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„Esame tam, kad grąžintume  
sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą  
mūsų pacientams ir klientams“ 

 

Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“ yra specializuota 

gydymo ir poilsio įstaiga, teikianti licencijuotas stacionarines ir 

ambulatorines medicininės reabilitacijos, o taip pat ir įvairias 

sveikatinimo paslaugas Lietuvos piliečiams bei užsieniečiams. 
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BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

 

 

Pavadinimas - Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“ 

Bendrovės kodas 152814478 

PVM mokėtojo kodas LT528144716 

Buveinės adresas B. Sruogos g.9, Birštonas 

Telefonas 8 319 65662 

Faksas 8 319 65663 

Elektroninis paštas versme@versme.com 

Internetinis adresas www.versme.com 

Teisinė forma - akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 

Veiklos laikotarpis - neribojamas 

Juridinių asmenų registro tvarkytojas - Valstybės įmonė Registrų centras 

Įregistravimo data 1991 m. spalio 23 d. Juridinių asmenų registre 

Bendrovė nei atstovybių, nei filialų neturi. 

 

 



2021 m. metinis pranešimas 

 

 

 5 

 

 

 

Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“ yra specializuota gydymo ir poilsio įstaiga, 

veikianti pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros 

įstaigų, Lietuvos Respublikos Turizmo ir kitus įstatymus. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi jos veiklą 

reglamentuojančiais kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų 

susirinkimo nutarimais, Birštono savivaldybės kompetentingų valdymo organų sprendimais, bendrovės 

valdybos sprendimais ir direktoriaus įsakymais. 

          AB Birštono sanatorija „Versmė“ teikia licencijuotas stacionarinės ir ambulatorinės 

medicininės reabilitacijos paslaugas pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. rugsėjo 2 d. išduotą Įstaigos asmens sveikatos 

priežiūros licenciją Nr.622. Turima, ir nuo 2013 metų atnaujinta licencija suteikia teisę teikti nervų 

sistemos  ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų, endokrininių ligų, 

virškinimo sistemos ligų, inkstų ligų ir jonizuojančios spinduliuotės poveikio medicininę reabilitaciją. 

Medicininės reabilitacijos priemonėmis (kineziterapija, ergoterapija, logoterapija, fizioterapija, 

masažais, psichologine, socialine pagalba, gydymu vaistais ir kt.) bei natūraliais gydomaisiais veiksniais 

(peloidais, mineraliniu vandeniu) sanatorija siekia atkurti pacientams sutrikusias biopsichosocialines 

funkcijas arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį.  Teikiamos medicininės reabilitacijos 

paslaugos (didžioji dalis) yra apmokamos Valstybinės ligonių kasos. 

Lietuvos piliečiams ir užsieniečiams bendrovė teikia ir sveikatinimo paslaugas. Jos yra teikiamos 

komerciniais pagrindais ir apmokamos pačių klientų. 

         AB Birštono sanatorija „Versmė“  yra Birštono savivaldybės valdoma bendrovė. 

         AB Birštono sanatorijos „Versmė“ vizitinė kortelė –  aukštos kokybės II lygio medicininė 

reabilitacija, derinama su sanatorinio gydymo klasika, paremta natūraliu gydomuoju purvu ir 

mineraliniu vandeniu. Sanatorijoje dirba aukščiausio lygio gydytojai, slaugytojai, sveikatingumo 

procedūras profesionaliai atliekantys specialistai. 

          2012 metais sanatorija pirmoji Lietuvoje gavo mineralinio vandens ir peloidų (durpių), 

naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus.  2020 metais Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos mineraliniam vandeniui, 

išgaunamam iš mineralinio vandens gręžinio Nr.18778, esančio B. Sruogos g. 9 ir peloidams (durpėms), 

išgaunamiems iš Kašonių telkinio išdavė pakartotinius sertifikatus. 

 
 
  



2021 m. metinis pranešimas 

 

 

 6 

 

 

 

 
  



2021 m. metinis pranešimas 

 

 

 7 

 

 

 

 
  



2021 m. metinis pranešimas 

 

 

 8 

 

 

 

VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIJA 

Būti pripažinta, modernia, ir jaukia sanatorija, 

teikiančia profesionalias sveikatinimo paslaugas 

natūraliais gamtiniais gydomaisiais ištekliais. 

