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I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Juridinis adresas: Kodas 235042580. Pramonės pr. 33, LT-51271 Kaunas.
1.2. Tel.(8 37) 40 86 79,
1.3. El. pašto adresas: kaunogmp@greitojipagalba.lt
1.4. Interneto svetainės adresas: http://www.greitojipagalba.lt
1.5. Įstaigos įsteigimo metai: Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
įsiteigta 1919 m., Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 rugsėjo 30 d.
1.6. Įstaigos vadovas: Direktorius Nerijus Mikelionis. Įstaigai vadovauja nuo 2005 m.
1.7. Kontaktai:
tel.: (8 37) 45 27 32,
mob. tel. 8 682 26553,
el. p. adresas: mikelionis@greitojipagalba.lt

II SKYRIUS
VADOVO ŽODIS
Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau - VšĮ Kauno m.
GMPS) - Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros
ne pelno siekianti įstaiga, teikianti greitosios medicinos pagalbos paslaugas.
VšĮ Kauno m. GMPS viena iš seniausių greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių
įstaigų Lietuvoje, įkurta 1919 metais.
VšĮ Kauno m. GMPS – antra pagal dydį Lietuvoje, savarankiška, lyderiaujanti savo srityje
greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikianti įstaiga. 2020 metai, kaip ir visai sveikatos
priežiūros sistemai, buvo pilni iššūkių, kurių pagrindinis – COVID-19 pandemija. Teko iš esmės
perorganizuoti įstaigos darbą, prisitaikant prie nuolat kintančios aplinkos bei naujų reikalavimų.
Įstaigoje nuolat budi 18-20 GMP pagalbos brigadų, GMP dispečerinė priima pagalbos skambučius
iš teritorijos, kuri apima 4 apskritis ir kurioje gyvena beveik 900 tūkst. gyventojų bei įkurta Karštoji
linija 1808, svariai prisidedanti prie COVID-19 pandemijos suvaldymo - siekiant susidoroti su
pandemijos metu keletą kartų išaugusiais gyventojų skambučių bei GMP kvietimų srautais, kurie
kėlė grėsmę ne tik Kauno GMP, bet ir visos šalies GMP sistemos stabilumui, VšĮ Kauno GMP
stoties iniciatyva buvo įkurta Karštoji linija 1808, aptarnaujanti visus Lietuvos gyventojus, kuri per
metus laiko sulaukė daugiau nei 1 mln. skambučių.
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GMP Dispečerinė
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinė atsakinga už beveik 900
tūkst. Lietuvos piliečių, gyvenančių Kauno, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse, pagalbos
skambučių administravimą, bei greitosios medicinos pagalbos (toliau - GMP) brigadų,
aptarnaujančių Kauno miestą, Kauno rajoną, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių, Prienų,
Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Šakių, Vilkaviškio, Alytaus, Druskininkų, Varėnos rajonų savivaldybių
teritorijų gyventojus bei svečius, valdymą bei pagalbos teikimo koordinavimą. Visą parą
dispečerinės aptarnaujamoje teritorijoje budi 67 GMP brigados. Dispečerinėje įrengta 12 darbo
vietų: 7 skambučių priėmėjai, 3 – pajėgų valdytojai ir 2 – dispečeriai konsultantai. Aptarnauta
280.921 skambinančiųjų.
VšĮ Kauno m. GMPS dispečerinės aptarnaujamos savivaldybės (pažymėta žalia spalva)

GMP brigadų veikla
2020 metais GMP brigadų skaičius padidėjo iki 19,6.

pandemijos

Didesnis GMP brigadų skaičius 2020 metais buvo ypač reikalingas

COVID-19

laikotarpiu. Santykinis darbo krūvis vienai

nes: didėjo

GMP brigadai didėjo

išvykimų skaičius už Kauno miesto teritorijos ribų (nuo 1 procento 2019 metais, iki 6,8 procento
2020 metais); ilgi laukimo laikai prie stacionarinių ASPĮ; didesni atstumai, nes ne visi stacionarai
turėjo COVID-109 skyrius;

pacientų pervežimai į namus ir/arba tolimesnio gydymo vietas;

santykinis darbuotojų trūkumas keliems iš karto susirgus ar išėjus į saviizoliaciją. GMP brigadų
skaičiaus padidinimas 10 procentų bent dalinai padengė išaugusį GMP brigadų poreikį.
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GMP brigadų tipas

2019 m.

2020 m.

Brigadų
skaičius

Teikta MP

Brigadų
skaičius

Teikta MP

Pažangaus gyvybės
palaikymo brigados (PŽ)

14,1

57 929

15,9

57212

Pradinio gyvybės palaikymo
brigados (PR)

3,7

18 188

3,7

15815

Klasterinės brigados

4

Iš viso:
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17,8

76117

19,6

73027

2020 metais padidėjo skambučių į Kauno miesto GMPS dispečerinę ir sumažėjo
aptarnautų pacientų skaičius. Viena iš priežasčių yra ypač COVID-19 pandemijos pradžioje
išaugęs konsultacijų susijusių su COVID-19 klausimais poreikis.
Metai

Kreipimųsi į GMPS
skaičius

Aptarnautų pacientų
skaičius

Kreipimųsi skaičiaus
ir aptarnautų
pacientų skaičiaus
santykis

2020

92.931

73.027

1,27

2019

92.250

76.117

1,21

2018

86.035

78.096

1,10

2017

88.776

80.812

1,01

2016

96.602

87.551

1,10

2015

94.646

85.771

1.10

GMP brigadų teikiamos

paslaugos (GMP brigadų veikla, vertinimo kokybiniai,

kiekybiniai bei papildomi rodikliai ir jų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu) pateikti
žemiau esančioje lentelėje ir lentelėje „Kiti 2020 m. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos
pagalbos stoties veiklos rezultatų vertinimo rodikliai“ 21 puslapyje.
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Tikslas
Siekti, kad sveikatos
priežiūros specialistai
dalyvautų vidiniuose
mokymuose arba tobulintų
kvalifikaciją pagal GMP
paslaugų teikimo
reikalavimus
ne mažiau 50 %

2019 m. rezultatyvumas
100% - sveikatos
priežiūros specialistai

2020 m. rezultatyvumas
136% - visi įstaigos darbuotojai
171% - sveikatos priežiūros
specialistai

Siekti, kad ne mažiau 95 %
pacientų ūmaus insulto
atveju, nesant
kontraindikacijų trombolizei,
būtų pristatyti į klasterio
centrą (LSMUL SPS) iki
valandos Kauno m.

