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ĮŽANGA
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama 2020m. veiklos planą,
Savivaldybės kontrolierės 2020-06-05 pavedimu Nr. K13-5 atliko viešosios įstaigos Šilutės ligoninė
audito procedūras.
Audito pagrindines procedūras atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė,
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė, Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji
specialistė Rasa Balandienė.
Audituojamas subjektas - Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (toliau - Ligoninė arba Įstaiga).
Įstaigos kodas 277329430, buveinė - Rusnės g. 1, Šilutė.
Audito tikslas - įvertinti audituojamos įstaigos vidaus kontrolę, susijusią su 2019 metų
veiklos rezultatais, turto valdymu ir naudojimu bei finansinių ataskaitų rinkinio sudarymu.
Audituojamas laikotarpis - 2019 metai. Audituojamu laikotarpiu Šilutės ligoninės vyr.
gydytoju dirbo D. SI, nuo 2019-12-05 dirbo V. Š. (terminuotam laikotarpiui, 5 metų kadencijai"),
vyr. finansininke - A. L. (nuo 1999-06-01).
Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (toliau - Ligoninė, įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos (toliau tekste - LNSS) iš Šilutės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigtas pelno
ne siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose numatytas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Šilutės rajono gyventojų ir visų Lietuvos
gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos
priežiūros paslaugas.
Viešosios įstaigos steigėja (savininkė) - Šilutės rajono savivaldybė, savininko teises
įgyvendina - Savivaldybės taryba (toliau - Taryba).
Ligoninė turi šiuos valdymo organus: visuotinį dalininkų susirinkimą; vienasmenį valdymo
organą - įstaigos vadovą (vyriausiąjį gydytoją), administraciją. Įstaigoje sudaryti kolegialūs
patariamieji organai: Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba, Medicinos etikos komisija.
Pažymėtina, kad viešosios įstaigos Šilutės ligoninė 2019-12- 31 metinės finansinės
ataskaitos buvo audituotos Nepriklausomo audito įmones, buvo pareikšta besąlyginė nuomonė.
Savivaldybės (dalininko) kapitalas audituojamu laikotarpiu nepakito ir sudarė 663 099,00 Eur,
atvaizduoti 1 lentelėje.
Dalininko turtiniai įnašai
1 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Įrašo data

Įrodantis

1997-12-31

2.

2000-12-31

3.

2002-12-31

4.

2005-03-30

5.

2015-01-02

1997 m. spalio mėn. perdavimopriėmimo aktas
Savivaldybės
valdybos 200010-09 sprendimas Nr. 176
Savivaldybės tarybos 2002-1230 sprendimas Nr. TI-484
Savivaldybės tarybos 2005-0228 sprendimas Nr. TI-591
Lietuvos
Respublikos
euro
įvedimo Lietuvos Respublikoje
istatymo 7 str. 2 d., 14 str. 4 d.

dokumentas

Dalininko
pavadinimas
Šilutės
rajono
savivaldybės taryba
Savivaldybės taryba

Dalininko turtinio
jnašo vertė, Lt/Eur
352797,82
750,00

Pažymėji
moNr.
1
1

Savivaldybės taryba

1 636000,00

1

Savivaldybės taryba

300000,00

1

VšĮ Šilutės ligoninės
administracija

663098,88 Eur

2

1 Savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimas Nr. TI-948 .Dėl D. S. paskyrimo i pareigas". Darbo 2005-12-22 sutartis
Nr. 1549-278; Darbo 2005-12-22 sutartis Nr. 1549-278; Mero 2019-08-09 potvarkis Nr. M2-48.
2 Mero 2019-12-04 potvarkis Nr. M2-70; Darbo 2019-12-04 sutartis Nr. 4171-43.
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Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, atskiros audito
išvados neteikiame, teikiamos bendrosios išvados. Rengiant audito ataskaitą, vadovautasi Ligoninės
administracijos pateiktų duomenų ir dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kitų susijusių
dokumentų, kurie darytų įtaką Ataskaitoje išdėstytoms išvadoms. Audito apimtis ir metodai aprašyti
1 priede, Susipažinimas su audituojama įstaiga - 2 priede, Teisės aktai - 3 priede.
AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
1. Nebuvo rengiama Ligoninės veiklos strategija
Valstybės pažangos strategijos "Lietuva 2030" 7.2, 7.5, 7.7 p.3 nurodyta, kad valstybės ir
savivaldybių institucijos ir įstaigos turi gebėti veikti strategiškai ir kryptingai, yra orientuotos į
rezultatus, geba kurti ir įgyvendinti strategijas, puoselėjama į veiklos rezultatus ir efektyvumą
orientuotą valdymo kultūrą, vykdoma veikla grindžiama visuomenės poreikiais, pasiekti veiklos
rezultatai yra matuojami, analizuojami, vertinami, veiklos informacija skiriama ne tik atsiskaityti už
veiklą, bet ir nuolat ją tobulinti. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos yra atviros ir
atskaitingos visuomenei, viešoji informacija pateikiama suprantamai ir aiškiai.
Be to, norint tinkamai vykdyti Ligoninės misiją, pasiekti jai numatytus tikslus ir rezultatus,
veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, Ligoninėje turi būti
patvirtintas strateginis veiklos planas, susietas su Savivaldybės strateginiu planu, laikantis
strateginio planavimo dokumentų rengimo principų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintais
savivaldybės gydytojo pavyzdiniais nuostatais", savivaldybės gydytojas, siekdamas įgyvendinti jam
pavestą uždavinį (dalyvauti įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką)
vykdo vieną iš funkcijų: savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos,
valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos
strategijos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.
Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintų Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
viešosiose įstaigose taisyklių 5 2.5. punkto nuostatomis, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija turi užtikrinti, kad viešosios įstaigos jstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo
kompetencijai būtų priskirtas viešosios jstaigos veiklos strategijos tvirtinimas.
Ligoninės įstatai patvirtinti Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. Tl-744.
Ligoninės įstatai neatitinka Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių
2.5. p., Ligoninės įstatuose" ne įtraukta nuostata dėl Įstaigos veiklos strategijos tvirtinimo.
Pažymėtina, kad audito metu Kontrolės ir audito tarnybai pateikta VšĮ Šilutės ligoninės
2020-2025 m. veiklos strategija (parengta 2020 m., dar nepatvirtinta, kuri teisės aktais nustatyta
tvirtinti Steigėjui).

3 Lietuvos
Respublikos Seimo 2012-05-15 nutarimas Nr. XI-2015 .Dėl valstybės pažangos strategijos "Lietuvos
pažangos strategija "Lietuva 2030" patvirtinimo.
4 Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-11-17 isakymas Nr. V-1299 .Dėl Savivaldybės gydytojo
pavyzdinių nuostatų patvirtinimo".
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 .Dėl Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose".
6 Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. TI-744 .Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų patvirtinimo".
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2.

