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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS
PER FINANSINIUS METUS.

1.1. Bendra informacija apie įstaigą.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis (VšĮ Kaišiadorių GMPS) yra Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos iš Kaišiadorių savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji  ne pelno siekianti
įstaiga,  teikianti   sveikatos  priežiūros  paslaugas pagal  sutartis  su  Kauno teritorine ligonių kasa ir  kitais
užsakovais.

VšĮ Kaišiadorių GMPS yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. VšĮ Kaišiadorių GMPS įregistruota
Valstybės įmonės Registrų centre  2007 m. vasario mėn. 1 dieną, jos kodas  300642709. Įstaigos buveinė yra
Beržyno  g.  27,  Kaišiadorys.  VšĮ  Kaišiadorių  GMPS  yra  ribotos  turtinės  atsakomybės,  jos  veikla
neterminuota, o ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

VšĮ  Kaišiadorių  GMPS  uždavinys  –  pradėti  teikti  būtinąją  medicinos  pagalbą  sergantiems  arba
sužeistiems asmenims įvykio vietoje ir, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr.V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo
tvarkos bei masto patvirtinimo“, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą
(ASPĮ) arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.   

 
1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

VšĮ  Kaišiadorių  GMPS  savo  veikloje  vadovaujasi  LR  Konstitucija,  Sveikatos  priežiūros  įstaigų,
Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt.  įstatymais  bei teisės aktais, o taip pat įstatais,  kurie patvirtinti
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos  2012 m. gegužės mėn. 31 d.  sprendimu Nr. V17-199.

VšĮ Kaišiadorių GMPS  yra Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos narė. Įstojimo į
asociaciją tikslas – bendras aktualių klausimų sprendimas, nagrinėjant greitosios medicinos pagalbos teikimą
pacientams, gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių ir ES reikalavimų.

Pagrindinis VšĮ Kaišiadorių GMPS veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą,  mažinti  jų
sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga
teikia  greitosios  medicinos  pagalbos  paslaugas,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos



ministro  2010-12-27  d.  įsakymu  Nr.V-1131  „Dėl  greitosios  medicinos  pagalbos  teikimo  ir  išlaidų
apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

VšĮ Kaišiadorių GMPS  dirba 3(trys)  greitosios  medicinos  pagalbos  (GMP) brigados ištisą  parą ir
aptarnauja 32922 Kaišiadorių rajono gyventojus pagal iškvietimus į namus, viešose ir  darbo vietose, gydymo
įstaigose. 

Įstaigoje  teikiamos  greitosios  medicinos  pagalbos  paslaugos,  kurių  išlaidos  apmokamos  iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų:

1.  GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos;
2.  GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kituose jų buvimo vietose;
3.  GMP paslaugos,  teikiamos asmens sveikatos  priežiūros įstaigose (toliau -  ASPĮ), jei  pacientui

būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;
4.  Stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei

GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo - skubios pagalbos skyrių paaiškėja,
kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;

5.  Pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu (transportuojami neštuvais), pervežimas
iš  stacionarinės  ASPĮ  priėmimo-  skubios  pagalbos  skyriaus  į  namus  po  to,  kai  GMP  paslaugų  teikėjo
atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;

6.  Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios
ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;

7.  Užsienyje  sunkiai  susirgusių  ar  susižeidusių  Lietuvos  Respublikos  nuolatinių  gyventojų
pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;

8.  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  sunkiai  susirgusių  ar  susižeidusių  asmenų,  apdraustų
privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse  ir pateikusių draustumą patvirtinančius
dokumentus, pervežimas iš vienos ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;

9.  Pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ  ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio
priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.

VšĮ Kaišiadorių GMPS teikiamos  ir paslaugos, kurios nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų:
1.  Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;
2.  Pacientų  pervežimas  iš  vienos  ASPĮ  į  kitą  ASPĮ  diagnostikos,  gydomosioms  procedūroms  ar

tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir
priimančioji įstaigos);

3.  Pacientų pervežimas iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl
paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);

4.  Pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės;
5.  1-3  punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ, pagal

sutartį su  VšĮ  Kaišiadorių GMPS, 4 punkte numatytu atveju pacientas apmoka savo lėšomis;
Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai nustatyti  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012-07-26

sprendimu Nr. V17-259.
VšĮ  Kaišiadorių  GMPS yra  sukomplektuoti  trys  specialios  paskirties  automobiliai  atitinkantys  „B“

(vidutinės  komplektacijos,  gyvybinių  funkcijų atstatymo  ir  trumpalaikio  palaikymo)  greitosios  medicinos
pagalbos automobilių tipą. Įstaigoje turimi 4 (keturi) GMP automobiliai gauti pagal panaudos sutartį iš LR
sveikatos apsaugos ministerijos. 2013 metais įstaiga savo lėšomis  įsigijo naują GMP automobilį RENAULT
Master.