 

MISIJA 

Esame tam, kad grąžintume sveikatą ir 

gyvenimo džiaugsmą mūsų  

pacientams ir klientams. 

 

PROFESIONALUMAS 

Siekiant pripažinimo bei pacientų ir klientų 

įvertinimo, turime teikti pačias profesionaliausias, 

aukščiausios kokybės paslaugas. Tuo tikslu turime 

nuolat kelti kvalifikaciją, diegti reabilitacinio gydymo 

naujoves, kartu išlaikant ir puoselėjant tradicinius 

sanatorinio gydymo būdus, kuriais nuo seno garsėjo 

Birštonas ir sanatorija „Versmė“. Profesionalumas turi 

apimti visą sveikatinimo procesą, mandagų, 

dėmesingą aptarnavimą, kokybišką maitinimo 

organizavimą, profesionalų valdymą. Ši vertybė – tai 

didžiausias sanatorijos išskirtinumas. 

 

NUOŠIRDUMAS 

Tai nuolatinis nuoširdus dėmesingas bendravimas su 

klientais ir pacientais, pateisinant jų lūkesčius. Tai 

nuoširdus, draugiškas elgesys su bendradarbiais. Tai 

nuoširdus savo pareigų atlikimas, tai geras žodis ir 

šypsena, kurie daro stebuklus tiek gydant pacientus, tiek 

bendraujant tarpusavyje. 

 JAUKUMAS 

Patogumo, komforto, švaros ir estetikos kūrimas tiek 

įmonės viduje, tiek išorėje, kad būtų gera ir jauku būti 

supančioje aplinkoje tiek pacientams, tiek 

darbuotojams. 

 PAGARBA 

Mūsų įstaigoje kiekvienas pacientas, klientas ir 

darbuotojas yra vertas pagarbos, pripažinimo, malonaus, 

mandagaus bendravimo, dėmesingo elgesio, gerbiant 

kiekvieno jų įsitikinimus, lytį, amžių ar statusą. Kiekvienas 

darbuotojas, nepaisant užimamų pareigų, yra 

pripažįstamas už jo pastangas, nuopelnus, 

profesionalumą, siekiant bendrų įstaigos tikslų, 

įvertinant už pasiektus rezultatus. 

 

BENDRUOMENIŠKUMAS 

Mes esame Birštono bendruomenės dalis, todėl 

visuomet palaikome, skatiname ir puoselėjame vietos 

tradicijas, stiprindami ryšį, socialinį bendruomenės 

gyvenimą, prisidėdami ir dalyvaudami bendruomenės 

renginiuose, sudarydami birštoniečiams galimybę 

palankesnėmis sąlygomis sveikatintis sanatorijoje. Ši 

vertybė apima ir pačios versmiečių bendruomenės 

palaikymą, skatinimą, tradicijų puoselėjimą. 

SKAIDRUMAS 

Kiekvienas darbuotojas atlikdamas savo pareigas 

vadovaujasi aukšta morale, sąžiningumu, iš pacientų 

neima kyšių. Skaidrumo laikomės visose bendrovės 

veiklos srityse, LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, 

viešiname visą reikalingą informaciją. 

Šios vertybės yra kertinis įmonės pagrindas, šeši 

pagrindiniai „ramsčiai“, kuriais vadovaujantis siekiama 

bendrų sanatorijos tikslų.  

 

VERTYBĖS 
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ĮMONĖS VYSTYMO STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

Tikslai ir uždaviniai 

Įgyvendindama veiklos tikslus, sanatorija „Versmė“ siekia kurti vertę akcininkams, darbuotojams 

ir visuomenei. 