Ligoninės valdymo struktūra, pareigybių sąrašas

Ligoninės valdymo struktūra patvirtinta vyriausiojo gydytojo 2017-09-29 įsakymu Nr. Al61,2018-02-27 įsakymu Nr. AI-12 redakcija).
Vadovaujantis Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešo siose įstaigose taisyklių 7
2.5.1.4. punkto nuostatomis, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi užtikrinti, kad
viešosios įstaigos įstatuose visuotinio dalininku susirinkimo kompetencijai būtų priskirtas viešosios
įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sqrašo tvirtinimas.
Ligoninės įstatų 43.14 p.8 vyriausiojo gydytojo kompetencijai priskirta - tvirtinti įstaigos
Valdymo struktūros schemą, suderinus su Šilutės rajono savivaldybės meru. Ligoninės valdymo
struktūros schema patvirtinta vyriausiojo gydytojo 2018-02-27 įsakymu Nr. AI-12. Valdymo
struktūros schema suderinta su Šilutės rajono savivaldybės meru pateikta audito metu.
Ligoninės struktūrą sudaro 18 skyrių, iš jų: 6 specialieji, 2 ambulatoriniai,7 stacionariniai
skyriai bei Finansų ir statistikos, Personalo ir bendrųjų reikalų, Ūkio skyriai, Vidaus medicininio
audito grupė. Ligoninėje nenustatytas vieningas skyrių veiklos reglamentavimas - vieni skyriai turi
patvirtintus nuostatus, kiti - nuostatus ir organizacinę struktūrą.
Nesivadovauta Įstatų 43.13. p., neparengti ir nepatvirtinti Infekcijų kontrolės skyriaus
nuostatai. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos- operacinių skyriaus patvirtinti nuostatai "Operacinės". Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus nuostatai patvirtinti 2010 m., Klinikinės
diagnostikos laboratorijos nuostatai patvirtinti 2012 m.
Ligoninės pareigybių sąrašus tvirtina ir tikslina vyriausiasis gydytojas. 2019 m. vidutinis
darbuotojų skaičius - 340 darbuotojų.

3. Finansinės atskaitomybės vertinimas
Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo
sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija priklauso nuo
to, kokio viešojo sektoriaus subjekto ir kurio lygio finansinių ataskaitų rinkinys yra rengiamas.
Finansinių ataskaitų rinkinių lygiai nustatyti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme".
Atlikus audito procedūras, t. y., palyginus 2019-12-31 FBA duomenis su 2019-12-31
apskaitos registro "Didžioji knyga" nurodytais duomenimis, klaidų, neatitikimų nenustatyta.
Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas

Suvestinio apskaitos registro "Didžioji knyga" likučiai teisingai perkelti į VRA.
Pinigų srautų ataskaitos (PSA) duomenų vertinimas

Palyginus 2019-12-31 PSA duomenis su 2019-12-31 apskaitos registro "Didžioji knyga"
nurodytais duomenimis, klaidų, neatitikimų nenustatyta.
Grynojo turto pokyčių ataskaitos (GTP A) duomenų vertinimas

Palyginus 2019-12-31 GTPA duomenis su 2019-12-31 apskaitos registro "Didžioji knyga"
nurodytais duomenimis, klaidų, neatitikimų nenustatyta.

7 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 .Dėl Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo viešo siose įstaigose",
8 Savivaldybės
tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. Tl-744 .Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų patvirtinimo".
9 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės istatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).

6

Aiškinamojo

rašto (AR) duomenų vertinimas

Nesivadovaujant 6-ojo VSAFASIO reikalavimais, GTPA, PSA įstaigos vyr. finansininkė
pastabų nenumeravo. Aiškinamojo rašto pastabų galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir praėjusio
ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y., finansinių
ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. Jei ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių
sumos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, reikšmingai pasikeitė, turėtų būti nurodomos
tokių pasikeitimų priežastys. Ataskaitinio laikotarpio AR pastabos turi būti numeruojamos iš eilės.
AR pastabos numeris turi būti nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina. Vyr.
finansininkė GTP A, PSA pastabų nenumeravo. Aiškinamajame rašte nedetalizuotos GTP A, PSA
nurodytos sumos.
Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir (arba) tekstinė informacija, kuriomis
paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Nesivadovaujant
6-ojo VSAF AS
reikalavimais 2019 m. Aiškinamajame rašte įstaigos vyr. finansininkė nepaaiškino ir detaliai
nepateikė informacijos apie finansinėse ataskaitose nurodytas sumas.
Palyginus apskaitos registro 2019-12-31 "Didžioji knyga" duomenis su 2019-12-31
Aiškinamajame rašte pateiktais duomenimis, klaidų, neatitikimų nenustatyta.
Metiniu finansiniu ataskaitų rinkinio viešinimas ir skelbimas

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada (tais
atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) yra vieši dokumentai. Šie dokumentai, išskyrus
fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal įstatymus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens
duomenų apsaugą, viešai neskelbiami, turi būti paskelbti viešosios įstaigos interneto svetainėje.
Ligoninės atsakingi darbuotojai nesivadovavo Viešųjų įstaigų įstatymo I I 12 str., Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo 12 16 str., 33 str. 2 d., neužtikrino savalaikio apskaitos informacijos privalomo
viešinimo, nustatytais terminais neskelbė viešosios įstaigos metinio fmansinių ataskaitų rinkinio.

4. Ilgalaikio turto vertinimas
Įstaigos materialusis ir nematerialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje parodytas
balansine (likutine) verte, kuri apskaičiuojama prie turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos
pridedant arba iš jos atimant šio turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos ir
nusidėvėjimo sumą. Įstaigos vyr. gydytojo įsakymu 13 nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo
turto vertė - ne mažiau nei 500,00 Eur. Įstaigos ilgalaikis turtas per 2019 m. padidėjo
124 105,00 Eur, arba 69,49 proc. (2019 m. pradžioje buvo 282 751,00 Eur, pabaigoje 406 856,00 Eur); nematerialusis turtas sumažėjo 1 024,00 Eur arba 1,14 proc. Ilgalaikio finansinio
turto Įstaiga 2019 metais neturėjo. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir
licencijos. Įstaigos programinės įrangos ir licencijų 2018-12-31 likutinė vertė buvo 8 047,00 Eur,
2019-12-31 - 7 023,00 Eur. 2019 m. ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 192 083,65 Eur (2
lentelė).

10 Finansų ministro 2009-12-24 isakymas Nr. IK-479 "Dėl Finansų ministro 2008-08-18 isakymo Nr. IK-247 "Dėl
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo" (su pakeitimais).
I I Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 1996-07-03 istatymas Nr. 1-1428 (su vėlesniais pakeitimais).
12Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 istatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
13 VšĮ Šilutės ligoninės vyr. gydytojo 2015-10-14 isakymas Nr. Al-55 "Dėl vyriausiojo gydytojo 2009-12-31 isakymo
Nr. AI-129 .Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominių normatyvų patvirtinimo" pakeitimo".
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Ilgalaikio turto 2019 metais įsigijimas
2 lentelė (Eur)
Eil. Nr
I
I.
I.1

Ilzalaikio

turto (2:rupės) pavadinimas
2
Kitas ilgalaikis materialusis turtas:
Keleivinio ligoninio lifto modernizavimo darbai
Medicinos iranga:
Elektroninė pacientų srautų valdymo sistemos

II.
1.1

Eksnloataciios
3

pradžia

2019-01-22

Isiaiiimo vertė
4
66737,55
66737,55
101996,81
4470,95

2019-02-12
2019-02-07
2019-02-18
2019-02-12
2019-06-13
2019-06-26

S 999,18
605,00
59999,06
I 923,90
1 185,80
1260,82

2019-06-20

30250,00

x
2019-11-29

x

įranga

11.2
1I.3
1I.4

EKG montavimo sistema "ECGPro"
Paketų laikiklis HA WO
Mobili ultragarsinė diagnostikos sistema "DC80"
Gulinčio paciento pervežimo vežimėlis LAMA
Elektrokaustikos aparatas Surtron 160
Čiupiklis naudojamas artroskopinėms
operacijoms
Anestezijos aparatas su gyvybinių funkcijų
stebėsena
Operacinė lempa SOLlS 60W
Operacinė lempa SOLlS 60W
Elektrochirurginis įrenginys SURTRON 300 HP.
LED.S
Kitos mašinos ir Irenzimak
Indaplovė "Compack"
Indaplovė "Compack"
Virimo katilas
Konvekcinė krosnis PF911D
Kompiuterinė iranza:
Įtampos stabilizatorius APC Smart UPC 2200V A

U.5
11.6
11.7
11.8
1I.9
Il.10
II.11
III.
1Il.1
1II.2
111.3
III.4
VI.
Vl.1

2019-09-26
2019-09-26
2019-11-15

I 666,17
1666,17
2799,94

x

11 712,16
I 936,00
I 936,00
3397,68
5120,72
1128,71
I 128,71
192083,65

2019-06-12
2019-06-12
2019-06-19
2019-11-28

x
2019-12-02

Iš viso:

x

Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį už 58 855,62 Eur. Savo veikloje
įstaiga naudoja ne tik nuosavą turtą, bet ir Tarybos sprendimu 14 perduotą panaudos būdu turtą iš
Šilutės rajono savivaldybės, kuris atvaizduotas 3 lentelėje.
Panaudos

sutartimis

gautas ilgalaikis turtas
3 lentelė (Eur)

Eil. Nr.