Visi  darbuotojai  aprūpinti  spec.  apranga,  individualiomis  apsaugos  priemonėmis,  mobiliojo  ryšio
priemonėmis.

Nuo 2012-11-09 d. Kaišiadorių GMPS prisijungė prie Kauno apskrityje įdiegtos modernios greitosios
medicinos  pagalbos  pajėgų  valdymo  sistemos.  Ši  sistema,  vertindama  paciento  atsakymus  į  klausimus,
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leidžia  efektyviai  išsiaiškinti  nukentėjusiojo  būklę,  parinkti  ir  aktyvuoti  tinkamą arčiausiai  įvykio  vietos
esančią brigadą, o kritiniu atveju – teikti patarimus skambinančiajam apie tai, kaip pacientas turi elgtis, kol
atvyks greitosios medicinos pagalbos medikai.
           Skubią medicinos  pagalbą teikia  gydytojai  ir  bendruomenės slaugytojos,  turintys  galiojančias
licencijas. Darbuotojų, teikiančių  greitosios medicinos pagalbos paslaugą, kvalifikacija atitinka   2010-08-05
LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V – 697  kompetencijų sąrašą.  Vadovaujantis šiuo įsakymu,
darbuotojai, teikiantys GMP paslaugas, teorines žinias ir praktinius įgūdžius privalo tobulinti kas penkerius
metus ne mažiau kaip po 60 val.,  kurių metu nagrinėjami GMP brigadų personalo veiksmai kritinės būklės
atveju.  Todėl,  siekiant  gerinti  ligonių  aptarnavimo  kokybę,  didelis  dėmesys  skiriamas  GMP darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui.

Svarbiausias  rodiklis  vertinant  greitosios  medicinos  pagalbos  veiklą  –  operatyvumas  (laikas  nuo
iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojams atvykus
pas pacientą). Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo
gyvybei grėsmingais atvejais pradžios mieste būtų iki 10- 15 min., kaime  iki 20 – 25 min., kitais atvejais
mieste būtų iki 30 min., kaime iki 45 min. Taip pat siekiama, kad greitosios medicinos pagalbos paslauga
būtų kokybiška, atitinkanti LR teisės aktus, reglamentuojančius skubios medicinos pagalbos teikimą.

1.4. Įstaigos struktūra.
       
        VšĮ  Kaišiadorių  GMPS   struktūra  patvirtinta  Kaišiadorių  rajono  savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2014-01-10 įsakymu Nr.VI-27. 

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Eil. 
Nr.

Rodikliai 2013 m. 2014 m. Pokytis (+/-)
Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc.

1. Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 33425 X 32922 X -503 -1.5
2. Iškvietimų skaičius 7434 X 7249 X -185 -2.5
3. Iškvietimų skaičius 1000 gyventojų 222 X 220 X -2 -0.9
4. Išvykimų skaičius 7344 X 7243 X -101 -1.4
4.1. Aptarnautų iškvietimų skaičius 7224 97.2 6988 96.4 -236 -3.3
4.1.1. Aptarnautų iškvietimų skaičius per 24 val. 20 X 19 X -1 -5.0

4.1.2. Aptarnautų iškvietimų skaičius per 24 val., 
tenkantis vienai brigadai

7 X 6 X -1 -14.3

4.2. Neaptarnautų iškvietimų skaičius
Iš jų:

210 2.8 261 3.6 +51 +24.3

4.2.1. atsakyti 90 42.9 6 2.3 -84 -93.3
4.2.2. peradresuoti kitoms institucijoms - - -
4.2.3. be rezultatų (melagingi iškv., ligonio nerasta 

kvietimo vietoje, asm. rastas miręs ir pn.)
120 57.1 255 97.7 +135 +2 k.

5. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, 
skaičius
Iš jų:

7224 X 6988 X -236 -3.3

vyrų 3186 44.1 3187 45.6 +1 0.0
moterų 4038 55.9 3801 54.4 -237 -5.9
vaikų 0-17 m. 628 8.7 536 7.7 -92 -14.6
kaimo gyventojų 4684 64.8 4425 63.3 -259 -5.5

6. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba 
dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius
Iš jų:

673 X 1034 X +361 +53.6

vyrų 362 53.8 670 64.8 +308 +85.1
moterų 311 46.2 364 35.2 +53 +17.0
vaikų 0 - 17 m. 81 12.0 87 8.4 +6 +7.4
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kaimo gyventojų 507 75.3 647 62.6 +140 +27.6
7. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba 

dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius
Iš jų:

5519 X 4787 X -732 -13.3

vyrų 2379 43.1 1981 41.4 -398 -16.7
moterų 3140 56.9 2806 58.6 -334 -10.6
vaikų 0-17 m. 457 8.3 372 7.8 -85 -18.6
kaimo gyventojų 4259 77.2 3661 76.5 -598 -14.0

8. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba 
dėl nėštumo ir gimdymo patologijos, skaičius
Iš jų:

8 X - X -8 -

vaikų iki 17 m. - - - -
kaimo gyventojų 6 75.0 - - -6 -

9. Atliktų ligonių pervežimų skaičius
Iš jų:

941 X 1090 X +149 +15.8

vyrų 445 47.3 536 49.2 +91 +20.4
moterų 496 52.7 554 50.8 +58 +11.7
vaikų 0-17 m. 89 9.5 72 6.6 -17 -19.1
kaimo gyventojų 583 62.0 67 6.1 -516 -88.5

10. Atliktų gimdyvių pervežimų skaičius
Iš jų:

83 X 77 X -6 -7.2

vaikų iki 17 m. 1 1.2 5 6.5 +4 +4 k.
kaimo gyventojų 65 78.3 50 64.9 +15 +23.1

11. Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius
Iš jų:

4263 X 4071 X -192 -4.5

stacionarizuota 2995 70.3 2122 52.1 -873 -29.1
12. Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų

Iš jų:
78 X 130 X +52 +66.7

taikytos reanimacinės priemonės 24 30.8 36 27.7 +12 +50.0
reanimacija efektyvi - - 1 0.8 +1 +100.0

13. Medicinos pagalba suteikta neblaiviems 
asmenims
Iš jų:

768 X 469 X -299 -38.9

atvežta į priėmimo skyrių 312 40.6 281 59.9 -31 -9.9
stacionarizuota - - - -

14. Aptarnautų skubių iškvietimų miesto vietovėje 
skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo 
iškvietimo užregistravimo iki medicinos 
pagalbos teikimo pradžios:

X X X X X X

iki 15 min. 1776 24.6 1421 20.3 -355 -20.0
16 min. ir daugiau 143 2.0 137 2.0 -6 -4.2

15. Aptarnautų skubių iškvietimų kaimo vietovėje 
skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo 
iškvietimo užregistravimo iki medicinos 
pagalbos teikimo pradžios:

X X X X X X

iki 25 min. 2992 41.4 2692 38.5 -300 -10.0
26 min. ir daugiau 644 8.9 580 8.3 -64 -9.9

2. ĮSTAIGOS  DALININKAI  IR  KIEKVIENO  JŲ  ĮNAŠŲ  VERTĖ  FINANSINIŲ  METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.
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           VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties dalininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė.
Dalininko įnašų vertė 2014 metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 23836 Lt.

3.  INFORMACIJA  APIE  ĮSTAIGOS  GAUTAS  LĖŠAS  BEI  JŲ  ŠALTINIUS  IR  ŠIŲ  LĖŠŲ
PANAUDOJIMĄ.

3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai.

Eil. 
Nr.

Gautų lėšų šaltiniai Suma, Lt Pokytis (+/-)
2013 m. 2014 m. Litais Procentais

Iš viso gauta lėšų: 1577505 1780026 +202521 +12.8
1. Iš PSDF biudžeto 1657841 1767566 +109725 +6.6
2. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų 11811 12460 +649 +5.5
3. Kitos gautos lėšos:
4. Savivaldybės biudžeto lėšos 
5. VIP lėšos
6. ES ir valstybės biudžeto lėšos

3.2. Įstaigos išlaidos.

Eil.
Nr.

Patirtų išlaidų pavadinimas 2013 m. 2014 m. Pokytis (+/-)
Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc.

