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Daugiau pacientų
Iš 193 Pasvalio ligoninės lovų, 

net 58 skirtos slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyrių pacientams Pasvalyje 
ir Joniškėlyje (be socialinei globai ir 
paliatyviajai priežiūrai skirtų lovų).
Terapijos ir neurologijos skyriuje yra 
36 lovos, psichiatrijos – 15, chirur-
gijos ir traumatologijos – 12.

Praėjusiais metais dėl COVID-19 
infekcijos neveikė pediatrijos, psi-
chiatrijos, akušerijos-ginekologijos 
skyriai. Į pastarojo skyriaus patalpas 
buvo guldomi slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriaus pacientai.

Per pastaruosius dvejus metus 
bendras pacientų skaičius didėjo. 
Statistiniai duomenys byloja, kad 
2021 m. ligoninės aktyviojo gy-
dymo stacionaruose gydėsi 2 373 
gyventojai, net 306 daugiau nei 
2020 m. Nuo COVID-19 infekci-
jos ligoninėje gydėsi 187 gyventojai, 
net 114 daugiau nei 2020 m. Kaip 
ir ankstesniais metais, 2021-asiais 
planinė medicinos pagalba nebuvo 
stabdoma. Nesikeitė ir vidutinis gy-
dymo trukmės rodiklis – 8,3 paros. 
COVID-19 sergantys pacientai ligoni-
nėje vidutiniškai praleido 14,1 paros.

Pernai slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriuose sulaukta 204 
pacientų, o socialinės globos pada-
linyje – 23. 

Ligoninės veiklą vertino palankiai 
Praėjusią savaitę Pasva-

lio ligoninės Stebėtojų tary-
ba išklausė 2021 m. veiklos 
ir finansinę ataskaitą, kurią 
pristatė vyriausiasis gydy-
tojas Rolandas Rastauskas 
ir vyriausioji finansininkė 
Palma Janulevičienė. Taip 
pat susipažinta su ligoninės 
vidaus medicininio audito 
grupės veiklos ataskaita.

Palyginus su 2020 m., praė-
jusiais metais padidėjo teikiamų 
specializuotų ambulatorinių paslau-
gų, ypač dienos chirurgijos. Kon-
sultacinėje poliklinikoje bei Priė-
mimo-skubios pagalbos skyriuje 
lankėsi 29 895 pacientai – net 3 801 
daugiau (14,6 proc.) nei užpernai.

Sunku privilioti gydytojų 
2021 m. pabaigoje ligoninė-

je buvo 296 darbuotojai, 19-ka 
mažiau nei metų pradžioje. Li-
goninėje dirba 58 gydytojai, 104 
bendrosios praktikos slaugytojai 
ir jiems prilyginti specialistai, 
33 slaugytojų padėjėjai, 31 dar-
buotojas, teikiantis kitas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas, 17 
administracijos ir 53 kitų pareigy-
bių darbuotojai.

Vidutinis gydytojų amžius – 60 
metų, slaugos specialistų – 51. Per 
metus įdarbinti 6 gydytojai, iš darbo 
atleista 11.

Prieš dvejus metus ėmėsi fi-
nansinio skatinimo priemonių, kad 

būtų įdarbinti trūkstamų specialybių 
medikai. Iš Savivaldybės biudžeto 
finansuojamos radiologo rezidento 
studijos. Ligoninė dalyvavo Svei-
katos apsaugos ministerijos (SAM) 
projekte „Specialistų pritraukimas 
sveikatos netolygumams mažin-
ti“. Pagal šį projektą rezidentūros 

studijas Vilniaus universitete baigė 
kardiologijos specialybės gydyto-
jas-rezidentas. Praėjusiais metais 
Pasvalio ligoninėje praktiką atliko 
6 internatūros studentai. Budėti at-
vyksta gydytojo licenciją turintis 
rezidentas.

Tačiau gydytojų trūkumo pro-
blema išlieka. Ligoninėje laukiama 
vidaus ligų ir skubios medicinos pa-
galbos gydytojų, neurologo, oftalmo-
logo, kardiologo, fizinės medicininės 
reabilitacijos specialisto. Ligoninės 
vadovas R. Rastauskas patikino, 
kad gydytojams ir slaugytojams 
suteikiama teisė kelti kvalifikaciją 
ir kompensuojamos su šiuo procesu 
susijusios išlaidos. Kvalifikacijos kė-

limo kursų metu mokamas vidutinis 
darbo užmokestis.

Didėjo darbo užmokestis 
Praėjusiais metais ligoninės 

darbuotojo atlyginimo vidurkis 
siekė 1 419 Eur, 148 Eur daugiau 
nei 2020 m. Gydytojai per mėnesį 
vidutiniškai uždirbdavo po 2 208 Eur, 
slaugytojai – 1 459, administracijos 
darbuotojai – 1 462, kiti asmenys, 
teikiantys asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas – 1 252 ir kitas pareigybes 
užimantys darbuotojai – 903 Eur. Visi 
minėti darbo užmokesčio rodikliai 
pateikiami neatskaičius mokesčių.

