklių užpajamuoti 
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Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

nustatyta tvarka. 13-ame VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“ 

nustatyta tvarka. 

27. 

Vaistinius preparatus 

apskaitoje registruoti 

vadovaujantis Vaistinių 

preparatų laikymo ir 

įtraukimo į apkaitą 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose 

tvarkos aprašo 43 

punkte nustatytais 

reikalavimais. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuolat 

Vaistinių preparatų 

įsigijimas 

registruojamas taip, kad 

galima būtų atsekti 

vaistinio preparato 

pavadinimą, stiprumą ir 

farmacinę formą, seriją, 

kiekį, įsigijimo datą ir 

tiekėjo pavadinimą. 

28. 

Vidaus dokumentuose 

numatyti vaistinių 

preparatų apskaitos 

tvarką. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Atnaujinti ir patvirtinti 

vaistinių preparatų 

užsakymo, priėmimo, 

vaistinių preparatų 

pakuočių apsaugos 

priemonių tikrinimo ir 

unikalių identifikatorių 

deaktyvinimo, vaistinių 

preparatų laikymo, 

apskaitos tvarką. 

29. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vidaus 

kontrolės ir vidaus 

audito įstatymo 4 

straipsnio 3 dalimi 

patvirtinti viešosios 

įtaigos Ignalinos rajono 

ligoninės vidaus 

kontrolės politiką. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Parengti viešosios 

įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės vidaus 

kontrolės politiką. 

Patvirtinti viešosios 

įstaigos Ignalinos 

rajono ligoninės vidaus 

kontrolės politiką. 

30. 

Atnaujinti įstaigos 

viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašą. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Iki 2021-03-31 

Atnaujinti įstaigos 

viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašą. 

31. 

Atlikti viešųjų pirkimų 

procedūras dėl 

reikalingų prekių ir / ar 

paslaugų pirkimo 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuolat 

Vykdyti viešųjų 

pirkimų procedūras dėl 

reikalingų prekių ir / ar 

paslaugų pirkimo 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu 
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Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

32. 

Nutraukti 

neterminuotas pirkimų 

sutartis. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

Nuo 2021-01-01 

pagal poreikį 

 

Iki 2021-03-31 

Inicijuoti pirkimus. 

Vykdyti viešųjų 

pirkimų procedūras dėl 

reikalingų prekių ir / ar 

paslaugų pirkimo 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu. 

Nutraukti 

neterminuotas pirkimų 

sutartis pagal audito 

ataskaitoje pateiktas 

rekomendacijas. 

33. 

Atlikti tarnybinį 

patikrinimą dėl 

sisteminių Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 

pažeidimų ir ligoninės 

finansų kontrolės 

taisyklių nesilaikymo. 

Viešoji įstaiga 

Ignalinos rajono 

ligoninė 

- - 

34. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 10
3 

straipsniu, Lietuvos 

Respublikos seimo 

nutarimu dėl Lietuvos 

Sveikatos 2014–2025 

metų strategijos 

patvirtinimo, Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo 63 

straipsniu, teikti 

sprendimus dėl 

sveikatos priežiūros 

plėtojimo krypčių 

nustatymo savivaldybės 

strateginio planavimo 

dokumentuose. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Iki 2021-02-26 

Bus numatytos 

sveikatos priežiūros 

plėtojimo kryptys 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 2021–

2023 metų 

strateginiame veiklos 

plane. 

35. 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti ligoninės 

veiklos strategijos 

parengimą. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

2021 m. I-II 

ketvirtis. 

VšĮ Ignalinos rajono 

ligoninei padėti 

parengti ir kontroliuoti, 

kad pasitvirtintų veiklos 

strategiją. 
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Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

36. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

priežiūros įstaigų 

įstatymo 28 straipsnio 2 

punktu, nustatyti 

viešajai įstaigai 

Ignalinos rajono 

ligoninei veiklos 

užduotis. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

2021 m. kovo 

mėn. 

Nustatyti VšĮ Ignalinos 

rajono ligoninei veiklos 

užduotis 2021 metams . 

37. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

priežiūros įstaigų 

įstatymo 28 straipsnio 5 

punktu, patvirtinti 

ligoninei išlaidų 

medikamentams 

normatyvus arba 

pavesti juos įstaigai 

patvirtinti pačiai. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

2021 m. I-II 

ketvirtis. 