95,4%
2019-01-01.00:00
2020-01-01 00:00

96,5 %
2020-01-01.00:00
2021-01-01 00:00

Siekti, kad ne mažiau 80 %
pacientų ūmaus infarkto su
ST segmento pakilimu
atveju, būtų pristatyti į
klasterio centrą (LSMUL
KITS) iki valandos Kauno m.

92,99 %
2019-01-01.00:00
2020-01-01 00:00

88,05 %
2020-01-01.00:00
2021-01-01 00:00

0,55%

0,8 %

Neaptarnautų skambučių
kiekis
Procentinė dalis gaivintų
pacientų, kuriems iki
stacionaro atkurta
spontaninė kraujotaka, kai
pradinis ritmas – SV (ne
mažiau 20 %)

29 % - bendras skaičius
54 % - kai pradinis ritmas
SV

24 % - bendras skaičius
47% - kai pradinis ritmas SV

Operatyvums - už atvykimą
į I ir II kategorijos
iškvietimus (Geri darbo
rezultatai) - ne mažiau 80 %

I kategorija – 93,55 %
II kategorija – 82,10 %

I kategorija – 89,44 %
II kategorija – 75,73 %

Teiktos medicinos pagalbos
kokybė

97,20%

98,60%

Karštoji linija 1808
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-295 „Dėl
konsultacinio numerio veiklos organizavimo“ 2020 m. kovo 13 d. VšĮ Kauno miesto greitosios
medicinos pagalbos stotyje buvo įkurta – Karštoji linija 1808.
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Darbuotojų kaita
Laikotarpis

Operatoriai

Koordinatoriai

Gydytojai

2020 m. kovo mėn.

savanoriai

2 koordinatoriai

8 gydytojai
rezidentai
(paskirti iš
LSMUL KK)

2020 m. liepos mėn.

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. gruodžio 31 d.

74 operatoriai

2 koordinatoriai

12 gydytojų

(63 etatai)

(2,5 etato)

(3 etatai)

86 operatoriai

2 koordinatoriai

15 gydytojai

(68 etatai)

(2,5 etato)

(4 etatai)

144 operatoriai

3 koordinatoriai

20 gydytojai

(118,5 etatai)

( 5,75 etatai)

(5,25 etato)

Skambučių kiekis
Laikotarpis

Gauta skambučių

2020-03-13 - 2020-06-30

498 861

2020-07-01 - 2020-12-31

862 462

Iš viso:

1 361 333

Svarbiausi įvykiai 2020 metais VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje
Įvykiai

Rezultatas

Kokybės vadybos sistemos atitikimas ISO
9001 kokybės standartų reikalavimams

VšĮ Kauno miesto GMPS antrą kartą sertifikuota
pagal
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) –
2020-06-26 (Ataskaitos Nr. 3330/2UJ6/D0, 202005-21)
Pirmą kartą sertifikuota pagal
EN 15224:2016 (LST EN 15224:2017) - 202006-24
(Ataskaita Nr. 3330/3BWU/A0, 2020-05-22)

Karštosios linijos 1808 įkūrimas (60 darbo
vietų)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.
kovo 5 d. sprendimas Nr. V-295 „Dėl

2020 M. gruodžio mėn. 31 d. karštojoje linijoje
1808 dirbo:
-

144 operatoriai (118,5 etato);

-

5 koordinatoriai (5,75 etato);
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konsultacinio numerio veiklos organizavimo“
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos
pagalbos stotyje buvo organizuota
konsultacinio numerio 1808 veikla – „Koronos
karštoji linija“.

-

20 gydytojų (5,25 etato).

Tarptautinės Greitosios medicinos pagalbos
dispečerių akademijos (JAV) vertinimas

2020 m. lapkričio 11 d. seminare/vebinare - ACE
Recognition Euro & UK NAVIGATOR 2020
(Akredituotų ekselencijos centrų pristatyme) VšĮ
Kauno miesto GMPS dispečerinės auditoriai
tarptautiniu mastu pristatė VšĮ Kauno m. GMPS
dispečerinės veiklą, pasiektus kokybės rezultatus
ir pasidalino patirtimi su seminare dalyvavusiais
ACE centrais.
Seminaro dalyviai: du ACE (Akredituoti
meistriškumo centrai) iš Olandijos, vienas ACE
iš Airijos, vienas ACE iš Austrijos ir VšĮ Kauno
m. GMPS.

Klasterinių brigadų darbo organizavimas

2020 metais dirbo 4 klasterinės brigados, kurios
teikia būtinąją medicinos pagalbą ištikus ūmiam
išeminiam insultui, ūmiam miokardo infarktui ar
patyrus sunkią traumą.
Įsteigtos dvi laikinojo klasterinių GMP brigadų
apsistojimo vietos Seredžiuje, Jurbarko raj. ir
Pelėdnagiuose, Kėdainių rajonas.

Naujai įkurtos GMP brigadų laikinojo
apsistojimo vietos Kauno mieste

Aleksoto - Veiverių g. 132, Kaunas
Patalpos iš Kauno miesto savivaldybės
Goštautų - Goštautų g. 4A, Kaunas
Patalpos iš UAB „Kauno švara“
Jonavos kempingas - Jonavos 51A, Kaunas
Patalpos iš Kauno miesto savivaldybės
Jonavos - Jonavos 80B, Kaunas
Įstaigos nuomojamos patalpos
Pušų - Pušų g. 6, Kaunas
Patalpos iš Kauno miesto savivaldybės
Jūratės - Jūratės g., Kaunas – laikinai veikla
nevykdoma
GMP brigadų išdėstymas skirtinguose taškuose
gerina operatyvumo rodiklius.

Įdiegta DVS sistema

2020 metais pradėta naudoti duomenų valdymo
sistema

Įdiegti 22 vaizdo registratoriai į GMP
automobilius

Įdiegti

Įdiegti 25 nešiojami spausdintuvai į GMP
automobilius

Spausdintuvai automobiliuose išsprendė
įsisenėjusią problemą, kai dėl prasto mobilaus
interneto ryšio nepavykdavo spausdinti GMP
kortelių forma 110/a stacionariais spausdintuvais.

Karštojoje linijoje naudojama programinė
sistema, pritaikyta virtualiam darbui

Virtualaus privataus tinklo (angl. VPN) bei
programinių telefonų sprendimai leido sukurti
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prieigą prie įstaigos telefonijos vidinio tinklo.
Šiuo principu buvo realizuotos stacionarios darbo
vietos LSMU fiziologijos ir farmakologijos
institute bei galimybė karštosios linijos 1808
operatoriams pradėti darbą nuotoliniu būdu.
Masinių nelaimių logistikos automobilis

2020 metais bendradarbiaujant su Kauno miesto
savivaldybe buvo rengiamos: medicininė dalies
techninė specifikacija ir masinių nelaimių
logistikos automobilio techninė specifikacija.