Padidinus paslaugų finansavimą 
(didinant balo vertę) iš Teritorinių 
ligonių kasų (TLK) nuo rugsėjo 
papildomai darbo užmokesčiui 
skirta 15,2 tūkst. eurų. Taigi, darbo 
užmokestis vienam etatui viduti-
niškai padidėjo 4,4 proc. Atlikus 
paskaičiavimus, buvo padidinta 
kintamoji darbo užmokesčio dalis: 
gydytojams vidutiniškai – 100 Eur, 
slaugytojams ir jiems prilygintiems 
specialistams – 60, kitiems sveika-
tos priežiūros specialistams – 50 ir 
likusiam personalui – 40 Eur.

Pasvalio ligoninės pajamos 
2021 m., lyginant su 2020-aisiais, 
padidėjo daugiau nei puse milijono 
eurų – 553,5 tūkst. eurų (9 proc.). 
Tačiau metai baigti su neigiamu 
balansu – išlaidos viršijo pajamas 
241,3 tūkst. eurų. Ataskaitoje tvirti-
nama, kad labiausiai ligoninės veiklą 
trikdė smarkiai išaugęs COVID-19 
pacientų skaičius. Nuo spalio 1 d. 
padidėjo sąskaitos už komunalinius 
patarnavimus, o elektra pabrango 
net 3 kartus.

Parengta pagal Pasvalio
ligoninės 2021 m.
veiklos ataskaitą

Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Laureatę sveikino į renginį at-
vykę rajono Savivaldybės meras 
Gintautas Gegužinskas ir Mariaus 
Katiliškio viešosios bibliotekos di-
rektorė, šalies savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacijos prezidentė 
Danguolė Abazoriuvienė. Ji susirin-

Kraštotyrininkei įteiktas
garbingas apdovanojimas

Gegužės 4 d. Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petke-
vičaitės-Bitės viešojoje 
bibliotekoje geriausiems 
Panevėžio ir Utenos ap-
skričių bibliotekininkams 
įteikti „Ad Astra“ apdova-
nojimai. Tarp pelniusiųjų šį 
garbingą titulą yra Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešosios 
bibliotekos Vartotųjų ap-
tarnavimo centro vyresnioji 
bibliotekininkė Toma Mika-
lajūnaitė. Jai ir kitoms lau-
reatėms įteikti skulptoriaus 
Alfrido Pajuodžio sukurti 
„Ad Astra“ ženklai. Iš sida-
bro ir rodolito pagamintas 
ženklas tarytum simboli-
zuoja Gabrielės Petkevi-
čaitės-Bitės svarbiausius 
gyvenimo principus – kil-
numą, dvasinio tobulėjimo 
siekimą, empatiją.

kusiesiems pristatė T. Mikalajūnaitės 
darbų aktualumą Pasvaliui. 

Iš Pervalkų kaimo kilusi bi-
bliotekininkė 2010-aisiais baigė 
tuomečio Šiaulių universiteto Hu-
manitariniame fakultete lietuvių 
filologijos bakalauro studijas ir tų 
pačių metų rugsėjo pradžioje pradėjo 
dirbti Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešoje bibliotekoje. Kolektyvas pa-
siūlė T. Mikalajūnaitei „Ad Astra“ 
nominaciją skirti už įvairiapusišką 
krašto kultūros sklaidą, e. bibliotekos 
„Pasvalia“ turtinimą, inovatyvias 

iniciatyvas, altruistinę ir kruopščią 
veiklą gerinant Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos įvaizdį.

„Ad Astra“ apdovanojimai tei-
kiami šeštus metus. Šiemet nomi-
nantus vertino Ignalinos rajono vie-
šosios bibliotekos direktorės Loretos 
Aleknienės vadovaujama komisija.

„Darbo“ inf.
Nuotrauka iš Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
viešosios bibliotekos internetinės 

svetainės www.pavb.lt

Ateinančiais mokslo metais 10 
miškininkystės studijas Vytauto 
Didžiojo universitete (VDU) pa-
sirinkusių pirmakursių gaus ska-
tinamąsias stipendijas – po 200 
eurų per mėnesį. Lėšas tikslinėms 
stipendijoms skyrė Aplinkos mi-
nisterija, siekdama populiarinti 
miškininko profesiją. Tikimasi, kad 
tai padės išvengti šių specialistų 
trūkumo po kelerių metų.