Panaudos

davėjo pavadinimas

I.

1.
2.

Turtas
3.

2.

Savivaldybės turtas
Iš kitų ūkio subjektų turtas

1 643923,77
76 178,42

Iš viso:

1 720 102,19

Patikrinus Panaudos sutartis 15 nustatyta, kad sudarytos Panaudos sutarties nustatyti terminai siekia 20 metų. Panaudos sutartys užregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Turtas pagal
Panaudos sutartis apdraustas teisės aktų nustatyta tvarka.
Inventorizacijos vertinimas

Ilgalaikis materialusis turtas inventorizuojamas remiantis teisės aktais, nustatančiais turto
inventorizacijos taisykles. Įstaigos inventorizacijos komisija pagal įsakyme" nurodytos dienos
14 Savivaldybės tarybos 2006-06-22 sprendimas Nr. TI-1185 .Dėl nekilnojamojo
turto perdavimo pagal panaudos
sutarti viešajai įstaigai Šilutės ligoninė".
15 Šilutės rajono Savivaldybės turto panaudos sutartys: 2006-12-08 Nr. R5-(9.40)-867; 2006-12-02 Nr. R5-(9.40)-597,
2011-12-08 Nr. RS-(9.40)-1124; 2012-04-17 Nr. R5-(9.40)-399;, 2018-12-04 Nr. RS-(4.1.5)-919; SAM panaudos 201702-07 sutartis Nr. T-21

•
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būklę inventorizuoja visą Įstaigoje esantį turtą. Atlikus audito procedūras turto srityje nustatėme,
kad inventorizavimo aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai parengti už ilgalaikio materialiojo turto
apskaitą atsakingo asmens, teisingai nurodyti ilgalaikio materialiojo turto vienetai, turto
inventoriniai numeriai, buvimo vieta ir atsakingi asmenys už turto buvimo vieta. Į inventorizavimo
aprašus-sutikrinimo žiniaraščius ilgalaikio materialiojo turto vienetai traukiami pavieniui.
Ilgalaikio turto inventorizacijos duomenys
4 lentelė (Eur)
Eilės
Nr.

Apskaitos registro "Didžioji
knyga" duomenys

Pavadinimas

1.

2
Nematerialusis turtas

2.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

3.

Medicinos įranga

4.

Kitos mašinos ir jrengimai
Radijo, televizijos ir ryšių įrengimai

1

5.
6.

3

Spec. transportas

Inventorizacijos
duomenys

Skirtumas
5

4

7022,68

7022,68

0,00

1295,29

1295,29

0,00

183 122,84

183 122,84

0,00

25750,12

25750,12

0,00

704,69

704,69

0,00

0,87

0,87

0,00

7.

Kitos transporto priemonės

2474,49

2474,49

8.

Baldai

8 124,68

8 124,68

0,00

9.

Kompiuterinė įranga

8566,29

8566,29

0,00

10.

Kitas ilgalaikis materialusis

170991,90

170991,90

0,00

413878,94

413878,94

0,00

turtas
Iš viso:

0,00

Audito metu dokumentiškai patikrinus ilgalaikio turto inventorizacijos teisingumą, klaidų
ir neatitikimų nenustatyta. Inventorizuotas visas 2019-11-01/30 įstaigoje esantis ilgalaikis turtas (4
lentelė). Komisija, inventorizuodama išsinuomotą, naudojamą pagal panaudos sutartis, laikinai
saugomą ir kitą esantį ilgalaikį materialųjį turtą, sudarė inventorizavimo aprašus-sutikrinimo
žiniaraščius pagal kiekvieną savininką, kurių kiekvieną pasirašo direktorės įsakymu sudaryta
komisija ir pagal atsakingą asmenį už turto buvimo vietą. Inventorizacijos metu nerasta netinkamo
naudoti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto.
Finansavimo sumų vertinimas

Palyginus su 2018-12-31 finansavimo sumos padidėjo 54217,00 Eur ir 2019-12-31 sudarė
66 806,00 Eur, iš jų: valstybės biudžeto - 57,00 Eur, savivaldybės biudžeto - 59 500,00 Eur, iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų - 319,00 Eur, finansavimo sumos
iš kitų šaltinių 6 930,00 Eur.

5. Pajamos, sąnaudos
Pajamų vertinimas

Vadovaujantis Apskaitos politika 17, Įstaigos pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo
principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Palyginus su 2018 m., pagrindinės veiklos pajamos 2019 m. padidėjo 315 465,00 Eur arba 4,96
proc. Pagrindinės veiklos pajamų struktūroje: finansavimo pajamos 2019 m. sudarė tik 0,95 proc.,
pagrindinės veiklos kitos pajamos - 99,04 proc. Įstaigos pagrindinės veiklos pajamų.

16 VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2019-11-18 isakymas Nr. AI-98 .Dėl komisijų ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto, atsargų, skolų bei įsipareigojimų metinei inventorizacijai viešojoje įstaigoje Šilutės
li.r0ninėje atlikti sudarymo".
1 VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2018-11-23 isakymas Nr. A 1-85 .Dėl VšĮ Šilutės ligoninės apskaitos
politikos patvirtinimo".
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Sąnaudų vertinimas

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. - 6 223 764,00 Eur, t.y. 245 978,00 Eur
didesnės nei 2018 m. (5 977 786,00 Eur). Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos (80,0 proc.), lyginant su 2018 m. jos padidėjo
277 399,00 Eur ir sudarė 4 979 452,00 Eur (2018 m. buvo 4 702 053,00 Eur). Sunaudotų ir
parduotų atsargų savikaina - 694 758,00 Eur arba 11,16 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.
Trečia pagal dydį pagrindinės veiklos sąnaudų grupė - komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
sudarė 2,89 proc. visų įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudų, lyginant su 2018 m. jos sumažėjo 19
102,00 Eur ir sudarė 180 083,00 Eur (2018 m. buvo 199 185,00 Eur). Paprastojo remonto ir
eksploatavimo sąnaudos (1,64 proc. visų Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudų), lyginant su 2018 m.
jos sumažėjo 19974,00 Eur ir sudarė 102440,00 Eur (2018 m. buvo 122414,00 Eur).

6. Perviršis ir deficitas
Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas apskaičiuojamas iš pagrindinės veiklos pajamų
sumų atimant pagrindinės veiklos sąnaudas. Įstaigos pajamos ir sąnaudos skirstomos į tiesiogines ir
netiesiogines. Netiesioginės pajamos ir sąnaudos paskirstomos padaliniams proporcingai jų
uždirbtoms pajamoms. Padalinių pajamos/sąnaudos
dalinamos iš bendrųjų pajamų/sąnaudų,
dauginant iš 100%.
Perviršio ir deficito palyginimo 2017 - 2019 m. analizė
5 lentelė (Eur)
Pavadinimas
I

Perviršis ar
deficitas

2017 m.