5 – oje GMP automobilių atnaujinta techninė ir
programinė įranga: iš MVP perkelta į
planšetinius kompiuterius

Atlikta

Išplėstas GMP automobilių parkas

Įsigyta 3 nauji GMP automobiliai: 2 be
medicininės įrangos, 1 su medicinine įranga.

Problemos, su kuriomis susidūrė VšĮ Kauno miesto GMPS dėl COVID – 19
pandemijos:
1. Didėjo Kauno GMPS dispečerinės darbo krūvis, dispečerinei keliami papildomi
uždaviniai (kurių nebuvo iki pandemijos) – per minimalų laiką surinkti ne tik esminę, įprastą
informaciją apie paciento pagrindinį nusiskundimą/įvykio vietą/įvykio vietos saugumą, teikti
instrukcijas iki pagalbos atvykimo ir t.t., bet ir atlikti apklausą dėl COVID-19 ligos tikimybės, nes
jei vykstama pas sergantį COVID-19 liga ar yra didelis įtarimas, kad gali sirgti COVID-19 liga,
GMP brigados privalo naudoti penkto (aukščiausio) lygio asmens apsaugos priemones.
2. Pandemijos pradžioje išaugęs konsultacijų susijusių su COVID-19

klausimais

poreikis, padidėjęs skambučių nukreiptų iš bendrojo pagalbos centro skaičius trikdė dispečerinės
darbą. Tam, kad suvaldyti skambučių srautus, atskirti pagalbos kvietimus nuo konsultacijų susijusių
su COVID-19 klausimais 2020 metų kovo mėnesį buvo įkurta Karštoji 1808 linija. 2020 metais
VšĮ Kauno miesto GMPS sulaukė 92931 skambučių, 2019 metais buvo 92250 skambučių. 2020
metais teikta pagalba 73027 pacientams, 2019 metais teikta pagalba 76117- pacientams.
3. Padidėjo administracinio darbo krūvis: pakitusi darbo tvarka, infekcijų kontrolės
reikalavimai, poreikis išskirstyti brigadas į kaip galima daugiau laikino apsistojimo vietų, Karštoji
1808 linija, VšĮ Kauno miesto GMPS paskirta organizuojančia GMP darbą įstaiga regione.
4. Dėl COVID-19 didėjo GMP brigadų darbo krūvis. Pagrindinės priežastys:
4.1. dėl kontakto su sergančiu COVID-19 pandemijos laikotarpiu (2020 metais)
saviizoliacijoje buvo 131 darbuotojas, COVID-19 liga 2020 metais sirgo 81 darbuotojas;
4.2. VšĮ

Kauno GMPS

siųsdavo Kauno miesto GMP brigadas į dispečerinės

aptarnaujamus kitų savivaldybių rajonus, jei dėl darbuotojų ligos ar saviizoliacijos dėl COVID-19
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regioninės GMP įstaigos nepajėgdavo užtikrinti pakankamo GMP brigadų kiekio jų aptarnaujamoje
teritorijoje.
4.3. aptarnaujamų kitose, ne Kauno miesto teritorijose pacientų skaičius padidėjo iki
6,8 procento 2020 metais, lyginant su 1.0 procentu 2019 metais, didėjo pervežimų tarp regiono
įstaigų COVID-19 ligonių skaičius.
5. Ilgesnė nei paprastai vieno kvietimo trukmė. Prailgėjo kvietimo registravimo laikas,
laikas pasirengti GMP brigados personalui, eilės prie stacionarinių ASPĮ skubios pagalbos skyrių
dėl

privalomojo karščiuojančių ir nekarščiuojančių srautų išskirstymo, didesni transportavimo

atstumai, nes kovidinius skyrius turėjo/turi ne visos apskrities stacionarinės ASPĮ.

11

III SKYRIUS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI
Asignavimų valdytojo
Vertinimo
Planinė reikšmė
Faktinė Įvykdymo Procentinis
Komentaras
(savivaldybės) metiniame
kriterijus
reikšmė procentas
pokytis
veiklos plane nustatytos
(rodiklis),
lyginant su
strateginius priemonės,
matavimo
praėjusiu
veiklos, jų įvykdymo
vienetas
ataskaitiniu
informacija
laikotarpiu
I Tikslas. Plėtoti sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą, gerinant Lietuvos e. sveikatos sistemos įdiegimą VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos
pagalbos stotyje (dispečerinėje).
1. Uždavinys. Vykdyti
Nenustatoma
1.2020 m. - parengti BPC ir VšĮ
Sutarties pakeitimas atliktas
VRM+SAM+AM 2018-06-06
Kauno m. GMPS tarpusavio
2021 m. kovo mėnesį.
įsakyme Nr. 1V-401/V-652/D1operatyvios sąveikos
463„Bendrojo pagalbos centro ir
bendradarbiavimo sutarties
pagalbos tarnybų sąveikos
pakeitimą.
mechanizmo įgyvendinimo
2018–
2020 metų veiksmų planą.
2. Uždavinys. Plėtoti pacientų
Procentai
2. 2020 m. – padidinti 10 – čia
Įvykdyta
> 100%
SPKC veikla 2020 m. buvo
+17,19 %
konsultavimo telefonu sistemą
procentų pacientų
vykdoma 2020 sausio- kovo
ECNS
konsultacijų skaičių
13 d. imtinai ir nuo 2020 m.
(angl. -Emergency
gruodžio mėnesio
communication nurse system)
atnaujinta. 2020 metais
dispečerinėje.
konsultuota 1166 pacientas.
Iš jų: pas 666 - vyko GMP;
500 – pakako konsultacijos;
62 perduota Kauno m.
poliklinikos specialistams.
Karštosios linijos
1808gydytojų konsultuotų
pacientų 2020 m. - nuo
03.27 iki 12.31 iš viso
buvo 6286.
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2021 m. iš viso -7452
pacientai.
Palyginimui: 2019 metais
konsultuotas 6171 pacientas.
Nenustatoma

3.Uždavinys. Mažinti GMP
kvietimų
skaičių, išvengiant GMP brigadų
trūkumo.

3. Pradėti naudoti naują trumpąjį
GMP konsultacinį
telefoną (vietoj senojo 033
numerio).

Įvykdyta

-

-

Naujas trumpasis GMP
konsultacijų numeris (113)
Lietuvoje veikia nuo 2020
metų spalio mėn.