Veiklos tikslai, kryptys, principai ir uždaviniai yra apibrėžti bendrovės įstatuose, strateginiame 

veiklos plane bei pagrindinio bendrovės akcininko - Birštono savivaldybės,  lūkesčių rašte. 
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Pagrindinis AB Birštono sanatorijos ,,Versmė“ strateginis veiklos tikslas – pacientų/klientų 

poreikius atitinkančių kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, veiklos efektyvumo 

didinimas, siekiant pelningos sanatorijos veiklos. 

  

Pagrindiniam tikslui įgyvendinti suformuoti šie strateginiai veiklos vystymo uždaviniai:  

• Geriau tenkinti pacientų/klientų poreikius – užtikrinti, kad sanatorijoje būtų teikiamos 

kokybiškos, pacientų bei klientų poreikius atitinkančios paslaugos. Pacientų ir klientų poreikiai 

grindžiami kaip skirtingų grupių poreikiai. Teikiant paslaugas svarbu įvertinti asmeninius 

individo poreikius, kurie grindžiami skirtingu išsilavinimu, gyvenamąja vietove, socialine 

padėtimi, amžiumi ir panašiai, 

• Užtikrinti tvarų sanatorijos augimą ir padidinti veiklos valdymo efektyvumą – optimizuoti 

turimus išteklius, ieškoti ir diegti efektyvius sprendimus, užtikrinančius  kokybiškų paslaugų 

teikimą.  

• Sustiprinti įmonės žmogiškąjį kapitalą – profesionalus ir efektyvus sanatorijos personalo 

darbas ir įsitraukimas yra esminė prielaida užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų kokybę. 

• Gauti pelną iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos. 

• Sukurti ir saugoti gerą bendrovės įvaizdį.  

• Užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto efektyvų panaudojimą. 

 

2020 metų birželio mėnesį įmonės pagrindinis akcininkas – Birštono savivaldybė pateikė 

sanatorijai lūkesčių raštą dėl veiklos principų, tikslų, jų įgyvendinimo rodiklių. 

 

Užtikrinant akcininko interesus ir bendrovės verslo vertės augimą, bendrovei nustatyti tikslai ir 

siektini rodikliai: 

• bendrovės nuosavybės vertė ne mažesnė kaip 0.5 įregistruoto įstatinio kapitalo; 

• klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklio reikšmė ne mažesnė nei 4;  

• per finansinius metus mokamų kredito įmokų bankui pagal pasirašytą kredito grąžinimo grafiką 

rodiklio reikšmė būtų nuo 70%-100%;  

• išsaugoti ne mažiau kaip 70% darbo vietų; 

• bendrovės įsiskolinimo koeficientas (debt ratio) būtų ne didesnis kaip 0,7; 

• pastovaus mokumo (bendrojo mokumo) koeficientas (equity-to debt ratio) būtų ne mažesnis 

kaip 0,5; 

• nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis ne mažesnis kaip 0,2.  
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Visi lūkesčių rašte išvardinti 2021 metais siektini rodikliai yra įgyvendinti: 
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ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS. BENDROVĖS 
AKCININKAI 
 

Įstatinis (pasirašytasis) bendrovės kapitalas – 3913204,03 eurai (trys milijonai devyni šimtai trylika 

tūkstančių du šimtai keturi eurai ir 3 euro centai). 

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 13493807 AB Birštono sanatorijos „Versmė“ paprastosios 0.29 

euro cento nominaliosios vertės akcijos. 

Neapmokėtų akcijų nėra. 

Pagrindinis bendrovės akcininkas - Birštono savivaldybė, valdanti 83.52 proc. bendrovės akcijų – 

11269967 vnt. 

Kita dalis akcijų – 22223840 vnt. priklauso smulkiesiems akcininkams: vienam juridiniam 

asmeniui ir fiziniams asmenims. 

Bendras akcininkų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 107 akcininkai. 

Per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų bendrovė nei įsigijo, nei perleido.  

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės įstatinio kapitalo struktūra nesikeitė.  

 

 

 

 

 

 

AKCINIO KAPITALO SUDĖTIS 
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INFORMACIJA APIE VALDYMO ORGANUS 

 

Pagal įregistruotus AB Birštono sanatorijos „Versmė” įstatus, bendrovės valdymo organai - 

visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir bendrovės vadovas – direktorius. 

Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 4 nariai. Valdybos narius 4 

metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 2021 

metais bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pirmą kartą į kolegialų valdymo organą – valdybą, 

išrinko nepriklausomus valdybos narius, kuriuos, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, konkurso 

būdu atrinko pagrindinis akcininkas – Birštono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos. 

 

 

Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis valdymo organas. Bendrovės vadovas 

priimamas į darbą 5 (penkių) metų kadencijai. Tas pats asmuo bendrovės vadovu gali būti renkamas ne 

daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. 

          Nuo 2019 m. sausio 23 d. bendrovės direktorė yra Rasa Noreikienė, einanti pareigas pirmą 

kadenciją.  

AB BIRŠTONO SANATORIJOS „VERSMĖ” VALDYBOS SUDĖTIS  

2021 M. GRUODŽIO 31 D.: 



2021 m. metinis pranešimas 

 

 

 14 

 

 

 

REIKŠMINGIAUSI 2021 METŲ ĮVYKIAI IR SVARBIAUSI 
ATLIKTI DARBAI 

 

2021 metais sanatorijoje „Versmė“ ir toliau tęsėsi pokyčių periodas. Vienus pokyčius lėmė 

globalūs dalykai – tokie      kaip pandemija, su visais su ja susijusiais apribojimais, pacientų ir personalo 

užsikrėtimais Covid viruso infekcija, svečių sudėties pasikeitimais, prastovomis, darbuotojų darbo laiko 

pokyčiu ir kt., kitus – valstybės politika reabilitacinio gydymo srityje ir iš to išplaukusiais teisinio 

reguliavimo ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas pokyčiais, kurie yra sudėtingi ir neraminantys. 

Nepaisant šio sudėtingo laikotarpio, sanatorijos kolektyvui visgi pavyko įvykdyti didžiąją dalį užduočių ir 

įsipareigojimų, ir, žinoma, pasiekti vieną svarbiausių tikslų – išlikti pelninga ir konkurencinga įmone. 2021 

metais sanatorija ir toliau gražėjo, didėjo paslaugų įvairovė, gerėjo jų kokybė. 

 

Reikšmingiausi įvykiai 

- darbas pandemijos ir karantino sąlygomis, prastovos; 
- darbą pradėjo nauja bendrovės valdyba; 
- išrinkta nauja darbo taryba; 
- įvyko esminis komercinių klientų sudėties pokytis; 
- apmokėjimo už medicininės reabilitacijos paslaugas esminiai pokyčiai; 
- nesėkmingas baseino remontas. 
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Darbas pandemijos ir karantino sąlygomis 

2021 metais tebesitęsianti "SARS-CoV-2" viruso sukelta pandeminė liga "Covid-19" bendrovės 

veiklai, darbuotojų darbui ir saugumui ir toliau kėlė naujus iššūkius, susijusius su darbo režimo pokyčiais, 

darbuotojų prastovomis, darbuotojų ir pacientų apsauga, su pajamų sumažėjimu, išaugusiomis 

sąnaudomis.  

Pirmąjį 2021 metų pusmetį sveikatinimo paslaugų teikimas komerciniams klientams buvo 

sustabdytas. o sausio – kovo mėnesiais buvo ribojamas ir PSDF biudžeto lėšomis apmokamų pacientų 

gydymas.  

Planuotų pajamų netekimas buvo didžiulis smūgis bendrovės veiklos rezultatams.  

Nepaisant to, sanatorijos vadovybė ir toliau skyrė ypatingą dėmesį  kuo saugesnėms darbuotojų 

ir pacientų sąlygoms užtikrinti. Vadovaujantis LR SAM ministro- operacijų vadovo nurodymais bei tam, 

kad būtų išvengta net ir menkiausios galimybės infekcijai patekti į sanatorijos patalpas, nupirkta įvairių 

saugos lygių apsaugos priemonių, atskirti ambulatorinių ir stacionaro pacientų, komercinių klientų 

srautai, suformuotos atskiros medicinos personalo komandos, nuolat dezinfekuojamos patalpos. 