2018 m.

Pokytis 2017/2018 m. %

2019 m.

2

3

4

5

-261 548,0

155483,0

+168,21

197346,0

Pokytis 2018/2019m.

%

6

+21,2

Pagal pateiktus 5 lentelės duomenis, Ligoninės 2017 m. perviršis, lyginant su 2018 m.,
padidėjo 155483,00 Eur arba 168,2 proc. 0 2019 m. lyginant su 2018 m., padidėjo 41 863,00 Eur.
Visos pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. padidėjo dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos
paslaugas teikiantiems
darbuotojams
darbo užmokesčio
padidėjimo
- 6,4 proc. arba
271 007,00 Eur.
Ligoninės 2018 m. veiklos rezultatas buvo teigiamas - 155 483,00 Eur. Finansavimo
pajamos mažėjo 2018 m. nuo gegužės 1 d. perskaičiuotos ir patvirtintos naujos asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis,
bazinės kainos, vidutiniškai apie 10 procentų. 2018 metais buvo sujungti chirurgijos ir
traumatologijos
skyriai į vieną Chirurgijos - traumatologijos
skyrių. Atsisakyta dviejų
vadovaujančių darbuotojų bei penki darbuotojai atleisti. Sveikatos priežiūros ir farmacijos
paslaugas teikiantiems darbuotojams pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis padidinta 28,7
proc., sąnaudos padidėjo 4,5 proc. arba 201 906,00 Eur.
Įstaigos 2019 m. veiklos rezultatas teigiamas - 197 346,00 Eur. Perskaičiuotos ir
patvirtintos naujos asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF) lėšomis, bazinės kainos. Jos didintos diferencijuotai nuo 7 proc.
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos .paslaugų iki 10 proc.
ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, bazinės kainos padidintos vidutiniškai 8
proc. Padidinus įkainius, pagrindinės veiklos kitos pajamos palyginus su praėjusių metų to pačio
laikotarpio pajamomis, ataskaitiniais metais padidėjo 5,2 proc.
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Įstaiga 2019 m. suteikė virš sutartinių asmens sveikatos pneziuros paslaugų už
20 3498,00 Eur, už kurias teritorinės ligonių kasos neįsipareigojo apmokėti arba apmokėjo mažesne
negu 1,00 Eur bazinių kainų balo verte. Už stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
apmokėta 0,945 Eur bazinių kainų balo verte, atitinkamai už prioritetines ambulatorinio gydymo
paslaugas, t.y. gydytojų specialistų konsultacijas, kai atliekami diagnostiniai veiksmai - 0,993 Eur.

7. Netinkamas reprezeniaciniu išlaidų reglamentavimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu'" reglamentuotas reprezentacimų išlaidų
naudojimas. Reprezentacinės išlaidos - atstovavimo išlaidos šalies viduje ir užsienyje.
Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas įsakyrnu'" patvirtino Reprezentacinių išlaidų tvarką
(toliau - Tvarka). Tvarkos 1.2.8. straipsnyje nurodytos išlaidos "darbuotojų pašalpoms ir kitoms
išlaidoms artimųjų netekties atvejais:
•

mirus įstaigos darbuotojui - jo šeimai skiriama iki 4 minimalių mėnesinių atlyginimų dydžio pašalpa;

• mirus įstaigos darbuotojo šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikui (tarp jų ir įvaikiui), tėvams (jtėviams)
0,2 minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio vienkartinė piniginė pašalpa;
•

skiriama

pareiškiant užuojautą žiniasklaidos priemonėje ir gedulingos puokštės išlaidos neviršijant 23,30 Eur"

Nurodytos Tvarkos 1.2.8 str. išlaidos netinkamai reglamentuotos, neatitinka Vyriausybės
nutarime/" nurodyto reprezentacinių išlaidų priskyrimo. Parama, pagalba ir užuojauta neatitinka
reprezentacijai keliamų tikslų ir su parama, pagalba, pašalpomis susijusios išlaidos negali būti
priskiriamos reprezentacinėms išlaidoms.
Reprezentacinės išlaidos apskaitytos Ligoninės Sąskaitų plane'" nustatytoje buhalterinės
apskaitos sąskaitoje 8713201 .Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (reprezentacines)", į kurią kartu
įtrauktos ir socialinės rūpybos sąnaudos. Minėta sąskaita (Reprezentacinės sąnaudos) neteisėtai
padiddinta Socialinės rūpybos sąnaudų dalimi.
Analizuojant 2019 m. reprezentacinių išlaidų nurašymo aktus nustatyta, kad juose ne
visuomet nurodoma: kokiu tikslu buvo organizuotas renginys, kaip renginys ar dalyvavę asmenys
reprezentavo įstaigą.
Pasitaikė netinkamų, lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį atvejų, kai:
•

nedetalizuojamos

išlaidos, nurodoma bendru įrašu "svečiams vaišinti";

• ne pagal Tvarkoje nustatytus atvejus - edukacinė programa vaikams; edukacija .Kulinarinis paveldas",
pyragai įstaigos darbuotojams pavaišinti Senųjų metų palydų šventėje; Senųjų metų palydų šventė kavinėje ir kt. atvejai.

Dėl netinkamo reglamentavimo ir išlaidų priskyrimo, negalime patvirtinti Ligoninės 2019
m. reprezentacijos lėšu - 13 640,16 Eur tinkamo panaudojimo.

8. Priedai, priemokos prie darbo užmokesčio
Vadovaujantis Darbo apmokėjimo tvarkos aprašais" priedai, priemokos, vienkartinės
piniginės išmokos Įstaigoje mokamos už: lojalumą įstaigai, įstaigos įvaizdžio formavimą, už
18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimas Nr. 919 .Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklių patvirtinimo".
19 VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-12-29
isakymas Nr. A 1-92 .Dėl vyriausiojo gydytojo 2009-11-16
isakymo Nr. AI-I09 .Dėl reprezentacinių išlaidų" pakeitimo"; VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2019-12-20
isakymas Nr. Al-Ill
"Dėl vyriausiojo gydytojo 2009-11-16 isakymo Nr. A 1-109 "Dėl reprezentacinių išlaidų"
pakeitimo".
•
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimas Nr. 919 .Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklių patvirtinimo".
21 VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-09-29 isakymas Nr. A4-55 .Dėl sąskaitų plano patvirtinimo".
22Vši Šilutės ligoninės vyr. gydytojo 2019-03-19 isakymas Nr. A 1-27 .Dėl sveikatos priežiūros specialistų ir farmacijos
paslaugas teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo", Viešosios įstaigos Šilutės ligoninė vyr.
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reikšmingą įtaką geriems įstaigos veiklos rezultatams, papildomą darbą ir papildomų pareigų ar
užduočių vykdymą, suteiktų konsultacijų, aptarnautų pacientų skaičių, atsižvelgiant į darbo krūvį,
atsižvelgiant į atitinkamų specialistų poreikį tam tikroje teritorijoje (savivaldybėje, apskrityje ar kt.),
už darbą su studentais, rezidentais ir kt. Vadovaujantis vyr. gydytojo įsakymais=' Įstaigos
darbuotojams per 2019 m. paskirta ir išmokėta- 439 614,59 Eur priedų ir priemokų prie darbo
užmokesčio. Priedų, priemokų prie darbo užmokesčio dydis siekia nuo 9,50 Eur iki 1 193,35 Eur.
Pažymėtina, kad Įstaigos norminiuose teisės aktuose nėra įformintas darbo masto
(apimties, normų) padidinimas, už kurį skiriami priedai, priemokos nenumatyti Darbo apmokėjimo
tvarkoje, todėl negalima įvertinti priedų, priemokų skyrimo už "darbo masto padidinimą"
teisingumo. Skiriant priedus, priemokas už papildomų darbų vykdymą nenurodomos konkrečios
užduotys ir darbai.