1. Apsvarstyti galimybes skirti
Nevykdyta
2020 m. nevykdyta dėl
finansines lėšas pacientų
COVID 19 pandemijos.
konsultavimui telefonu paslaugos
tobulinimą
2. Parengti kvalifikuotus skubios
pagalbos konsultacinio
centro darbuotojus numatytam
darbo intensyvumui
didinti.
II Tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius (VšĮ Kauno m. GMPS Strateginis planas 2020-2025 m.).
1 Uždavinys. Gerinti ūmių
Nenustatoma 1. Įvertinti poreikį ir gerinti ūmių Įsigyta
Transportavimo neštuvai
būklių diagnostiką ir gydymą,
būklių diagnostiką.
priemonių
Medirol Monteri
įsigyjant medicinos priemones ir
2. Numatyti finansines lėšas
MI216(66)-1
prietaisus.
reikiamas diagnostinių medicinos
Pulsoksimetrai CMS50D
priemonių įsigijimui.
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3. Nupirkti diagnostines
Micro - Nebulaizer 99MB
medicinos priemones, pagal
-1
nustatytą poreikį
Micro - Nebulaizer 99MB-5
Atsiurbėjas Accuvac
WM11640-2
Vakuuminio čiužinio
komplektas EM-10/7RL-7.
2. Uždavinys. Gerinti
teikiamos būtinosios medicinos
pagalbos kokybę pacientams.

Nenustatoma

Nenustatoma

1. Organizuoti ir vykdyti
darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą.

Įvykdyta

-

-

Iš viso mokymuose
dalyvavo:
(skaičius/procentas)

13

3. Uždavinys. Gerinti GMP
brigadų į įvykio vietą
operatyvumą.

Nenustatoma

GMPS darbuotojams:
Vidiniuose mokymuose 2 – 3
kartus
kiekvienam darbuotojui metuose.
Išoriniuose mokymuose, kuriuos
organizuoja specializuotos
mokymo įstaigos – 1-2 kartus
kiekvienam darbuotojui penkerių
metų
laikotarpiu,
2. Rengti diagnostikos ir
gydymo procedūras bei
protokolus pagal poreikį.
3.Vykdyti teikiamų GMP
paslaugų kokybės stebėseną ir ją
analizuoti
1. Išanalizuoti kuriose VšĮ Kauno
m. GMPS dispečerinės
aptarnaujamose teritorijose GMP
brigadų atvykimo operatyvumas
sumažėjęs.
2. Nustatyti ir išanalizuoti
priežastis, turinčias įtakos įvykio
vietos pasiekimo operatyvumui.
3.Aptarti su savivaldybės
atsakingų skyrių vadovais
galimybes pagerinti gyvenamųjų
namų ir laiptinių numeraciją,
GMP automobilio sustojimo
vietos ženklinimą. 4.Inicijuoti
GMP ir policijos ekipažų
specialius reidus Kauno miesto
teritorijoje tikslu įvertinti
vairuotojų reagavimą į spec.
tarnybas, vykstančias su garso ir
šviesos signalais. 5.Inicijuoti
informacijos sklaidą visuomenei

2020 m. 482/171% sveikatos priežiūros
specialistai
2019m. - 447 / 132 % sveikatos priežiūros
specialistai.

Stebėsena vykdoma.

Įvykdyta

-

-

Atliktas tikslinis auditas dėl
GMP brigadų operatyvumo,
vykstant į pirmos
kategorijos kvietimus.
Priežastys nustatytos ir
įvertintos.
Kitos plane numatytos
priemonės laikinai
nevykdytos dėl COVID 19.
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apie GMP brigadų vykimą su
garso ir šviesos
signalais svarbą.
4. Uždavinys. Vykdyti
pasiruošimą masinėms
nelaimėms ir ekstremalioms
situacijoms.
.

Nenustatoma

1. Parengti investicinį projektą
„Viešosios įstaigos „Kauno
miesto greitoji medicinos
pagalbos stotis“ specialios
transporto priemonės ir įrangos
teikti pagalbą masinių nelaimių
ir katastrofų atveju įsigijimas“.
2. Pateikti investicinį projektą
valstybės investicijų ir ES
struktūrinių fondų programoms.
3. Inicijuoti investicinio projekto
vykdymą bendradarbiaujant su
LR SAM.

Įvykdyta

-

-

2020 m. bendradarbiaujant
su Kauno miesto
savivaldybe buvo parengta
medicininės dalies techninė
specifikacija ir masinių
nelaimių logistikos
automobilio techninė
specifikacija.
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Įstaigos vadovo patvirtintame
Vertinimo
Planinė reikšmė
Faktinė
Įvykdymo
Procentinis
Komentaras
metiniame veiklos plane
kriterijus
reikšmė
procentas
pokytis
numatyta (-os) svarbiausia ((rodiklis),
lyginant su
ios) sritis (-ys), tema (-os),
matavimo
praėjusiu
metinis veiksmas /darbai, jų
vienetas
ataskaitiniu
įvykdymo informacija
laikotarpiu
III Tikslas. Gerinti integruotos sveikatos priežiūros sistemos (klasterių) veiklą, pagerinant pacientų, patyrusių miokardo infarktą, insultą ar politraumą
pervežimą į klasterių centrus, siekiant mažinti GMP brigadų deficitą.
1. Uždavinys. Optimizuoti
Nenustatoma
1. 2020 m. - įsteigti vieną
Įvykdyta
skubios medicinos pagalbos
papildomą klasterinę GMP
prieinamumą ir pacientų
brigadą VšĮ Kauno miesto
pristatymą į traumų centrą sunkių
greitosios medicinos
traumų atvejais ikistacionariniu
pagalbos stotyje.
laikotarpiu.
2. 2021 m. - įsteigti vieną
2. Uždavinys. Optimizuoti
papildomą klasterinę
skubios medicinos pagalbos
GMP brigadą Kėdainių
prieinamumą ir pacientų
regione
pristatymą į
klasterių centrą, susirgus širdies
ir kraujagyslių ūmiomis ligomis
ikistacionariniame laikotarpyje.
3. Uždavinys. Siekti sutrumpinti
pacientų, susirgusių insultu,
patekimo laiką į klasterių centrą
IV Tikslas. Didinti visuomenės įsijungimą į pirmosios pagalbos teikėjų tinklą Kauno
mieste ir VšĮ Kauno m. GMPS dispečerinės aptarnaujamoje teritorijoje.
1. Uždavinys. Išanalizuoti poreikį
2020 m.
1. Išanalizuoti AID
Nevykdy
pirmos pagalbos tiekėjų tinklo
Įvertinti ir
išdėstymą ir pirmos
ta
plėtrai, atsižvelgiant į geografinę
paskaičiuoti
pagalbos teikėjų
padėtį.
finansines
prieinamumą VšĮ Kauno m.
galimybes
GMPS
plėtojant
dispečerinės aptarnaujamoje
pirmos
teritorijoje.
pagalbos
2. Įvertinti finansines

-

-

Įsteigtos dvi laikinojo
klasterinių GMP brigadų
apsistojimo vietos:
klasterinė brigada dirbusi
Šakiuose, perkelta į
Seredžių, Jurbarko raj.,
naujai įsteigta laikina
klasterinės brigados
apsistojimo vieta
Pelėdnagiuose, Kėdainių
rajone.