 

Darbą pradėjo naujoji bendrovės valdyba 

2021 m. rugpjūčio 25 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo atleista bendrovės valdyba, 

išdirbusi daugiau kaip keturis metus. Išrinkta naujoji keturių asmenų valdyba, į kurios sudėtį, 

atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus, pagrindinis akcininkas – Birštono savivaldybė pasiūlė 

dviejų nepriklausomų narių, atrinktų viešo konkurso būdu, kandidatūras. Naujoji valdyba darbą pradėjo 

spalio 6 d. 

 

Išrinkta nauja darbo taryba 

2021 m. spalio 8 d. įvyko naujos Darbo tarybos rinkimai.  Į Darbo tarybą išrinkti šie sanatorijos darbuotojai:  

1. Genutė Blekaitienė, masažuotoja; 

2. Rasa Kazlauskienė, patalynės išdavėja; 

3. Rita Babravičienė, vyresnioji slaugytoja; 

4. Eimantė Raišienė, gydytoja; 

5. Jūratė Cikanavičienė, padavėja. 

 

Esminis klientų sudėties pokytis 

2021 metais, dėl pasaulinės Covid-19 viruso sukeltos pandemijos ir Lietuvoje įvesto karantino 

esmingai pasikeitė sanatorijos paslaugomis besinaudojančių klientų sudėtis. Jei iki pandemijos per 

metus sanatorijos sveikatinimo paslaugomis naudodavosi vidutiniškai 1500 užsieniečių, tai 2021 metais 

jų tebuvo 69 per visus metus.  Pagrindiniu pajamų šaltiniu pandemijos laikotarpiu tapo Valstybinės 

ligonių kasos apmokamos medicininės paslaugos bei komerciniai svečiai lietuviai, atvykdavę į sanatoriją 

trumpiems pabuvimams. Didesnę paklausą įgavo savaitgalinės programos.  

Sausio – birželio mėnesiais, dėl ribojimų, sanatorija komercinių svečių visai nepriėmė. 
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Užsieniečių skaičiaus mažėjimas 

 

Apmokėjimo už medicininės reabilitacijos paslaugas esminiai pokyčiai 
2021 metais LR Sveikatos apsaugos ministerija pakeitė medicininės reabilitacijos paslaugų 

apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų tvarką. Naujai įsigaliojusi apmokėjimo tvarka, kuomet buvo pereita 

prie sutarčių pasirašymo su kiekviena medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, apibrėžiant 

metinę sutarties sumą, arba kvotą,   sanatorijai nėra palanki dėl šių priežasčių: 

1. 2021 metams suplanuota PSDF biudžeto lėšų už medicininės reabilitacijos paslaugas suma 

sanatorijai buvo skaičiuojama pagal laikotarpio, trukusio nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. 

birželio 30 d., paslaugų apimtį. Būtent tuo laikotarpiu sanatorijoje buvo vykdomas investicinis 

projektas – sanatorijos gydomojo korpuso renovacija ir buvo ženkliai sumažėjęs 

reabilituojamų pacientų skaičius, o atitinkamai ir pajamos. Iš dalies sutartinės suma buvo 

atkovota, tačiau nepilna apimtimi. 

 

2. Įstaigai numatyta ir sutartyje su teritorine ligonių kasa įvardinta metinė medicininės    

reabilitacijos paslaugoms apmokėti skirta lėšų suma yra nekeičiama ir ją viršijus, teritorinės 

ligonių kasos neapmoka už faktiškai pacientams suteiktas paslaugas. Tokiu būdu 

eliminuojama galimybė papildomai užsidirbti, ir teikiant geresnės kokybės paslaugas, 

prisitraukti papildomų pacientų; 

 

3. Nors ir buvo kreiptasi, bet metinė PSDF biudžeto lėšų už medicininės reabilitacijos paslaugas 

suma nebuvo padidinta dėl naujai atsiradusios reabilitacijos po Covid-19 susirgimo. 

