
PAGRINDINAI 2022 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 
Strateginiai tikslai Uždaviniai Vertinimo kriterijai Planinė reikšmė 

1. 

Investicijų 

pritraukimas ir 

finansinio stabilumo 

užtikrinimas 

1.1. Dalyvavimas projektinėje veikloje 1.1.1. Naujų pasirašytų sutarčių dėl dalyvavimo projekte skaičius 1 

1.2. Subalansuoti įstaigos finansiniais 

rodikliai 

1.2.1. Pajamų augimas (%) 0,7% 

1.2.2. Teigiamas įstaigos finansinis rezultatas kiekvienais metais > 0 

1.2.3. Mokumo rodikliai 

           -absoliutaus likvidumo rodiklis  

           -įsiskolinimo koeficientas 

 

≥ 0,5 

≤ 0,7 

2. 

Sveikatos priežiūros 

paslaugų 

prieinamumo ir 

kokybės gerinimas: 

vertės pacientui 

padidinimas 

2.1. Paslaugų prieinamumo 

gerinimas 

2.1.1. Laukimo eilės %  

          ≤ 7 d. pas šeimos gydytoją/komandą (ŠG) 

          ≤ 30 d. pas gydytoją specialistą (GS) 

 

ŠG - 65% 

GS – 84% 

2.1.2. Procentinė informuotų pacientų skaičiaus dalis nuo įstaigoje 

įregistruotų pacientų skaičiaus (potencialių), pagal TLK pateiktus 

duomenis 

33% 

2.1.3. Vaikų profilaktinis skiepijimas pagal skiepų kalendorių (%) 

Bendra vaikų skiepijimo 

aprėptis 90%, nuo tymų 

ir raudonukės - ne 

mažesnė kaip 95 % 

2.2. Paslaugų kokybės gerinimas 

2.2.1. Patenkinti pacientai (%) 81% 

2.2.2. Sumažinti prie KMP prirašytų pacientų netekimą (%) ≤ 2,0% 

2.2.3. Pagrįstų skundų dėl paslaugų kokybės, tenkančių 1000 

paslaugų, skaičius 
0,0015 

3. 
Darbuotojų patirčių 

gerinimas 

3.1. Kelti sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikaciją 
3.1.1. Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis (%) 40% 



Eil. 

Nr. 
Strateginiai tikslai Uždaviniai Vertinimo kriterijai Planinė reikšmė 

3.2. Vystyti organizacijos vidinę 

kultūrą 

3.2.1. Darbuotojų pasitenkinimo indeksas 7,8 

3.2.2. Lyderystės kompetencijų vertinimas Nenumatyta 

4. 
Veiklos efektyvumo 

gerinimas 

4.1. Infrastruktūros optimizavimas 

4.1.1. Atnaujintų kompiuterių nuo visų KMP kompiuterių (%) 15% 

4.1.2. Atnaujintos patalpos (% nuo pagrindinės veiklos pajamų) 1,0% 

4.1.3. Medicininės aparatūros (ilgalaikio turto) atnaujinimas (% nuo 

pagrindinės veiklos pajamų) 
2% 

4.1.4. Brangios įrangos optimalus apkrovimas:  

           -magnetinio rezonanso tomografija (vnt./darbo dienai) (MRT) 

           - Kompiuterinė tomografija (vnt./darbo dienai) (KT) 

 

MRT - 16 

KT - 30 

4.1.5. Energetinio efektyvumo didinimas Nenumatyta 

4.2. Veiklos organizavimo gerinimas 

4.2.1. Šeimos ir vidaus ligų gydytojų, pas kuriuos draustų pacientų 

apylinkių dydis vienam etatui yra didesnis ar lygus 1 350, procentinė 

dalis 

40% 

4.2.2. Vaikų ligų gydytojų, pas kuriuos draustų pacientų apylinkių 

dydis vienam etatui yra didesnis ar lygus 750, procentinė dalis 
40% 

 