-

-

Plane numatytos
priemonės laikinai
nevykdytos dėl COVID19.
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tiekėjų tinklą

galimybes plėtoti pirmos
pagalbos tiekėjų tinklą.
3. Inicijuoti informacijos
sklaidą apie savanorystės
galimybes pirmos pagalbos
teikėjų tinklo plėtroje.
4. Vykdyti mokymus
pirmos pagalbos teikėjams
pagal poreikį.
5. Parengti projektą
„Pirmos pagalbos teikėjų
tinklo
plėtra“
6. Pateikti projektą
valstybės investicijų ir ES
struktūrinių fondų
programoms
V. Tikslas. Plėsti tyliojo skambučio tinklą, skirtą aptarnauti kalbos ir klausos negalią turinčius pacientus, Kauno mieste ir VšĮ Kauno GMPS dispečerinės
aptarnaujamoje teritorijoje.
1. Uždavinys. Siekti didinti
2020 m.
1. Konsultuoti atsakingų
Dalinai
Papildomai prijungti 8
bendradarbiavimo galimybes su
papildomai
tarnybų vadovus ir
įvykdyta
numeriai.
atsakingomis tarnybomis, kurios
prijungti ne
darbuotojus, pagal poreikį,
rūpinasi asmenimis, turinčiais
mažiau 10
apie naudą ir efektą
klausos ir kalbos negalią.
naujų numerių
išplėtojus „Tyliojo
skambučio“ tinklą
asmenims, turintiems
klausos ir kalbos negalią.
2. Vykdyti „Tyliojo
skambučio“ atvejų
registracijos ir teiktos
pagalbos kokybės
stebėseną.
VI. Tikslas. Vykdyti mokymų bazės VšĮ Kauno m. GMPS plėtojimą, vidiniams ir išoriniams
mokymams.
1. Uždavinys. Plėtoti VšĮ Kauno 2020 m.
1. Parengti vidinių
Įvykdyta
Mokymų bazė sukurta.
m. GMPS mokymo bazės veiklą. VšĮ KGMPS
mokymų planus ir juos
Atestacija
vykdyti.
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GMPS
sveikatos
priežiūros
specialistams
1 kartą
metuose.

2.Uždavinys.Vykdyti
kvalifikacinius
teorinių žinių ir praktinių įgūdžių
mokymus sveikatos priežiūros
specialistams, savanoriams ir
praktiką įstaigoje atliekantiems
asmenims ir kt.

2. Peržiūrėti mokymo
programas ir jas atnaujinti.
3. Pagal galimybes
atnaujinti mokymui skirtas
priemones.
4. Parengti projektą
„Pirmosios ir
specializuotos greitosios
medicinos pagalbos
mokymų bazės plėtra
išorės ir vidaus
mokymams“.
5. Įgyvendinti parengtą
projektą VšĮ Kauno
miesto greitosios
medicinos pagalbos
stotyje.

1. Išanalizuoti sveikatos
priežiūros specialistų ir
kitų
asmenų poreikį kelti
kvalifikaciją ar tobulinti
praktinius įgūdžius.
2. Organizuoti vidinius ir
išorinius mokymus
periodiškai ir pagal
poreikį savanoriams ir
praktiką
įstaigoje atliekantiems
asmenims.
3. Vykdyti sveikatos
priežiūros specialistų
vidinę Atestaciją.
VII Tikslas. Tęsti savanorių integraciją į VšĮ Kauno m. GMPS.

2020 m. dėl COVID-19
projektas laikinai
nevykdytas

Įvykdyta

-

-

Kvalifikaciniai mokymai
organizuojami ir
vykdomi, tačiau 2020 m.
šiek tiek pristabdyti dėl
COVID-19.
Atestacija vykdoma
norintiems pradėti dirbti
įstaigoje arba pereinant į
kitą pareigybę. 2020 m.
atestuoti 29 sveikatos
priežiūros specialistai.
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1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas
savanoriams dirbti GMP
brigadose.

2020 m.
Integruoti ne
mažiau 100
savanorių

1. Peržiūrėti ir esant
poreikiui koreguoti
savanorių priėmimo
sąlygas.
2. Peržiūrėti ir esant
poreikiui papildyti
savanoriams skirtas darbo
ir mokymosi instrukcijas.
3. Palaikyti nuolatinę
komunikaciją su
dirbančiais savanoriais.

Įvykdyta

-

-

2020 m. GMP brigadose
nebuvo vykdoma dėl
COVID-19.
Savanorystė buvo
vykdoma Karštojoje
linijoje 2020 m. 03 – 07
mėn. VšĮ Kauno miesto
GMPS karštojoje linijoje
1808 registruoti 98
savanoriai, 1808 linijoje
2020 m. dirbo apie 800
Lietuvos šaulių sąjungos,
Kauno kolegijos,
Lietuvos skautų
sąjungos, Visuomenės
sveikatos biuro ir kt.
savanorių.
2020 m. mokymai buvo
vykdomi savanoriams
darbui karštojoje linijoje
1808.

2. Uždavinys. Organizuoti
Nenustatoma
Nevykdyta mokymus
savanoriams, integruotiems į
GMP
brigadas
VIII Tikslas. Dalyvauti projektuose, skirtuose naudoti alternatyvius energijos šaltinius tikslu siekiant sumažinti bendrą išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį.
1. Uždavinys. Įdiegti
2020 m.
1. Išanalizuoti galimybes
Nevykdyta Projektas parengtas,
atsinaujinančią energijos šaltinių
Įvertinti ir
parengti ir pateikti
finansavimas skirtas.
elektrinę VšĮ Kauno m. GMPS.
paskaičiuoti
projektą „115 kW galios
Darbai šiek tiek
įstaigos
saulės energijos foto
pristabdyti dėl COVIDfinansines
elektrinės įrengimas
19
galimybes
Viešojoje įstaigoje
VšĮ KGMPS
Kauno m. greitosios
20 tūkst. Eur
medicinos pagalbos
stotyje“.
2. Esant teigiamam
paraiškos įvertinimui,
projektą įgyvendinti ir
vykdyti.
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2020 m. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil.
Nr.

1
I
1.

2.

3.

