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Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau-Poliklinika), yra Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos iš Biržų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens 

sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis 

su Panevėžio Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais. 
Poliklinika 1997 m. gruodžio 12 d. įregistruota Valstybės įmonės registrų centre, jos  kodas 

193319235. 

 

1.Informacija apie Poliklinikos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per 

finansinius metus 

Poliklinika yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas – 

tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje. 

Poliklinikos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias 

teikti teisę suteikia Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros licencija: bendrosios praktikos 

gydytojo, bendrosios praktikos odontologijos, ortopedinės odontologijos, gydytojo odontologo 

padėjėjo, burnos higienos, greitosios medicinos pagalbos, vidaus ligų, chirurgijos, vaikų ligų, 

akušerijos-ginekologijos, psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, slaugos, medicinos 

laboratorijos- klinikos laboranto.  

Teikiant medicinines paslaugas siekiama ne kuo didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau 

kokybiškų paslaugų.  

Polikliniką sudaro šie struktūriniai padaliniai:  

• Odontologijos skyrius (Janonio g. 2, Biržų m., Biržų r. sav.); 

• Greitosios medicinos pagalbos skyrius (Vilniaus g. 115, Biržų m., Biržų r. sav.); 

• Vabalninko ambulatorija ( B. Sruogos g. 15 a, Vabalninkas, Biržų r. sav.); 

• Pabiržės ambulatorija (Kaštonų g. 8, Naciūnų k., Biržų r. sav.); 

• Papilio ambulatorija (Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. sav.); 

• Nemunėlio Radviliškio ambulatorija (Aušros g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r. sav.); 

Poliklinikai priklauso 12 kaimo medicinos punktų (MP), kuriuos aptarnauja Biržų rajono 

savivaldybės poliklinika (7 MP), Vabalninko ambulatorija (3 MP)  ir Papilio ambulatorija (2 MP). 

Ataskaitinių finansinių metų  Poliklinikos veiklos rezultatas yra teigiamas :  +337,-Eur 
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          2.Poliklinikos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė metų pradžioje ir pabaigoje                                  

Poliklinikos steigėjas ir dalininkas (savininkas) yra Biržų rajono savivaldybė, kitų dalininkų 

ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Poliklinika neturi. Dalininko įnašas ataskaitinių metų 

pradžioje – 29074,35Eur,   pabaigoje – 29074,35Eur. 

 

3.Poliklinikos gautos lėšos ir jų šaltiniai per ataskaitinius metus ir šių lėšų panaudojimas 

pagal išlaidų rūšis 

Poliklinikos gautos lėšos (be finansavimo pajamų) per 2016 metus yra 1891450,-Eur, iš jų: 

   1723155,-Eur pajamos iš PSDF biudžeto už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas; 

 164345,-Eur pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

(profilaktinis sveikatos patikrinimas, ginklas, vairuotojų medicininis patikrinimas, plombos, 

masažas, fizioterapija, KVP išdavimas ir kt.); 

3832,-Eur pajamos už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ligonių 

pervežimai ir kt.); 

            118,-Eur kitos veiklos (nuomos) pajamos. 

       Visos gautos lėšos buvo naudojamos Poliklinikos pagrindinei veiklai vykdyti, t.y. organizuoti ir 

teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiausia lėšų panaudota: 

     darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ........................ 1525685,-Eur 

     komunalinėms paslaugoms ir ryšiams .......................................................   63294,-Eur 

     transportui .................................................................................................  . 59181,-Eur 

     atsargoms(vaistai, tirpalai, tvarsliava, tyrimo, slaugos med. priemonės ).. 157935,-Eur 

     laboratoriniams tyrimams ir kitoms paslaugoms, atliekamoms kitose įst.....71106,-Eur 

     kvalifikacijos kėlimui ................................................................................... 28249,-Eur 

     ilgalaikio turto įsigijimui.............................................................................   12460,-Eur   

     ir kt. 

 

Poliklinika ataskaitiniais metais dalyvavo įvairiose sveikatinimo  programose: 2016m.gimdos 

kaklelio vėžio profilaktikai gauta ir panaudota 800,-Eur. 