 

UŽSIENIO KLIENTŲ SKAIČIUS 
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Pažymėtina, kad naujai nustatyta sutarčių su VLK sudarymo ir apmokėjimo už suteiktas 

paslaugas tvarka yra nepalanki ne tik įmonei, bet apriboja ir paciento teisę pasirinkti jam labiau tinkamą, 

teikiamomis paslaugomis ar geografine padėtimi priimtinesnę reabilitacijos įstaigą. 

 
Nesėkmingas baseino remontas 

AB Birštono sanatorija “Versmė“ su rangovu UAB „Poolservice“ 2021 m. birželio 4 d. sudarė 

Baseino remonto darbų pirkimo sutartį Nr. 21-06, pagal kurią buvo vykdomi baseino remonto darbai. 

Rangovas šiuos remonto darbus atliko nukrypdamas nuo sutarties sąlygų, netinkamai, nekokybiškai ir 

ne laiku. Baseinas buvo pradėtas eksploatuoti, tačiau dėl nekokybiškai atliktų  remonto darbų  buvo 

padaryti esminiai ir akivaizdūs defektai. Todėl atliktų darbų rezultatas nebuvo priimtas, rangovo 

parengtas Priėmimo – perdavimo aktas nepasirašytas. Rangovui buvo pateiktas komisijos parengtas 

defektų apžiūros aktas, kuriame buvo nurodyti rangovo padaryti  trūkumai, taip pat išsiųsta pretenzija 

dėl darbų atlikimo kokybės, prašant savo lėšomis ir medžiagomis neatlygintinai pašalinti visus baseino 

defektų apžiūros akte nurodytus trūkumus ir defektus. Užsakovas kilusį ginčą su rangovu bandė spręsti 

tarpusavio derybomis, tačiau rangovas nebendradarbiavo, į pretenziją neatsakė, defektų nepašalino. 

2022 m. vasario 21 d. sutartis su UAB Poolservice“ buvo vienašališkai nutraukta. Įvertinę nuolat 

blogėjančią baseino būklę, nenorėdami rizikuoti reputacija, buvome priversti stabdyti baseino 

eksploatavimą ir nedelsiant pradėti šalinti defektus, taip pat atlikti pakartotinius baseino remonto 

darbus. Dėl neveikiančio baseino sanatorijoje sumažėjo klientų, buvo nuolat reiškiamas svečių 

nepasitenkinimas. 

 

Svarbiausi darbai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sėkmingas medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas  

Sanatorijos misija – grąžinti sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą mūsų pacientams.  

Daugiau kaip pusė sanatorijos materialinių ir darbo resursų buvo nukreipta į PSDF biudžeto 

lėšomis apmokamų pacientų gydymą. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. rugsėjo 2 d. išduota Įstaigos asmens sveikatos priežiūros 

licencija Nr.622 suteikia sanatorijai teisę teikti gydymą neurologinėmis, atramos ir judamojo aparato, 

nefrologinėmis, gastroenterologinėmis, pulmonologinėmis, ir endokrinologinėmis ligomis sergančių 

pacientų medicininę reabilitaciją. 
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2021 m. buvo sunkūs dėl besitęsiančios koronaviruso pandemijos, dėl pacientų ir klientų srautų 

ribojimo, dėl išaugusių sąnaudų, tačiau, nepaisant visų sunkumų, sanatorijos misija grąžinti sveikatą 

buvo įvykdyta. Galima pasidžiaugti, kad  2021 m. sanatorijoje gydėsi 2697 pacientai, t.y. 716 pacientais 

daugiau nei 2020 metais. Po  metų pradžioje buvusių apribojimų, kai medicininė reabilitacija buvo 

teikiama nepilnu pajėgumu, metų viduryje ir pabaigoje šių paslaugų teikimas buvo viršijamas daugiau 

kaip 37 proc. 2021 metais suteikta medicininės reabilitacijos paslaugų už 2426,6 tūkst. Eur. 

Lentelėje pateikiamas pacientų skaičius ir jų pokytis lyginant su praėjusiais finansiniais metais. 
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2021 metais buvo suteikta medicininių paslaugų 45 migrantams. 