Aplinkos ministro pasira-
šytame įsakyme nurodyta, kad 
finansiškai bus skatinami VDU 
Miškininkystės studijų progra-
mą studijuosiantys į valstybės 
finansuojamą studijų vietą įsto-
ję pirmosios pakopos pirmojo 
kurso studentai. Jiems skirta 10 
tikslinių skatinamųjų stipendijų. 
Vienos skatinamosios stipendijos 
dydis – 200 eurų, jos bus skiria-
mos 2022–2023 studijų metams ir 
mokamos 10 mėnesių, nurodoma 
ministerijos pranešime.

Budės apie 400
policijos pareigūnų

Policijos generalinio komi-
saro pavaduotojas Arūnas Pau-
lauskas teigia, kad gegužės 9-ąją 
šalyje budės apie 400 policijos 
pareigūnų. Pasak jo, sustiprin-
tos policijos pajėgos pradės 
dirbti jau nuo gegužės 8-osios, 
yra identifikuoti didelės rizikos 
objektai, prie kurių gali būti dau-
giausiai teisės pažeidimų.

Viena iš pagrindinių policijos 
užduočių bus, kad tarp gegužės 
9-osios minėjimo dalyvių ir jiems 
oponuojančių nekiltų konfliktai.

Artėjant gegužės 9-ajai, poli-
tikai bei valstybės institucijų at-
stovai pradėjo nuogąstauti dėl 
galimų provokacijų šiai dienai 
paminėti skirtuose minėjimuo-
se. Viešoje erdvėje baiminamasi, 
kad gegužės 9-ajai skirtų minė-
jimų pagrindinis tikslas galimai 
būtų ne siekis paminėti Antrojo 
pasaulinio karo pabaigą, o švęsti 
karą Ukrainoje.

Rusijoje ir rusų bendruo-
menėse gegužės 9-ąją minima 
pergalės prieš nacistinę Vokietiją 
diena. Tuo metu Europa Antro-
jo pasaulinio karo pabaigą mini 
diena anksčiau, gegužės 8-ąją.

Maistui gyventojai
išleidžia beveik
penktadalį pajamų

Pabrangus maisto produk-
tams, gyventojai jų pirko šiek tiek 
mažiau, o išlaidų dalis, tenkanti 
maistui, kiek padidėjo ir šiemet 
sudarė 19,2 proc. vartojimo iš-
laidų. Tai atskleidė Žemės ūkio 
ministerijos parengta pirmo šių 
metų ketvirčio maisto kainų ki-
timo tendencijų apžvalga.

Remiantis suderintu vartotojų 
kainų indeksu (SVKI), Lietuvos 
gyventojų išlaidos maistui 2022 
m. sudaro 19,2 proc. vartojimo 
išlaidų (Latvijoje – 23,4 proc., 
Estijoje – 19,2 proc., Lenkijoje – 
16,7 proc., vidutiniškai Europos 
Sąjungoje (ES) – 15,9 proc.). Tarp 
ES valstybių narių maistui gyven-
tojai didžiausią vartojimo išlaidų 
dalį skiria Rumunijoje (28,3 proc.), 
mažiausią – Airijoje (10,8 proc.).

Palyginti, pernai vartotojų išlai-
dų dalis, tenkanti maistui, buvo la-
bai panaši ir siekė 19 proc., o 2019 
ir 2020 m. – kiek viršijo 18 proc.

Skirs skatinamąsias
stipendijas

Gegužės 12–15 ir 19–21 dieno-
mis bus tikrinami dviračių ir elektri-
nių paspirtukų vairuotojai. Pareigūnai 
stebės, kaip šie eismo dalyviai laikosi 
Kelių eismo taisyklių, reikalavimų 
dviračių vairuotojams nuostatų. 

Gegužės 4–10 dienomis vyks 
transporto priemonių, įskaitant dvira-
čių, elektrinių paspirtukų, vairuotojų 
blaivumo, apsvaigimo nuo narkoti-
nių ar kitų psichiką veikiančių me-
džiagų kontrolė. 

Tai Europos kelių policijos tinklo 
ROADPOL (European Roads Poli-
cing Network) inicijuota priemonė, 
kurią vykdys daugelio Europos šalių 
kelių policijos pajėgos. 

Gegužės 24–27 dienomis parei-
gūnai stebės, ar nevairuojama pa-
vojingai ir chuliganiškai, atkreips 
dėmesį, kaip vairuotojai manevruoja, 
ar neatlieka lenkimo manevro, kur tai 
draudžiama daryti. Pareigūnai taip 
pat stebės važiavimą per sankryžas, 
kaip paisoma šviesoforo signalų. 

Šiuo laikotarpiu taip pat bus stebi-
ma, ar vairuotojai naudojasi telefonais. 

Lietuvos policijos inf.

Gegužės
mėnesio
policijos reidai 

Gegužę reidus rengsianti 
kelių policija tikrins elektrinių 
paspirtukų vairuotojus, taip 
pat stebės, ar vairuotojai ke-
lyje nesielgia chuliganiškai, ar 
vairuodami nekalba mobiliojo 
ryšio telefonu. 