2016 m. poliklinika gavo ir kitos paramos (finansavimą) už 43818,-Eur, iš jų: 

 2765,-Eur finansavimą iš darbo biržos (ESF projektas “Parama užimtumui ir mobilumui“) už 

siųstų bedarbių įdarbinimą; 757,-Eur iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio; 31110,-Eur 

nemokamos vakcinos profilaktiniam skiepijimui; 1981,-Eur nemokamos gripo  vakcinos; 857,-Eur 

pasiutligės vakcinos iš Panevėžio visuomenės sveikatos centro; 750,-Eur vakcinos iš kitų šaltinių 

moterų konsultacijai; 4,-Eur vaistų nuo tuberkuliozės;  5594,-Eur iš savivaldybės TBC kabineto  

įrengimui .        

2016 metais Poliklinika, kaip partnerė, dalyvavo  projekte: 
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  „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų 

stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi“. Projekto vykdytojas – VšĮ Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centras. Partneriai -  Norvegijos Karalystės Drangedalo savivaldybė, 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika ir VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. 

Projektas baigtas 2016 m. lapkričio mėn. Jame dalyvavo  visi poliklinikos darbuotojai, iš jų 20 

žmonių buvo išvykę į Norvegijos Drangedalo savivaldybę kvalifikacijos tobulinimui. Prie šio 

projekto poliklinika prisidėjo 5 proc. nuosavų lėšų, viso 26692,00Eur. 

 

4. Informacija apie Poliklinikos įgytą ilgalaikį turtą 

Per 2016 ataskaitinius metus Poliklinika įsigijo ilgalaikio turto už  12460,-Eur iš jų :    

 -2356,-Eur iš mokamų paslaugų lėšų (įsigyta vaizdo kamera su įranga Medeikių MP, oro 

kondicionierius Pabiržės ambulatorijai, kavos aparatas, apmokėta už poliklinikos esminio 

pagerinimo darbų investicinio projekto parengimą); 

-4510,-Eur iš TLK lėšų įsigyta 6 kompiuteriai ( buhalterijai,  statistikai, N. Radviliškio amb., 

GMP skyriui, poliklinikos dviem kabinetams) .  

- 5594,-Eur gautas finansavimas TUB kabineto įrengimui iš savivaldybės biudžeto. 

        

5.Poliklinikos sąnaudos per ataskaitinius metus 

Poliklinikos sąnaudos per ataskaitinius metus iš viso yra 1951472,,-Eur, iš jų išlaidos darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui, įskaitant kaupimus  atostoginiams ir kaupimus už 

skatinamąsias paslaugas, yra  1525685,-Eur, tai sudaro  78,5 proc. visų sąnaudų. 

 

6.Poliklinikos darbuotojų skaičius 

Ataskaitinių metų pradžioje poliklinikoje dirbo 169 darbuotojai, metų pabaigoje -166, iš 

kurių: 30- gydytojų, 76- slaugytojai, 16 -kiti specialistai  ir 44- kitas personalas. Visi sveikatos 

priežiūros specialistai yra licencijuoti, kasmet tobulina savo kvalifikaciją tobulinimo kursuose, 

seminaruose, konferencijose, dalyvauja projektuose.  

 

7.Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms 

Prie Poliklinikos išlaikymo (valdymo) išlaidų priskirta administracijos išlaikymo išlaidos: 

1.Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos......  70566,-Eur 

2.Komunalinės, ryšių paslaugos ir kt.     ................................................1345,-Eur 

                                                                                           Viso:......    71911,-Eur 

                                    

8.Duomenys apie Poliklinikos vadovą 
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Poliklinikos direktoriui priskaityta darbo užmokesčio, (neatskaičiavus mokesčių) per 

ataskaitinius metus 18514,-Eur.  

 

9.Poliklinikos išlaidos kolegialių organų narių išmokoms ir su poliklinikos dalininku 

susijusiems asmenims 

Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms 

Poliklinika per ataskaitinius metus neturėjo. Išlaidos   su  dalininku susijusiems asmenims (Biržų 

ligoninei už paslaugas)  per ataskaitinius metus yra 31703,-Eur.   

      

      PRIDEDAMA. 

      1. 2016 m. Poliklinikos aptarnavimo rodikliai. 1  lapas; 

      2. Poliklinikos veiklos kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių įvykdymas. 3 lapai. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Leonidas Sologubovas  