Iš viso išlaidų: 1575879 X 1759296 X +183417 +11.6
1. Darbuotojų darbo užmokesčiui 917491 58.2 947168 53.8 +29677 +3.2
2. Socialinio draudimo įmokoms 283611 18.0 293172 16.7 +9561 +3.4
3. Komunalinėms ir ryšių paslaugoms 21798 1.4 23528 1.3 +1730 +7.9
4. Draudimui 6123 0.4 5551 0.3 -572 -9.3
5. Transportui 266920 16.9 308418 17.5 +41498 +15.5
6. Komandiruotėms - - - - - -
7. Kvalifikacijos kėlimui 1674 0.1 5655 0.3 +3981 +2.4 k.
8. Medikamentams 8404 0.5 5883 0.4 -1521 -18.1
9. Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei 8404 0.5 5883 0.4 -1521 -18.1

Veiklos rezultatas +1626 X +20730 X +19104 X

3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Suma, Lt
2013 m. 2014 m.

1. Kreditorinis įsiskolinimas: 56484 51703
1.1. VSDFV Kauno skyrius X 49167
1.2. UAB Kaišiadorių šiluma X 1247
1.3. UAB Kaišiadorių vandenys X 330
1.4. AB TEO X 405
1.5. Kiti X 554
2. Debitorinis įsiskolinimas: 130370 1583
2.1. Kauno TLK X 593
2.2 VšĮ Kaišiadorių ligoninė X 990
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4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

Eil.
Nr.

Pavadinimas 2013 m. 2014 m.
Suma, Lt Vnt. Vertė, Lt Suma, Lt

1. Spausdintuvas Epson LQ690 X 1 2515.00 2515.00
2. Skeneris Canon ScanFront 300 X 1 4655.00 4655.00

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto: 197777.89 2 X 7170.00

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

Eil.
Nr.

Pavadinimas 2013 m. 2014 m.
Suma, Lt Vnt. Vertė, Lt Suma, Lt

1 Pirštinis pulsoksimetras „Onyx“ X 1 1950.00 1950.00

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto: - 1 X 1950.00

5. KITOS ĮSTAIGOS PATIRTOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS.

Eil
.

Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas 2013 m. 2014 m. Pokytis (+/-)
Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc.

1. Įstaigos vadovo darbo užmokestis 60047 3.8 57038 3.2 -3009 -5.0
2. Kitos išmokos įstaigos vadovui
3. Įstaigos valdymo išlaidos* 135125 8.6 131288 7.5 -3837 -2.8
4. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno 

nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 
kolegialių organų narių išmokoms

- - - - - -

5. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos 
dalininku susijusiems asmenims**

- - - - - -

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo,
teisės, viešųjų pirkimų ir kt.  skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis),  komandiruočių ir kvalifikacijos
kėlimo išlaidos.
**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai

Ataskaitinių metų 
sausio 1 dienai

Ataskaitinių metų 
gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis
darbuotojų skaičius

2013 metais

Vidutinis metinis
darbuotojų skaičius 

2014 metais
Fizinių
asm.

skaičius

Etatų
skaičius

Fizinių
asm.

skaičius

Etatų
skaičius

Fizinių
asm.

skaičius

Etatų
skaičius

Fizinių
asm.

skaičius

Etatų
skaičius

Administracija 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5
Gydytojai 3 1 3 1 2.5 0.88 3 1
Bendruomenės slaugytojai – 
GMP felčeriai

16 16.5 14 15.5 16 16.75 15 16

GMP vairuotojai 11 13.25 11 13.25 11 13.25 11 13.25
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GMP vairuotajai-paramedikai - - - - - - - -
Kitas personalas 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5

Iš viso: 34 33.75 32 32.75 34 33.88 33 33.25

7. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS.

Projekto pavadinimas nevykdoma
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu 
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, 
atmestas)
Projekto pareiškėjas
Projekto trukmė
Projekto partneriai
Finansavimo/paramos šaltiniai
Projekto vertė
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis 
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, 
laukiami rezultatai)
Asmuo kontaktams

8. PAPILDOMA INFORMACIJA.

Šiame  skyriuje  įstaigos  vadovas  gali  pateikti  kitą  informaciją,  kuri  neprivalo  būti  nurodyta,  bet
vadovo manymu yra reikšminga.

Direktorius             Juozas Matulevičius
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