Sanatorijos medikai 3 kartus vyko į Lietuvos pasienį teikti medicininių paslaugų kitų šalių 

piliečiams. Iš viso šių paslaugų 2021 m. suteikta už 1.14 tūkst Eur. 

 

Tolesnis infrastruktūros gerinimas 

Siekdami įgyvendinti vieną pagrindinių strateginių tikslų - geriau tenkinti pacientų/klientų 

poreikius - 2021 metais ir toliau kryptingai vykdėme strateginiame veiklos plane numatytus sanatorijos 

korpusų kapitalinio bei einamojo remonto darbus ir kantriai žengėme link užsibrėžto tikslo. Atlikti šie 

sanatorijai labai svarbūs infrastruktūros gerinimo darbai: 

 

1. Pasinaudojus situacija, kuomet per karantiną buvo uždraustas komercinių paslaugų teikimas,  

savo jėgomis atnaujintas sanatorijos B korpusas. Jame: perdažytos sienos, patiesta kiliminė 

danga, pakeistos lovos, šviestuvai, apskardinti balkonai, paveikslais pagyvintas interjeras pasiūtos 

naujos užuolaidos, I-ame aukšte įrengta elegantiška erdvė poilsiui, papuošta gyvų vazoninių 

gėlių kompozicijomis, klientams nupirkti frotiniai chalatai su Versmės logotipu, rankšluosčiai. 

Bendra darbų ir naujai nupirkto inventoriaus vertė -  208 tūkst. Eur.  

Klientai nuo šiol džiaugiasi galėdami apsistoti ne tik naujai atremontuotame A korpuse, bet ir    

estetiško stiliaus B korpuso kambariuose, juose pajusti atsipalaidavimą ir ramybę.  
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2. Suremontuotos A korpuso valgyklos pastato I-o ir II-o aukšto fojė, laiptai, įrengta treniruoklių salė, 

įrengta nauja kirpykla. 

 

3. Suremontuotos A korpuso dvi valgyklos salės. Nuo šiol jos atrodo daug šviesesnės ir jaukesnės: 

nušlifuotos grindys, perdažytos sienos, atnaujintos lubos, nupirkti nauji baldai, pirmoje salėje 

pasiruošta perėjimui prie maitinimo švediško stalo principu, įstatytos naujos, automatiškai 

varstomos stiklinės durys.  Šios maitinimo pastato dalies remonto darbų, atliktų 2021 metais vertė 

– 256 tūkst. Eur. 
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4. Pirmame A korpuso valgyklos pastato aukšte įrengta moderni kino salė. Joje pradėti 

demonstruoti kino filmai, rengiami kiti renginiai. Nuo šiol ir reabilitacinių skyrių pacientai turi 

galimybę, neišeidami iš pastato mėgautis laisvalaikio pramoga – kinu. Kino teatro įranga kainavo 

24 tūkst. Eurų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beveik baigta remontuoti ir atnaujinta A gydykla: kabinetai, koridoriai, fojė, registratūra.  

Nupirkta įranga: povandeninio masažo vonia, dvi vonios mineralinio vandens procedūroms, 

keturios vonelės kojų ir rankų hidromasažams, cirkuliacinis dušas, sauso masažo stalai, neįgaliųjų 

keltuvas, elektrokardiografas – viso už 64,5 tūkst Eur. 
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6. Buvusio nenaudojamo sporto salės  balkono vietoje įrengti du psichoterapijos kabinetai (vienas 

iš jų erdvus – grupiniams psichoterapijos seansams), nupirkti nauji baldai. 

 

7. Atliktas baseino remontas.  Iš baseino erdvės padarius išėjimą į oranžeriją, įrengta baseino poilsio 

zona, naujai suremontuotas buvusios  „Šreko“ purvo su moliu procedūros kabinetas. 

 

8. Įrengtas naujas sauso hidromasažo kabinetas. 
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9. Toliau gražinama sanatorijos teritorija: nupirkti nauji laiko suolai, šiukšlių dėžės, sodinami augalai, 

balkonuose visą vasarą žydi gėlės. 