Veiklos rezultatų vertinimo
rodikliai (toliau – rodiklis)

Siektina reikšmė
(pagal LR sveikatos
apsaugos ministro
2020-08-18 įsakymą
Nr. V-1865)

2
3
Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigos praėjusių metų veiklos
rezultatų ataskaitoje nurodytas
Būti nenuostolingai
pajamų ir sąnaudų skirtumas
(grynasis perviršis ar deficitas)
Valstybės
institucijoms skyrus
papildomų PSDF
biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugoms apmokėti
Įstaigos sąnaudų darbo
ir rekomendavus jas
užmokesčiui dalis
nukreipti sveikatos
priežiūros specialistų
darbo užmokesčiui
didinti, ne mažiau
kaip 80 proc. nurodytų
lėšų panaudojamos
darbo užmokesčiui
didinti
Įstaigos sąnaudų
Įstaigos sąnaudų valdymo
valdymo išlaidoms
išlaidoms dalis
dalis ne daugiau kaip
7,2 proc.

Pasiekta reikšmė

4

Siektinos reikšmės
įvykdymo balų
skaičius (pagal LR
sveikatos apsaugos
ministro 2019-0325 įsakymą Nr. V361)
5

3.559,00 Eur

10

Pasiektą rodiklio reikšmę
pagrindžianti informacija

6
Pajamos - Sąnaudos
Pajamos 11.948.582 Eur Sąnaudos 11.945.023 Eur
Grynasis perviršis 3.559 Eur
DUF1-DUF2/Papildomos lėšos x100 =
184.2%
DUF1 = 604.388 Eur
DUF2 = 457.301 Eur
Papildomos lėšos = 79.845 Eur

Įvykdyta

10

1,4%

10

Valdymo darbuotojų per metus patirtų
išlaidų suma/ Pagrindinės įstaigos veiklos
sąnaudos per metus + kitos įstaigos
veiklos sąnaudos per metus x 100% =
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4.
II

1.

III

1.

2.

Įsipareigojimų
Įstaigos finansinių įsipareigojimų
koeficientas ne
dalis nuo metinio įstaigos biudžeto
didesnis kaip 0,10
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigoje taikomos kovos su
korupcija priemonės, numatytos
Suteiktas Skaidrios
sveikatos apsaugos ministro
asmens sveikatos
tvirtinamoje Sveikatos priežiūros
priežiūros įstaigos
srities korupcijos prevencijos
vardas
programoje
Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

Absoliutaus likvidumo rodiklis

Konsoliduotų viešųjų pirkimų
skaičius

0,06

10

Atitinka

10

0,6

10

Nuo 0,5 iki 1

Ne mažiau kaip 1

3

10

1.4%
Valdymo darbuotojų per metus patirtų
išlaidų suma = 169.453 Eur
Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per
metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos
per metus = 11.945.023 Eur
Įsipareigojimai / Sąnaudos = 0,06
Įsipareigojimai = 690.151 Eur /
Sąnaudos = 11.945.023 Eur
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymas dėl
įstaigos įtraukimo į Skaidrių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą

Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė
(eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų
ekvivalentų vertė (eurais) / Įstaigos
trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais)
= 0,6
Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė
(eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų
ekvivalentų vertė (eurais) = 403.769
Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė
(eurais) = 690.151
Pridedama pirkimų techninės
specifikacijos
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Kiti 2020 m. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Veiklos rezultatų vertinimo
rodiklis

Siekti, kad sveikatos priežiūros
specialistai dalyvautų vidiniuose
mokymuose arba tobulintų
kvalifikaciją pagal GMP paslaugų
teikimo reikalavimus

Siektina
reikšmė

Skaičiais/
Procentais

Pasiekta
reikšmė

Ne mažiau 50
%

Siektinos reikšmės
įvykdymas

Įvykdymo
procentas

Mokymuose dalyvavo: 724 kartus - įstaigos
darbuotojai;
- 482- sveikatos
priežiūros
Specialistai.

136% įstaigos
darbuotojų
bendrai
171% sveikatos
priežiūros
specialistų
96,5 %

Procentinis
pokytis
lyginant su
praėjusiu
ataskaitiniu
laikotarpiu
4 % daugiau
sveikatos
priežiūros
specialistų

Komentaras

1,1 %

Įvykdyta

Įvykdyta

Siekti, kad ne mažiau 95 % pacientų
ūmaus insulto atveju, nesant
kontraindikacijų trombolizei, būtų
pristatyti į klasterio centrą (LSMUL
SPS) iki valandos Kauno mieste
Siekti, kad ne mažiau 80 % pacientų
ūmaus infarkto su ST segmento
pakilimu atveju, būtų pristatyti į
klasterio centrą (LSMUL KITS) iki
valandos Kauno m..
Neaptarnautų skambučių kiekis - ne
daugiau 2 %.

Procentais

Ne mažiau 95 %

INES4U ataskaita

Procentais

Ne mažiau 80 %

INES4U ataskaita

88,05 %

- 4,94 %

Įvykdyta

Procentais

Ne daugiau 2 %

Neaptarnauta skambučių
-

0,8%

- 0,3 %

Įvykdyta

Procentinė dalis gaivintų pacientų,
kuriems iki stacionaro atkurta

Procentais

Ne mažiau 20 %

Išgyveno iki stacionaro –
41 iš 88 - kai pradinis

47%

- 7%

Įvykdyta
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spontaninė kraujotaka, kai pradinis
ritmas – SV (ne mažiau 20 %).

ritmas SV

Blogesnes
gaivinamų
pacientų išeitis
(Lietuvoje
registruotas
perteklinis mirčių
skaičius lyginant
su ankstesniais
metais) sąlygojo
objektyvios
priežastys: 10
procentų išaugo
gaivintų už
Kauno miesto
teritorijos ribų
(klasterinių
brigadų
gaivinimaiobjektyviai
ilgesnis laikas iki
atvykimo pas
pacientą rajone),
užleisti atvejai dėl
sumažėjusio
paslaugų
prieinamumo,
nesavalaikis
kreipimasis į
gydymo įstaigas,
profilaktinių
programų
sustabdymas.
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Procentinė dalis gaivintų pacientų,
kuriems iki stacionaro atkurta
spontaninė kraujotaka – ne mažiau
20 %.
Operatyvumo rodiklis – laikas nuo Ios kategorijos kvietimo mieste
užregistravimo iki pirmosios
medicininės pagalbos teikimo
pradžios, GMP darbuotojui atvykus
pas pacientą - ne mažiau 80%.
GMP brigadų sukomplektavimas,
kiekybinė ir kokybinė personalo
sudėtis – 100 %.
Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl
įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų skaičius per
metus ir pagrįstų skundų dalis