Patvirtinti VšĮ Ignalinos 

rajono ligoninei išlaidų 

medikamentams 

normatyvą. 

38. 

Vadovaujantis ligoninės 

įstatų 27.7 papunkčiu, 

nustatyti informaciją, 

kuri turi būti pateikiama 

visuomenei apie 

įstaigos veiklą. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

2021 m. I-II 

ketvirtis. 

VšĮ Ignalinos 

rajono ligoninės 

įstatuose 

patvirtintuose 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

2020-12-11 

įsakymu Nr. 

VT-749 ,,Dėl  

viešosios 

įstaigos 

Ignalinos rajono 

ligoninės įstatų 

patvirtinimo“  

27.7. papunktis 

pakeistas į 27.8 

papunktį. 

Nustatyti informaciją, 

kuri  turi būti teikiama 

visuomenei apie 

įstaigos veiklą. 

39. 

Atsižvelgiant į audito 

pastabas, patikslinti 

ligoninės įstatus: 

 nurodyti 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Įgyvendinta. VšĮ 

Ignalinos rajono 

ligoninės įstatai, 

patvirtinti 

Ignalinos rajono 

VšĮ Ignalinos rajono 

ligoninės įstatai, 

patvirtinti Ignalinos 

rajono savivaldybės 

administracijos 
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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

įstaigos veiklos sritis; 

 priskirti 

visuotinio dalininko 

susirinkimui 

sprendimo dėl 

viešosios įstaigos 

tapimo kitų juridinių 

asmenų steigėja ar 

dalyve priėmimą; 

sprendimo dėl naujų 

dalininkų priėmimo 

priėmimą; įstaigos 

veiklos strategijos 

tvirtinimą; valdymo 

struktūros ir 

pareigybių sąrašo 

tvirtinimą; kitų 

pareigų, į kurias 

darbuotojai priimami 

konkurso būdu, sąrašo 

ir kvalifikacinių 

reikalavimų 

tvirtinimą; konkurso 

kitoms pareigoms, į 

kurias darbuotojai 

priimami konkurso 

būdu, nuostatų 

tvirtinimą įstatymų 

nustatyta tvarka; 

viešosios įtaigos 

veiklos vertinimo 

kriterijų nustatymą; 

 numatyti, 

kad viešosios įstaigos 

dalininkų 

susirinkimas 

nustatytų, kad 

viešosios įstaigos 

veiklos ataskaitoje 

būtų vertinamas jos 

veiklos ekonominis, 

socialinis ir pagal 

viešosios įtaigos 

veiklos tikslus kitoks 

poveikis. 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

2020-12-11 

įsakymu Nr. 

VT-749 ,,Dėl 

viešosios 

įstaigos 

Ignalinos rajono 

ligoninės įstatų 

patvirtinimo“. 

direktoriaus 2020-12-11 

įsakymu Nr.  VT-749 

,,Dėl viešosios įstaigos 

Ignalinos rajono 

ligoninės įstatų 

patvirtinimo“ . 
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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

 

Eilės 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas* 

Priemonė* 

rekomendacijai 

įgyvendinti 

1 2 3 4 5 

40. 

Vadovaujantis 

Inventorizacijos 

taisyklių 19 punktu, 

patvirtinti turto 

inventorizavimo 

tvarkos aprašą, kuriame 

būtų nustatyta turto, 

perduoto pagal 

panaudos sutartis, 

inventorizavimo tvarka. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

2021 m. I-II 

ketvirtis. 

Patikslinti 

Inventorizacijos 

taisykles, patvirtintas 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2020 m. 

spalio 28 d. įsakymu 

Nr. VT-641  ,,Dėl 

inventorizacijos 

taisyklių patvirtinimo“. 

41. 

Stiprinti ligoninės 

valdymo veiklos 

priežiūrą ir kontrolę. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

2021 m. I-II 

ketvirtis. 

Paskirtį atsakingą 

asmenį už VšĮ Ignalinos 

rajono ligoninės 

valdymo veiklos 

priežiūrą ir kontrolę. 

____________ 

 

*Rekomendacijų įgyvendinimo priemones ir terminus pateikė Viešoji įstaiga Ignalinos rajono 

ligoninė ir Ignalinos rajono savivaldybės administracija. 
 

 