9. Kelionės išlaidų kompensavimas j darbą ir atgal
Įvertinus tam tikrų sričių specialistų poreikį, Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas
įsakymais/" patvirtino, patikslino Kelionės išlaidų kompensavimo į darbą ir atgal Šilutės ligoninės
darbuotojams tvarkos aprašą (toliau - Aprašas).
Apraše numatyti dokumentai, kurie darbuotojui reikalingi pagrįsti, norint gauti Kelionės
išlaidų kompensaciją; nurodytas pareigybių sąrašas, kurioms kompensuojama.
Pasirinkome pavyzdžius, tikrinome kelionės išlaidų asmeniniu transportu kompensavimo
pagrindžiančius dokumentus: prašymus dėl kelionės išlaidų asmeniniu transportu kompensavimo,
kompensuojamųjų
kelionės išlaidų asmeniniu transportu
išlaidų ataskaitas,
pridedamus
pateisinančius dokumentus. Patikrinus 20 proc. darbuotojų iš patvirtinto pareigybių sąrašo, kuriems
kompensuojamos kelionės išlaidos, nustatyta, kad pateikti įrodantys dokumentai atitinka Tvarkos
aprašo nustatytus reikalavimus.
Tačiau, analizuojant kelionės išlaidų į darbo vietą ir atgal darbuotojams kompensavimo
apskaičiavimą nustatyta, kad nepagrįstai taikytas lengvųjų automobilių vieno kilometro tarifinis
įkainis. Mūsų nuomone, Kelionės išlaidų kompensavimo į darbą ir atgal Šilutės ligoninės
darbuotojams tvarkos aprašą turėjo svarstyti Ligoninės Stebėtojų taryba, kadangi minėtas
kompensavimas didina įstaigos sąnaudas.
Nesant lengvųjų automobilių tarifinio įkainio pagrįstumo, negalime pasisakyti už kelionės
išlaidų į darbo vietą ir atgal darbuotojams kompensavimo sąnaudas - 10 210,36 Eur (buhalterinės
apskaitos sąskaita 8701006 - .Kompensuotinos darbo užmokesčio sąnaudos už kurą").

1O.Finansų kontrolės taisyklių vertinimas
Įstaigos vyriausiasis
gydytojas atsako už finansų kontrolės
organizavimą ir jos veikimo priežiūrą bei finansų kontrolės tvirtinimą.

įstaigoje sukūrimą,
Patvirtintos Finansų

gydytojo 2019-03-20 isakymas Nr. AI-29 .Dėl darbuotojų neteikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo", Viešosios įstaigos Šilutės ligoninė vyr. gydytojo 2019-08-30 isakymas Nr.
AI-71 .Dėl vyr. gydytojo 2019-03-19 isakymas Nr. AI-27 sveikatos priežiūros specialistų ir farmacijos paslaugas
teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
23VŠĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2019-01-18 Nr. PI-84, 2019-05-22 Nr. PI-395, 2019-01-09 Nr. PI-43, 2019-05-20 Nr. PI382,2019-01-09
Nr. PI-38, 2019-05-24 Nr. PI-402, 2019-01-09 Nr. PI-93, 2019-01-14 Nr. PI-79, 2tlI9-05-20 Nr. PI-387, 2019-01-09 Nr. PI-4I,
2019-05-22 Nr. PI-392, 2019-01-11 Nr. PI-46, 2019-01-09 Nr. PI-42, 2019-05-20 Nr. PI-386, 2019-01-15 Nr. PI-45, 2019-05-20 Nr. PI-385, 201905-20 Nr. Pl-384, 2019-05-20 Nr. PI-383, 2019-01-09 Nr. PI-39, 2019-05-24 Nr. PI-401, 2019-01-21 Nr. PI-93 įsakymai.
24 Všį Šilutės ligoninės vyr. gydytojo 2019-03-29 isakymas Nr. AI-32 .Dėl kelionės išlaidų kompensavimo
i darbą ir
atgal Šilutės ligoninės darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo"; 2019-07-11 Nr. Al-57 .Dėl vyriausiojo gydytojo
2019-03-29 isakymo Nr. A 1-32 .Dėl kelionės išlaidų kompensavimo i darbą ir atgal viešosios įstaigos Šilutės ligoninės
darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
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kontrolės taisykles" (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Ligoninės finansų kontrolės organizavimą
Įstaigoje, darbuotojų teises, pareigas bei atsakomybę finansų kontrolės srityje. Taisyklių 30 str.
nurodytas Buhalterijos ir ekonomikos skyrius, kurio nėra valdymo struktūros schemoje.
Nustatytas finansų kontrolės neveikimo (2019 m. balandžio mėn.) atvejis prekių pirkimo
srityje, kai nurašytos UAB "Baltic Master" nepristatytos prekės. Pardavėjas neprisiėmė
atsakomybės: prekės buvo perduotos ir priimtos. Sutartyje nebuvo nustatytos specialiosios sąlygos
dėl prekių pristatymo konkrečios vietos. Paskirtas Ligoninės darbuotojas privalėjo tikrinti, "ar
pirkimo išlaidas įrodantys dokumentai atitinka faktinį prekių suteikimą, vykdymą laiku, mastą,
kokybę; pasirašant sąskaitas - faktūras, patvirtinti, kad prekių pirkimas atitinka nustatytus
reikalavimus". Nesivadovauta Finansų kontrolės taisyklių 66, 66.2, 67, 68 str., nevykdyta kontrolė
prekių pirkimo srityje.

11. Viešųjų pirkimu vertinimas
VšĮ Šilutės ligoninė 2019 m. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertė 2223 890,66 Eur, iš
jų: prekės 1 842 940,32 Eur (iš jų - medicininės prekės 1 486 508,41 Eur), paslaugos
285 930,86 Eur (iš jų - medicininės paslaugos 104563,44 Eur), darbai 95 019,48 Eur.
Ligoninės vyr. gydytojo įsakymais viešiesiems pirkimams atlikti patvirtintos dvi nuolat
veikiančios viešojo pirkimo komisijos": medicininėms prekėms ir paslaugoms pirkti bei ūkinėms
prekėms, paslaugoms ir darbams pirkti. Taip pat patvirtinti du viešųjų pirkimų organizatoriai ": už
mažos vertės pirkimų organizavimą ir atlikimą bei už medikamentų, medicinos priemonių ir kitų
medicininės paskirties prekių pirkimų atlikimą iš CPO.
Viešųjų pirkimų vertinimui atrinkti kuro ir medicininės įrangos bei jos instrumentų
atsarginių dalių pavyzdžiai (pagal 2019 m. sąskaitas-faktūras):
- Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apie pirkimą skelbiant viešai - automobilinis
kuras (benzinas, dyzelinis kuras). Pirkimo vertė 29 610 Eur. Pirkimas vykdy tas Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), todėl pasiūlymus teikti galėjo tiekėjai, registruoti
CVPIS. Su laimėtoju 2017 m., atitikusiu kvalifikacinius reikalavimus ir kt. konkurse nustatytas
sąlygas, buvo sudaryta 36 mėn. sutartis, kurios pabaiga 2020-06-26. Sutartis pasirašyta su
pagrindiniu partneriu veikiančiu jungtinėje veikloje. Pirkimo vertė be PVM prekių rūšiai neviršijo
Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos mažos pirkimų vertės.
Supaprastintas atviras pirkimas - ilgalaikio EKG monitoravimo sistema; Mobili
ultragarsinė diagnostinė sistema; KARL STORZ laporoskopinės įrangos, artroskopinių ir
hysteroskopinių instrumentų atsarginės dalys. Pirkimo objektą sudarė trys dalys, kiekvienai daliai
tiekėjai teikė atskirus pasiūlymus (pagrindinis kodas BVPŽ - ultragarsinės diagnostikos prietaisai,
papildomas pirkimo BVPŽ kodas - įvairios atsarginės dalys). Iš keturių kandidatų pagal
ekonomiškiausius pasiūlymus buvo pasirinkti du kandidatai, kt. pasiūlymo kaina viršijo pirkimo
daliai skirtas lėšas. Su vienu iš laimėtoju 2019-02-18 pasirašyta 36 mėn. pirkimo-pardavimo sutartis
dėl KARL STORZ laporoskopinės įrangos, artroskopinių ir hysteroskopinių instrumentų atsarginių
dalių, kurios vertė 38 128,31 Eur. Su antru laimėtoju pasirašytos dvi sutartys: dėl Mobilios
ultragarsinės diagnostinės sistemos 2019-02-14 pirkimo-pardavimo sutartis, vertė 59 999,06 Eur
(prekė, instaliavimas/diegimas, personalo apmokymas); dėl ilgalaikio EKG monitoravimo sistemos