Procentais

Ne mažiau 20 %

Procentais

Ne mažiau 80%

Procentais

100 %

Nenustatoma

Reaguoti į visus
pacientų skundus

Atkurta spontaninė
kraujotaka iki
stacionaro – 78 iš 326
gaivintų
Operatyvumo rezultatai
2019 m. 54.806
I kategorijos iškvietimai
mieste

24 %

-5%

89,44%

-4,11%

GMP brigados
sukomplektuotos visos

100 %

-

Aptarnautų pacientų
skaičius
73027.
Skundų gauta – 3
(nepagrįsti)

0

-

Įvykdyta

Įvykdyta
Dėl COVID-19
prailgėjo
pasirengimas pas
galimai infekuotus ir
sergančius pacientus
Įvykdyta
Įvykdyta
Atlikus vertinimus,
visi skundai
nepagrįsti
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IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO
UŽMOKESČIUI
4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio
palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Vidutinis apskaičiuotas darbo
užmokestis (BRUTO)
Eil.
Pareigybės
Praėjęs
Praėjęs
Ataskaitinis
Ataskaitinis
Nr. pavadinimas ataskaitinis
Pokytis, ataskaitinis
Pokytis,
laikotarpis,
laikotarpis,
laikotarpis,
proc.
laikotarpis,
proc.
vnt.
Eur
vnt.
Eur
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Administracija
29,1
28,6
-1,7
1534,00
2179,00
+42,0
2 Gydytojai
29,7
35,1
+18,2
1658,00
2146,00
+29,4
3 Slaugytojai
72,4
90,7
+25,3
1533,00
2379,00
+55,2
Kitas
+2,3
personalas,
teikiantis
4 asmens
133,3
136,4
1330,00
2041,00
+53,5
sveikatos
priežiūros
paslaugas
Kitas
5
+167,5
+2,4
41,8
111,8
932,00
954,00
personalas
Darbuotojų skaičius

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS
ATASKAITINIU LAIKOTARPIU
5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu:
GAUTOS PAJAMOS PAGAL FINANSAVIMO
ŠALTINIUS (EUR)
FINANSAVIMO PAJAMOS, IŠ JŲ:
iš valstybės biudžeto

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis,
tūkst. Eur

Ataskaitinis
laikotarpis,
tūkst. Eur

Pokytis,
tūkst. Eur

32,7

2.564,2

2.531,5

19,0

iš savivaldybės biudžeto

877,4

858,4

27,8

27,8

iš Europos Sąjungos

9,6

9,6

0,0

iš kitų finansavimo šaltinių

4,1

1.649,4

1.645,3

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS, IŠ JŲ:

7.192,6

9.381,4

2.188,8
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Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas,
apmokamas iš PSDF
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas mokamas
medicinos paslaugas (juridinių ir fizinių asmenų)
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

7.139,5

9.317,0

2.177,5

53,1

64,4

11,3

13,5

IŠ VISO:

7.238,8

3,0
11.948,6

-10,5
4.682,0

Per 2020 m. buvo gauta parama už 51328,47 Eur, kuri buvo panaudota Korona karštosios
linijos 1808 veiklai ir įstaigos reikmėms dėl COVID-19:
Eil.
Nr.

Paramos davėjo pavadinimas

Suma, Eur

1

Kauno krašto pramoninikų ir darbdavių asociacija

7.095,50

2

Labdaros fondas "Vienybė "

1.573,00

3

Lietuvos pramonininkų konfederacija

1.070,00

4

Mantingos labdaros ir paramos fondas

4.536,04

5

UAB "Gudobelė"

6

UAB "Lidl Lietuva"

7

UAB "Nemuno vaistinė"

8

UAB "Rimi Lietuva"

6.877,74

9

UAB "Maxima LT''

4.813,38

10

UAB "Saugima''

1.817,01

11

VšĮ Laisvės TV

7.361,80

12

UAB "Westerwijk Investments"

2.835,00

13

Asociacija "Kauno Tauro LIONS" klubas

7.129,42

14

UAB "Dekbera"

1.000,00

15

UAB ''Lemora''

1.000,00

16

Kiti smulkūs iki 300 Eur

314,28
2.500,00
432,50

972,80
Iš viso:

51.328,47
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5.2. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus ir jų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu:
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis,
tūkst. Eur

Ataskaitinis
laikotarpis,
tūkst. Eur

Pokytis,
tūkst. Eur

1

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo

5.143,50

9.232,00

4.088,5

2

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

305,30

278,30

-27,0

3

Komunalinių paslaugų ir ryšių

213,10

208,70

-4,4

4

Komandiruočių

5,40

0,70

-4,7

5

Transporto

246,20

242,40

-3,8

6

Kvalifikacijos kėlimo

17,40

9,80

-7,6

7

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

15,00

25,50

10,5

8

Sunaudotų ir parduotų atsargų
savikaina

140,60

467,20

326,6

9

Nuomos

24,60

48,40

23,8

10

Kitų paslaugų

1.126,60

1.432,00

305,4

7.237,7

11.945,0

4.707,3

Eil.
Nr.

SĄNAUDŲ PAVADINIMAS

IŠ VISO:

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ
6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įsigytą ilgalaikį turtą.
Pavadinimas

Kiekis

Įsigijimo
vertė, Eur

Bendra
suma, Eur

1

Mobilios valdymo panelės darbo vietų programinės
įrangos licencija

6

1.646

9.874

2

Dokumentų valdymo sistema (licencija)

1

1.822

1.822

3

Transportavimo neštuvai Medirol Contero
M126(66)

1

998

998

4

Švirkštinė pompa su 12V bei laikikliu, siurblio
tvirtinimui greitosios pagalbos automobiliuose

5

968

4.840

5

Vakuuminio čiužinio komplektas EM-10/7RL (EM10/7RL, EM-20, EM-21, ES-22)

