
Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro  

2011 m.  

veiklos ataskaita 
 

 

 

 1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus  

 

 Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių  

miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti 

įstaiga, teikianti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. 

 Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, 

Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. 

 Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, 

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas 

banke. Įstaigos buveinė yra Pramonės g. 15A, Šiauliai. Įstaiga yra ribotos turtinės 

atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su 

kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 191847935. 

Įregistruota 1998 m. balandžio 21 dieną, VĮ Registrų centre perregistruota 2005m. kovo 1 d. 

 Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas 

konsultacines ir  ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.  

 Įstaigoje atliekamos  ne tik TLK kompensuojamos, bet ir mokamos gydomosios 

bei sveikatinimo paslaugos. 2011 metų pabaigai įstaigos veiklos rezultatas 167623 Lt 

perviršis.  

 

 2. Viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašai  

 

 VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro steigėjas yra Šiaulių miesto savivaldybė. 

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas sudarė 23238 Lt, kuris buvo perduotas 1998 metais 

steigiant viešąją įstaigą.   

 

 3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių 

lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

 

 2011 m. įstaiga gavo lėšų iš PSDF bei už suteiktas mokamas gydomąsias bei 

sveikatinimo paslaugas. 

 

Eil. nr. Rodiklis 2010m. 2011 m. 

1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos 1547287 2224831 

2. Pajamos iš gyventojų už suteiktas paslaugas 495230 572602 

3. Finansavimo dalies pajamos nepiniginiam turtui įsigyti  10641 4851 

Iš viso: 2053158 2802284 

 

 2011 metais  kaip ir 2010 metais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras vykdė 

„Bendruomenės sveikatinimo programos priemonių įgyvendinimas“ projektą – „Kompensuoti 

fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas socialiai remtiniems gyventojams ir vaikams“, 



kurį finansavo Šiaulių miesto savivaldybė – 50000 Lt. Lėšos buvo panaudotos komunalinių 

paslaugų sąnaudoms mažinti. 

 

Eil. nr. Rodiklis 2010m. 2011 m. 

1. Gautos lėšos iš Šiaulių miesto savivaldybės 

3.1.1. Komunalinėms paslaugoms 
          3.1.1.1 Elektros energijai 

           3.1.1.2 Vandentiekiui ir kanalizacijai 

           3.1.1.3 Šilumos energijai 
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 2011 metais pagal sudarytas sutartis su Šiaulių teritorine darbo birža už 

įdarbintus bedarbius gavo subsidijų už 77437 Lt. Šios gautos lėšos buvo panaudotos darbo 

užmokesčio sąnaudoms mažinti.  

 

 4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 

finansinius metus 

 

 VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras kasmet stengiasi atnaujinti ilgalaikio turto bazę. 

2011 metais buvo įsigyta; 

  

Ilgalaikio turto pavadinimas Suma 

Buhalterinė programa Rivilė - GAMA  7486  

Stuburo ir galūnių tempimo įranga su diržais  57082 

Prietaisas gydymui šiluma šalčiu  52184 

Lympha-mat aparatas  14309 

Masažinė lova COMFORT  14000 

BEMER elektromagnetinės terapijos prietaisai (3 vnt.)  13473 

Aplikatorius rankai  2560 

Aparatas CANOO  2600 

Klubų masažuoklis  4300 

Masažuoklis Quatromed  1790 

Taškinis kojų masažuoklis  1300 

Magneto terapijos prietaisas Magcell Aur  1600 

Masažinis stalas  2500 

Aparatas Pusturomed 202  4490 

Prietaisas Exogen Express  2600 

Automobilis  SKODA YETI   59900 

Vaizdo stebėjimo sistema  5023 

Minkštasuoliai KOKO (8 vnt.)  12172 

Širmos Silentia (3 vnt.)  10467 

Spinta kompiuteriniam serveriui  2402 

Kompiuterinės technikos  37050 

Televizorius Philips  2980 

Ūkinis inventorius ir kitas ilgalaikis materialus turtas   16371 

 

 Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per 

ataskaitinį. 

 



Eil. nr. Rodiklis 2010m. 2011 m. 

1. Nematerialus turtas 

 Likutis laikotarpio pradžioje (įsigijimo savikaina) 8071 37716 

 Įsigijimai per laikotarpį 29645 7486 

 Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pradžioje 7169 9050 

 Amortizacija per laikotarpį 1881 30606 

 Sukaupta amortizacijos laikotarpio pabaigoje 9050 39656 

 Likutis laikotarpio pabaigoje 28666 5546 

2. Materialus turtas 

 Likutis laikotarpio pradžioje 670839 801835 

 Įsigijimai per laikotarpį 130995 321152 

 Nurašymai per laikotarpį 0 30280 

 Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pradžioje 279559 387897 

 Amortizacija per laikotarpį 108337 117837 

 Sukaupta amortizacijos laikotarpio pabaigoje 387897 505734 

 Likutis laikotarpio pabaigoje 413938 586973 

 

 5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus 

  

Eil. 

Nr. 
Sąnaudų rūšys 

 

2010 m. 2011 m. 