25 VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2012-11-28 isakymas Nr. Al-166 .Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės
Finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo".
26 Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2017-12-29 isakymas Nr. AI-95 .Dėl viešojo pirkimo komisijų sudarymo".
27 VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2017-12-29 Nr. A 1-94 .Dėl atsakingų darbuotojų skyrimo".
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2019-01-28 pirkimo-pardavimo sutartis (galioja 6 mėn.), vertė 5 999,18 Eur. Viso pirkimo vertė
104 126,55 Eur. Viešojo pirkimo nustatytos ataskaitos pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybai, Sutartys
nustatyta tvarka paskelbtos CVP IS.
VšĮ Šilutės ligoninė 2019 metais pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitoje (Atn-3
tipinė forma) pažymėjo, kad, vykdant supaprastintus pirkimus (įskaitant ir mažos vertė pirkimus),
nevykdė pirkimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 str. 2d. Perkančioji organizacija, atlikdama
supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 2 procentus visų per kalendorinius metus atliktų
supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalėjo rezervuoti 23 str. 1 d. nurodytiems tiekėjams,
išskyrus atvejus, kai šie tiekėjai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių negamina, paslaugų
neteikia ar darbų neatlieka.

12. Teisinių paslaugų pirkimas
VšĮ Šilutės ligoninė 2019 m. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su advokatu dėl įstaigai
atstovavimo teisminiame procese (atstovavimas, ieškinio rengimas, priešieškinio rengimas ir kt.)
visų instancijų teismuose civilinėje byloje pagal trijų ieškovų pareikštą ieškinį įstaigai - dėl
neturtinės žalos atlyginimo. Sutartis galioja 12 mėn., su galimybe pratęsti du kartus po vienerius
metus (36 mėn.), bet ne ilgiau nei bus suteikta paslaugų už 9 000 Eur be PVM. Pagal minėtą sutartį
2019 m. suteikta paslaugų už 3 573,83 Eur. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 4 p. teisinių
paslaugų pirkimui šio įstatymo reikalavimai netaikomi.
Atkreiptinas dėmesys, kad Įstaigoje yra patvirtintas teisininko etatas, tačiau teisinės
paslaugos perkamos. Pareiginiuose 2011 m. nuostatuose'", numatytas atstovavimas įstaigą teisme,
tačiau nenumatytas dokumentų pvz. ieškinio, priešieškinio ir kt. procesinių dokumentų rengimas.
Šie dokumentai rengiami perkant teisines paslaugas.

l š.Privačiu interesų deklaracijos
Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatyme nurodyti asmenys privalo nustatyta tvarka
deklaruoti privačius interesus, pateikiant Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai deklaraciją. Už
deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo. Įstaigos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo vadovaujasi minėto Įstatymo 22 str. 2 p., kontroliuoja ir prižiūri kaip deklaruojantys
asmenys laikosi Įstatymo. Patikrinus atrinktų asmenų privačių interesų deklaracijas nustatyta, kad
ne visos deklaracijos galimai užpildytos išsamiai: darbuotojos neteisingai nurodytos pagrindinės
pareigos, darbuotojo, užimančio vadovaujančias pareigas, nenurodytos sutuoktinės pagrindinės
pareigos, nenurodyti ryšiai su fiziniais asmenimis, nenurodyti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių
gali kilti interesų konfliktas, nepildyta forma IDOOIF ir lar forma IDOOIA - "Kiti duomenys, dėl
kurių gali kilti interesų konfliktas" ir kt. Esant viešųjų ir privačiųjų interesų galimo konflikto rizikai
privalu išsamiai pildyti deklaracijas.

28

Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2011 m. vasario 11 d. isakymu Nr. A 1-16 patvirtinti teisininko pareiginiai nuostatai.
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IŠVADOS:
1. Nesivadovauta Vyriausybės nutarimu patvirtintų Turtinių ir neturtimų teisių įgyvendinimo
viešosiose įstaigose taisyklių 29 2.5. p., savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
neužtikrino, kad viešosios įstaigos Šilutės ligoninė įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo
kompetencijai būtų priskirtas viešosios įstaigos veiklos strategijos tvirtinimas.
2. Audituojamu laikotarpiu, 2019 m. ir ankstesniais laikotarpiais, nebuvo parengta VšĮ Šilutės
ligoninės veiklos strategija.
3. Audito metu Kontrolės ir audito tarnybai pateikta VšĮ Šilutės ligoninės 2020-2025 m. veiklos
nepatvirtinta strategija (projektas).
4. Nesivadovauta VšĮ Šilutės ligoninės įstatų 43.13. p., neparengti ir nepatvirtinti
Infekcijų
kontrolės skyriaus nuostatai.
5. Nesivadovauta 6-ojo VSAF AS 14, 15 str. reikalavimais, Aiškinamojo rašto pastabos numeris
nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina. GTPA, PSA pastabos
nenumeruotos. Aiškinamajame rašte nedetalizuotos GTP A, PSA nurodytos sumos.
6. Nesivadovauta Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16
str., 33 str. 2 d., neužtikrintas savalaikis apskaitos informacijos privalomas viešinimas, nustatytais
terminais ne skelbtas Įstaigos metinio finansinių ataskaitų rinkinys.
7. Reprezentacinių išlaidų tvarkos 1.2.8 str. neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarime nurodyto reprezentacinių išlaidų priskyrimo. Parama, pagalba ir užuojauta neatitinka
reprezentacijai keliamų tikslų ir su parama, pagalba, pašalpomis susijusios išlaidos negali būti
priskiriamos reprezentacinėms išlaidoms.
8. .Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (reprezentacines)" neteisėtai padidintos "Socialinės
rūpybos" sąnaudų dalimi.
9. Dėl netinkamo reglamentavimo ir išlaidų priskyrimo, negalime patvirtinti Ligoninės 2019 m.
reprezentacijos lėšų - 13 640,16 Eur tinkamo panaudojimo.
10. Nesivadovauta Ligoninės Finansų kontrolės taisyklių 66, 66.2, 67, 68 str., nevykdyta kontrolė
prekių pirkimo srityje.
11. Ligoninės teisės aktuose nėra iformintas darbo masto (apimties, normų) padidinimas, už kurį
skiriami priedai, priemokos nenumatyti Darbo apmokėjimo tvarkoje, todėl negalima įvertinti
priedų, priemokų skyrimo už "darbo masto padidinimą" teisingumo. Skiriant priedus, priemokas už
papildomų darbų vykdymą nenurodomos konkrečios užduotys ir darbai.
12. Skaičiuojant kelionės išlaidų į darbo vietą ir atgal darbuotojams kompensavimą, nepagrįstai
taikytas lengvųjų automobilių vieno kilometro tarifinis įkainis.
13. Kelionės išlaidų kompensavimo į darbą ir atgal Šilutės ligoninės darbuotojams tvarkos aprašas
neapsvarstytas Ligoninės Stebėtojų tarybos, minėtas kompensavimas didina įstaigos sąnaudas.
14. Nesant pagrįsto lengvųjų automobilių tarifinio įkainio, negalime pasisakyti už kelionės išlaidų į
darbo vietą ir atgal darbuotojams kompensavimo sąnaudas - 10210,36 Eur
15. VšĮ Ši1utės ligoninė 2019 vykdydama viešuosius pirkimus, nesivadovavo Viešųjų pirkimų
įstatymo." 23 str. 2 d., neatliko pirkimų (nerezervavo ), ne mažiau kaip 2 procentus iš nustatytų
tiekėjų.
16. Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nesivadovavo Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo
įstatymo 22 str. 2 p., nepakankamai kontroliavo ir prižiūrėjo, kaip darbuotojai laikosi įstatymo.