7

512

3.583

6

Atsiurbėjas Accuvac pro WM11640

2

1.664

3.327

7

Greitosios medicinos pagalbos automobilis Renault
Master; VIN:WF1MA000065774421

2

76.085

152.170

Eil.
Nr.
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8

Greitosios medicinos pagalbos automobilis VW
Crafter; VIN:WV1ZZZSYZM9003947

1

149.798

149.798

9

Stalas su elektra reguliuojamomis kojomis

4

632

2.529

10

Ergonominis elektra kilnojamas stalas

2

676

1.351

11

Ergonomiškas elektra reguliuojamas stalas

5

724

3.618

12

Ergonomiškas elektra reguliuojamas stalas

2

605

1.210

13

Elektra reguliuojamas trikojis mechanizmas

1

1.016

1.016

14

Ergonominis elektra reguliuojamas stalo
mechanizmas

2

530

1.061

15

Ergonominis elektra reguliuojamas stalo
mechanizmas

1

579

579

16

Ergonominis elektra reguliuojamas stalo
mechanizmas

1

591

591

17

Spausdintuvas brother PJ-762

24

538

12.923

18

Planšetinis mobilus kompiuteris

5

1.210

6.050

19

Planšetinis mobilus kompiuteris

1

1.271

1.271

20

Nešiojamas kompiuteris HP G1 255 Ryzen53500U/8/256/15.6FHD/w10H

5

1.002

5.010

21

Sisteminis blokas Ryzen 5 3400G/16/240/Win10Pro

4

563

2.251

22

Sisteminis blokas Ryzen 5 3400G/16G

6

598

3.588

23

Nešiojamas kompiuteris Lenovo 330-15IKBi38130U/4GB/128/15FHD/Windowsw 10

7

600

4.201

24

Nešiojamas kompiuteris Lenovo V15 i51035G1/8GB/256/15.6FHD Windows 10 Home

4

750

3.000

25

Kompiuteris Lenovo ThinkPad T450s + Windows 8
Professional COA

1

695

695

26

Micro-Nebulizer 99MB aparatas

1

3.627

3.627

27

Aerozolių generatorius LOMA Ciklon-3

1

750

750

28

Skalbimo mašina Gorenje WS168LNST 729414

1

629

629

Iš viso:

382.362
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VII SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
7.1. Siekiant užtikrinti įstaigoje vidaus kontrolę ir efektingą jos veiklą, 2020 m.
pabaigoje įdiegta VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje suformuota vidaus
kontrolės politika ir įdiegta vidaus kontrolės sistema, kurios veiklą reglamentuoja LR Seimo 2002 m.
gruodžio 10 d. Nr. IX-1253 Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito Įstatymas (Žin.,
2002, Nr. 123-5540); LR Finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1K – 195 „Dėl vidaus
kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ (TAR, 2020-06-30, Nr. 14531) ir VšĮ
Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2020 metų rugsėjo 30 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. V-163 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Atlikus veiksmingumo vertinimą, įdiegtos vidaus kontrolės sistemos VšĮ Kauno miesto
greitosios medicinos pagalbos stotyje, nustatyta, kad vidaus kontrolės sistema yra veiksminga,
paskirti atsakingi asmenys, dokumentacija pildoma ir atitinka keliamus reikalavimus.
7.2. 2020 m. balandžio mėn. 24 – 26 d. įstaigoje buvo atliktas išorinis auditas (UAB
Uolektis), tikslu įvertinti įstaigos Kokybės vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015 (LST EN ISO
9001:2015) ir EN 15224:2016 (LST EN 15224:2017) standartų reikalavimams. Išvada – KVS
nustatyta veikla vykdoma tinkamai kokybės standartų reikalavimus atitinka (Ataskaita Nr.
3330/2UJ6/D0, 2020-05-21 ir (Ataskaita Nr. 3330/3BWU/A0, 2020-05-22).
7.3.

2020 m. išorinį finansų auditą atliko UAB „Ekonominė nauda“ auditoriai.

Finansinėje veikloje trūkumų nenustatyta.
VIII SKYRIUS
KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA
8.1. Įstaigos dalininkai.
Įstaiga yra iš Kauno miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos
priežiūros pelno nesiekianti įstaiga.
Įstaigos vienintelė dalininkė (savininkė) yra Kauno miesto savivaldybė.
Dalininkų kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų įnašų vertei.
Dalininkų kapitalo likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 41.079 Eur. Per 2020
m. steigėjo įnašo vertė nepakito.
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8.2. Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per
ataskaitinius metus.
Viešojo sektoriaus subjekto metinės
veiklos ataskaitos ir viešojo
sektoriaus subjektų grupės metinės
veiklos ataskaitos rengimo tvarkos
aprašo 2 priedas

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS*
Eur, ct
Eil.
Nr.

Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas

Bazinis
atlyginimas

Priemokos

Priedai

Premijo
s

Kitos
išmokos
**

Iš viso

1

2

3

4

5

6=1+2+3+
4+5

1.

Direktorius

48048,26

17998,92

8358,32

1509,00

2.

Direktoriaus
pavaduotoja
medicinai

28006,55

3556,67

7924,30

2263,34

3.

Vyr.
buhalteris

30592,19

4074,01

5740,07

2640,56

75914,50

3671,38

45422,24

43046,83

* Neatskaičius mokesčių.
** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką)
išmokos buvo išmokėtos.
Pastabos:
Priedai - pagal darbo užmokesčio apmokėjimo tvarką nustatyta kintama darbo
užmokesčio dalis, COVID-19
Kitos išmokos - darbuotojas savo pagrindinio darbo metu eina papildomas mokymo specialisto
pareigas
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8.3. Informacija apie reikšmingus sandorius.
Viešojo sektoriaus subjekto
veiklos
ataskaitos
ir
sektoriaus subjektų grupės
veiklos ataskaitos rengimo
aprašo 3 priedas

metinės
viešojo
metinės
tvarkos

REIKŠMINGI SANDORIAI
* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir
pavardė.
** Nurodomas juridinio asmens kodas.
*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.
**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas
korespondencijai.
***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo
be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.
Eil.
Nr. Pavadinimas*
1.
UAB
"Commercial
transporte
service"
2.
UAB
"Commercial
transporte
service"
3.
UAB
„Paramedica
Lietuva“
4.
UAB „Fleet
Union“

5.

UAB „BSS
grupė“

Sandorio šalis
Kodas**
Registras***
3022994013 LR juridinių
asmenų
registras
3022994013

LR juridinių
asmenų
registras

300878549

LR juridinių
asmenų
registras
LR juridinių
asmenų
registras

304140223

302307442

LR juridinių
asmenų
registras

Adresas****
Klaipėdos g.
97,
Traksėdžių
k., Šilutės r.
Klaipėdos g.
97,
Traksėdžių
k., Šilutės r.
Dubingių g.
44, Vilnius
Senasis
Ukmergės
kelias 4,
Užubalių k.,
Vilniaus r.
sav.
Eigulių g. 2,
Vilnius

Sandorio
objektas
GMP
automobilių
pirkimas

Suma,
Eur*****
750.200

GMP
automobilių
pirkimas

423.500

Darbo
drabužių
pirkimas
Automobiliniai
degalai

*229.900

Patalpų
valymo
paslaugos
Iš viso:

*205.700

364.104

1.973.404

Pastaba: * sutartis sudaryta 3 metams.

Direktorius

Nerijus Mikelionis