Suma Lt % Suma Lt % 

1 Darbo užmokesčio  942640 57,72 1368071 51,89 

2 Socialinio draudimo 296321 18,14 440955 16,73 

3 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 110219 6,75 165516 6,28 

4 Komunalinių paslaugų ir ryšių 65233 3,99 123541 4,69 

5 Komandiruočių 1886 0,12 696 0,03 

6 Transporto 11469 0,70 12914 0,49 

7 Kvalifikacijos kėlimo 4204 0,26 8731 0,33 

8 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 23072 1,41 240574 9,12 

9 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 7082 0,43 2316 0,09 

10 Sunaudotų atsargų savikaina 84836 5,19 192020 7,28 

11 Socialinių išmokų 1087 0,07 390 0,01 

12 Kitų paslaugų 17039 1,04 31866 1,21 

 Viso: 1633215 100 2636445 100 

 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -1125  -1298  

 

 Gerinant paslaugų prieinamumą įdarbinta daugiau darbuotojų. Įstaigos 

darbuotojų skatinimui, išmokami įvairūs priedai, priklausomai nuo atliktų procedūrų 

sudėtingumo, skaičiaus, naujų metodikų įdiegimo. 2011 m. atliktas II aukšto remontas, todėl 

padidėjo remonto sąnaudos, taip pat padidėjo sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos, nes 

buvo atlikta daugiau procedūrų. 



 Įgyvendinant lankytojų pageidavimus įstaigoje nuo 2011 metų vasario mėn. 

pradėjo veikti arbatinė. Arbatinės veikloje 2011 m.  gauta pajamų 89666 Lt,  patirta sąnaudų 

86584 L. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas -3082 Lt pelnas. 

 

 6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje 

 

Rodiklis 2010m. 2011 m. 

Vidutinis darbuotojų skaičius metų pradžioje 43 44 

Priimta per metus 11 18 

Atleista per metus 6 4 

Vidutinis darbuotojų skaičius metų pabaigoje 44 59 

 

 7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms (tiesioginės) ir duomenys 

apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (neatskaičius 

mokesčių) ir kitoms išmokoms 

 

 VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui nuo 2003 m. rugpjūčio 18 d. vadovauja 

direktorė Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė. 2000 m. vasario 24d. Nr. S1202 LR SAM suteiktas 

gydytojos homeopatės sertifikatas. 2000 m. vasario 24 d. Nr. S1201 LR SAM suteiktas 

gydytojos refleksoterapeutės sertifikatas. 2003m. lapkričio 3 d. Nr. MPL 11753 LR SAM 

išduota licencija leidžianti verstis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojos praktika. 

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis 2010 m. 2011 m. 

Suma 

Lt 

% 

(nuo visų 

sąnaudų) 

Suma 

Lt 

% 

(nuo visų 

sąnaudų) 

1. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

(tiesioginės) 

 

286449 

 

17,54 287118 10,89 

2. Vadovo darbo užmokesčiui 105862 6,48 112612 4,27 

3. Vadovo kitoms išmokoms 920 0,06 215 0,01 

 

 8. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo 

užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms ir išlaidos išmokoms su 

viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 

 

 Įstaiga kolegialių organų nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims jokių 

išmokų nemoka. 

 

 9. Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis 

 

 Nuo 2010 metų spalio mėn. centre pradėta diegti, šiuo metu sėkmingai 

funkcionuojanti, nauja kompiuterinė programa, užtikrinanti greitą ir sklandų pacientų 

registravimą,  procedūrų paskyrimą bei automatizuotą jų paskirstymą suderinant laikus pagal 

pacientų pageidavimus. Kompiuterinė programa ne tik palengvina medicinos darbuotojų 

darbą, bet ir suteikia galimybę išsamesnei veiklos analizei. 

 Įstaiga yra sukūrusi savo interneto svetainę www.reabilitacijoscentras.lt/ joje 

pateikiama aktuali su įstaigos veikla susijusi informacija. 

  

 

http://www.reabilitacijoscentras.lt/


 10. Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir vystymo laipsnis. 

 

 Nuo 2010 m. birželio 28 d. VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui,  kreditavimo 

padalinio DNV CERTIFICATION OY/AB, Finland,  buvo suteiktas sertifikatas Nr. 80488-

2010-AQ-FIN-FINAS, kuriuo pažymima, kad VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras atitinka 

vadybos sistemos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus. Šis sertifikatas galioja šiam 

produktų ir paslaugų sąrašui: 

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos; 

 Ambulatorinė reabilitacija; 

 I reabilitacijos etapo programos vykdymas; 

 Sveikatinimo procedūrų atlikimas. 

 Kokybės vadybos sistema įgalina įmonę maksimaliai tiksliai valdyti visus vykstančius 

procesus, greitai reaguoti į pokyčius, užtikrinti nuolat aukštą produktų arba paslaugų kokybę. 

Sistema padeda optimizuoti įmonės procesus, sudaryti sąlygas klaidų skaičiaus mažinimui ir 

prielaidas didesniam produktyvumui. Kiekvienas įstaigos darbuotojas atsako už teikiamų 

paslaugų kokybę, etiką. Įstaigos darbuotojams suteikiamos sąlygos tobulėti, kelti savo 

kvalifikaciją. 

 

 

 

Direktorė    Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Jocaitė, tel. (4 41 )457755, el. p. buhalterija@reab.lt 

 