29 Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 .Dėl Valstybės ir savivaldybių
neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose".
30 Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų istatymas 1996-08-13 Nr. 1-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės
Komentarai

/

Rekomendacijos
įgyvendlnimo
erminas (data)

2

3

4

1.

Parengti,
inicijuoti
lr
pateikti
visuotiniam
dalininkų
susirinkimui
tvirtinti VšĮ Šilutės ligoninės 20202025 m. veiklos strategiją.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus
parengta
ir
patvirtinta
Įstaigos
strategija, suderinta su
įstaigos
tikslais
lr
uždaviniais.

2020-12-31

2.

Vadovaujantis VšĮ Šilutės ligoninės
įstatų 43.13. p., parengti ir patvirtinti
Infekcijų kontrolės skyriaus nuostatus.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus parengti skyriaus
nuostatai,
reglamentuota skyriaus
veikla.

2020-11-01

3.

Aiškinamojo rašto pastabos numerį
nurodyti
pne
finansinių
ataskaitų
straipsnio,
kurį
JI
paaiškina.
Aiškinamajame rašte detalizuoti GTPA,
PSA nurodytas sumas.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Aiškinamojo
rašto
pastabos
numerį
nurodys prie finansinių
ataskaitų
straipsnio,
kurį
JI
paaiškina.
Aiškinamajame
rašte
detalizuos GTPA, PSA
nurodytas sumas.

2020-12-31

4.

Vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo
12
str.,
Viešojo
sektoriaus
atskaitomybės įstatymo 16 str., 33 str.
2 d., užtikrinti savalaikį apskaitos
informacijos
privalomą
viešinimą,
nustatytais terminais skelbti Įstaigos
metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus
užtikrintas
savalaikis
apskaitos
informacijos
privalomas viešinimas,
nustatytais
terminais
bus skelbiamas Įstaigos
metinis
finansinių
ataskaitų rinkinys.

2020-12-31

5.

Pataisyti
VšĮ
Šilutės
ligoninės
Reprezentacinių išlaidų tvarką, kad ji
atitiktų
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimą".

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus
pataisyta
VšĮ
Šilutės
ligoninės
Reprezentacinių
išlaidų tvarka, nebus
teisės
aktų
nesilaikymo atvejų.

2020-11-01

6.

Vadovaujantis teisės aktais, tinkamai
priskirti išlaidas reprezentacijai ir lėšas
reprezentacijai naudoti pagal paskirtį.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus
vadovaujamasi
teisės aktais, teisingai
lr
tinkamai
bus
pri skirtos
išlaidos
reprezentac ijai.

Nuolat

7.

Tinkamai
priskirti,
išskirti
iš
reprezentacinių sąnaudų ir apskaitoje
socialinės rūpybos sąnaudas registruoti
- .Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos"
atitinkamoje subsąskaitoje.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Socialinės
rūpybos
sąnaudas bus tinkamai
registruojamos
"Pagrindinės
veiklos
kitos
sąnaudos"

2020-11-01

5

31 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002-06-17 nutarimas Nr. 919 .Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklių patvirtinimo".
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Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės
Komentarai

/

Rekomendacijos
[gyvendinlmo
erminas (data)

atitinkamoje
subsąskaitoje.
8.

Vadovaujantis
Ligoninės
Finansų
kontrolės taisyklėmis vykdyti kontrolę
prekių pirkimo srityje.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus išvengta prekių
netinkamo pristatymo.

Nuolat

9.

Ligoninės Darbo apmokėjimo tvarkoje
numatyti
darbo
masto
(apimties,
normų) padidinimą.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus detalizuota
masto
"darbo
(apimties,
normų)
padidinimas".

2020-11-01

10.

Patikslinti tvarką, įrašant pagrįstą Į
Šilutės ligoninės darbuotojams tvarkos
aprašą lengvųjų automobilių vieno
kilometro tarifini ikainį.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Tvarkoje bus pagrįstai
nurodytas
lengvųjų
automobilių
vieno
kilometro
tarifinis
įkainis.

2020-11-01

11.

Vadovautis Viešųjų pirkimų istatymo
23 str. 2 d., atliekant supaprastintus
pirkimus, ne mažiau kaip 2 procentus
VISŲ per kalendorinius
metus atliktų
supaprastintų pirkimų vertės pirkimų
rezervuoti 23 str. 1 d. nurodytiems
tiekėjams.

VšĮ
Šilutės
ligoninė

Bus
įgyvendintos
Viešųjų
pirkimų
istatymo 23 str. 2 d.
nuostatos.

2020-12-31

12.

Vykdyti priežiūrą lr kontrolę, kad
deklaruojantys
asmenys
išsamiai
pildytų
deklaracijas,
nurodytų
duomenis ir aplinkybes, dėl kurių gali
kilti interesų konfliktas.

VšĮ
Šilutės
ligoninės vyr.
gydytojui

Bus
vykdoma
kontrolė,
kad
būtų
tinkamai
pateikiami
duomenys
privačių
interesų deklaracijose.

nuolat

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p, prašytume iki
rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytų terminų informuoti apie rekomendacijų įgyvendinimą
(pagrįsti pateisinamaisiais dokumentais).

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Judita Subačienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

Ataskaita surašyta 2 egz.

~~

_

Rasa Balandienė
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PRIEDAI
I priedas
Audito apimtis ir metodai
Audito metu vertinome Įstaigos 2019 metų finansines ataskaitas:
Finansinės būklės ataskaitą (FBA) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;
Veiklos rezultatų ataskaitą (VRA) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;
Grynojo turto pokyčių ataskaitą (GTPA) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;
Pinigų srautų ataskaitą (PSA) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;
Finansinių ataskaitų Aiškinamąjį raštą ,(AR);
Apskaitos politiką (AP).
Vertinant vidaus kontrolę, susipažinome su Įstaigoje sukurta kontrolės aplinka, atlikome Įstaigos tvarkų,
taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūrą, siekėme nustatyti, ar įdiegtos reikiamos kontrolės procedūros, ar jos yra
pakankamos ir užtikrina teisingą lėšų panaudojimo, turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo kontrolę.
Taip pat vertinome, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. kt.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais=', siekiant isitikinti, kad finansinėse ataskaitose
nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neimanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir fakto, kad
mes netikrinome visų 100 proc. įvykusių ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių. Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienais
metais nepriklausomą finansinių ataskaitų auditą Šilutės ligoninėje atlieka atrinkta Nepriklausomo audito įrnonė.
Audito irodymai buvo renkami taikant skaičiavimo, tikrinimo, paklausimo, patvirtinimo ir analitines procedūras,
nagrinėjant teisės aktus, reglamentuojančius audituojamas sritis, nagrinėjant Įstaigos finansines ir veiklos ataskaitas bei
kitus dokumentus. Renkant audito įrodymus buvo laikomasi nuostatos, kad visi pateikti dokumentai ar jų kopijos yra
išsamūs bei teisingi.
2 priedas
Susipažinimas

su audituojama

įstaiga

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau - LNSS) iš Šilutės rajono
savivaldybės turto ir lėšų įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo
įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.
Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas
įgyvendina per Savivaldybės tarybą. Savininko rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo
sprendimams. Savivaldybės (dalininko) kapitalas audituojamu laikotarpiu nepakito ir sudarė 663099,00 Eur.
Ligoninė turi šiuos valdymo organus: visuotinį dalininkų susirinkimą; vienasmenį valdymo organą - įstaigos
vadovą (vyriausiąjį gydytoją), administraciją. Įstaigoje sudaryti kolegialūs patariamieji organai: Stebėtojų taryba,
gydymo taryba, Slaugos taryba, Medicinos etikos komisija.
Įstaigos stebėtojų taryba sudaryta vadovaujantis Tarybos sprendimais".
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Šilutės rajono gyventojų ir visų Lietuvos gyventojų sveikatą,
mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis - asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licencijoje, teikimas.
Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių":
ligoninių veikla,
bendrosios paskirties ligoninių veikla, slaugos ligoninių veikla, bendrosios praktikos gydytojų veikla, kita žmonių
sveikatos priežiūros veikla, kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla, medicinos laboratorijų veikla, stacionarinė
slaugos įstaigų veikla, kita stacionarinė globos veikla, kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,
tekstilės ir kailių gaminių skalbimas, kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

32Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 .Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais)".
33 Šilutės rajono saviva1dybės tarybos sprendimai dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo ir
pakeitimo: 2015-08-27 sprendimas Nr. TI-32; 2016-11-24
1143; 2019-06-12 sprendimas Nr. TI-49.

sprendimas Nr. TI-SIS;

2018-10-25

sprendimas Nr. TI-

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31
DĮ-226 .Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo".

34

isakymas Nr.
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3 priedas
Teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 1996-07-03 istatymas Nr. 1-1428 (su vėlesniais pakeitimais).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 1996-06-06 istatymas Nr. 1-1367 (su vėlesniais pakeitimais).
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
2007-06-26 istatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais
pakeitimais ).
4. Lietuvos Respublikos Seimo 2012-05-15 nutarimas Nr. XI-2015 "Dėl va1stybės pažangos strategijos "Lietuvos
pažangos strategija "Lietuva 2030" patvirtinimo.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 "Dė1 valstybės ir savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose".
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimas Nr. 919 .Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklių patvirtinimo".
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-11-17 isakymas Nr. V-1299 .Dėl Savivaldybės gydytojo
pavyzdinių nuostatų patvirtinimo".
8. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 isakymas Nr. lK-479 .Dėl Finansų ministro 2008-08-18
isakymo Nr. lK-247 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo"
pakeitimo" (su vėlesniais pakeitimais).
9. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. TI-744 .Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės
įstatų patvirtinimo".
10. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimas Nr. Tl-948 .Dėl D. S. paskyrimo i pareigas".
11. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-06-22 sprendimas Nr. TI-1185 .Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal
panaudos sutarti viešajai įstaigai Šilutės ligoninė".
12. Mero 2019-12-04 potvarkis Nr. M2-70; Darbo 2019-12-04 sutartis Nr. 4171-43.
13.Mero 2019-08-09 potvarkis Nr. M2-48.
14. Darbo 2005-12-22 sutartis Nr. 1549-278; Darbo 2005-12-22 sutartis Nr. 1549-278;
15. VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-12-29 isakymas Nr. A 1-92 "Dėl vyriausiojo gydytojo 2009-11-16
isakymo Nr. A 1-109 .Dėl reprezentacinių išlaidų" pakeitimo";
16. VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2019-12-20 isakymas Nr. Al-Ill
.Dėl vyriausiojo gydytojo 2009-1116 isakymo Nr. A 1-109 "Dė1 reprezentacinių išlaidų" pakeitimo".
17.VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2012-11-28 isakymas Nr. AI-166 .Dėl viešosios įstaigos Šilutės
ligoninės Finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo".
18.VšĮ Šilutės ligoninės 2013-05-28 Kolektyvinė sutartis Nr. (l.4.29)A2-29.
19.VšĮ Šilutės ligoninės vyr. gydytojo 2015-10-14 isakymas Nr. Al-55 "Dė1 vyriausiojo gydytojo 2009-12-31 isakymo
Nr. AI-129 .Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominių normatyvų patvirtinimo" pakeitimo".
20. VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2019-11-18 isakymas Nr. A 1-98 "Dėl komisijų ilgalaikio materia1iojo,
nematerialiojo ir biologinio turto, atsargų, skolų bei įsipareigojimų metinei inventorizacijai viešojoje įstaigoje Šilutės
ligoninėje atlikti sudarymo".
22. VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2018-11-23 isakymas Nr. A 1-85 .Dėl VšĮ Šilutės ligoninės apskaitos
politikos patvirtinimo".
23. VšĮ Šilutės 1igoninės vyriausiojo gydytojo 2014-09-29 isakymas Nr. A4-55 .Dėl sąskaitų plano patvirtinimo".
24. VšĮ Šilutės ligoninė vyr. gydytojo 2019-03-19 isakymas Nr. A 1-27 .Dėl Sveikatos priežiūros specialistų ir
farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo", Viešosios įstaigos Šilutės
ligoninė vyr. gydytojo 2019-03-20 isakymas Nr. A 1-29 .Dėl darbuotojų neteikiančių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo", Viešosios įstaigos Šilutės ligoninė vyr. gydytojo 2019-08-30
isakymas Nr. Al-71 .Dėl vyr. gydytojo 2019-03-19 isakymas Nr. AI-27 sveikatos priežiūros specialistų ir farmacijos
paslaugas teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
25. VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2019-01-18 Nr. PI-84, 2019-05-22 Nr. PI-395, 2019-01-09 Nr. PI-43, 2019-0520 Nr. PI-382, 2019-01-09 Nr. PI-38, 2019-05-24 Nr. PI-402, 2019-01-09 Nr. PI-93, 2019-01-14 Nr. PI-79, 2019-05-20 Nr. PI387,2019-01-09 Nr. PI-41, 2019-05-22 Nr. PI-392, 2019-01-11 Nr. PI-46, 2019-01-09 Nr. PI-42, 2019-05-20 Nr. PI-386, 2019-0115 Nr. PI-45, 2019-05-20 Nr. PI-385, 2019-05-20 Nr. PI-384, 2019-05-20 Nr. PI-383, 2019-01-09 Nr. PI-39, 2019-05-24 Nr. PI401, 2019-01-21 Nr. P1-93 įsakymai.
26. VšĮ Šilutės ligoninės vyr. gydytojo 2019-03-29 isakymas Nr. A 1-32 "Dė1 kelionės išlaidų kompensavimo i darbą ir
atgal Ši1utės ligoninės darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo"; 2019-07-11 Nr. Al-57 .Dėl vyriausiojo gydytojo
2019-03-29 isakymo Nr. A 1-32 .Dėl kelionės išlaidų kompensavimo i darbą ir at al viešosios įstaigos Šilutės ligoninės
darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
27. Turto Panaudos sutartys, kiti įstaigos vidaus dokumentai: darbo užmokesčio suminė ataskaita, darbo užmokesčio
kortelės, Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, inventoriniai aprašai ir kiti dokumentai.