 
 
Paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas 

Siekdami užtikrinti sanatorijos pajamas, pritraukti kuo daugiau klientų ir svečių  didelį dėmesį  

skyrėme paslaugų kokybės gerinimui. Šiandieninė stipri konkurencija tarp panašaus pobūdžio 

paslaugas teikiančių įmonių skatina nuolat didinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę. 

2021 metais sanatorijoje: 

1. pradėta teikti nauja sveikatinimo paslauga- sausas hidromasažas. Įsigytas ypatingas, 25 tūkst. 

eurų kainavęs japoniškas aparatas pasiteisino su kaupu – procedūra labai paklausi; 

2. suremontuotai kineziterapijos salei nupirkti nauji masažo stalai už 12 tūkst. Eur, įvairių 

priemonių kineziterapijai už 6,5 tūkst. Eur.; 

3. A gydykloje pradėtos teikti naujos rankų ir kojų sūkurinio masažo procedūros (4 vonios); 

4. prie baseino įrengta poilsio zona, kurioje galima atsipalaiduoti po pirčių; 

5. atnaujintas valgyklos meniu, A valgykloje pacientams sudaryta galimybė iš vakaro pasirinkti 

rytojaus meniu – kiekvieno maitinimo metu galima rinktis iš trijų skirtingų variantų, salėse 

įrengti salotų savitarnos stalai; 

6. atnaujintoje  mineralinio vandens biuvetėje pradėjo veikti suvenyrų krautuvėlė, kurioje galima 

įsigyti įvairios, „Versmės“ inicialais papuoštos atributikos bei kitų smulkių prekių. Lankytojai 
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itin džiaugiasi, jog norėdami atsigerti mineralinio vandens, čia pat gali įsigyti ir tam skirtą 

ąsotėlį, 

7. sanatorijos teritorijoje nuolat skamba muzika, švenčių proga puošiami pastatai, stengiamasi 

sukurti jaukią, gyvą atmosferą; 

8. sukurtos naujos, lanksčios, įvairios trukmės ir skirtingo procedūrų skaičiaus, tikslinėms  klientų 

grupėms pritaikytos sveikatinimo programos: Versmė I, Versmė II, Versmė III, „Šeimos dienos“, 

„Senjorų poilsis“, „Laikas sau“, „Pabūkim dviese“, „Kalėdiniai savaitgaliai“, „Solo“ ir kitos.;  

9. atsižvelgiant į klientų ir pacientų pageidavimus ir pastebėjimus, daug nuveikta informacijos 

klientams pateikimo gerinimo srityje. Atspausdinta  pirmoji sanatorijos informacinė knyga, 

kurioje patogiai pateikiama bendra su sanatorija ir Birštonu susijusi informacija, įrengtos dvi 

naujos informacinės lentos, informacija nuolat atnaujinama ir pateikiama televizorių, įrengtų 

bendrose erdvėse, ekranuose; 

10. kad išvengti susigrūdimų B korpuso valgykloje, diferencijuotas pietų laikas klientams. 

Procedūros pradėtos teikti nuo 8 val. ryto, visomis savaitės dienomis; 

11. sanatorijos kino  salėje pradėti demonstruoti nemokami kino filmai; 

12. 2021 metais surengti 54 koncertai, 15 išvykų, 17 paskaitų, 16 plaukimų laivu, 8 meno terapijos, 5 

edukacijos, didelio pasisekimo  sulaukė naujametinis vakaras, kuriame dainavo Edmundas 

Kučinskas; 

13. sanatorijos personalas mokomas bendravimo su sanatorijos svečiais etiketo, medicinos 

personalas nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose, 

konferencijose; 

14. prasidėjus šventiniam Kalėdų laikotarpiui sanatorijos viduje ir išorėje pavyko sukurti erdvę, 

kuri džiugino atvykusius klientus, įkvėpė miestelio svečius ir gyventojus. Naujosios lauko 

erdvės dekoracijos išties atrodė įspūdingai ir sulaukė daug dėmesio; biuvetėje įrengėme 

Prakartėlę, veikė Kalėdinis paštas;  
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15. vyko kalėdinė mugė, susitikimas su Kalėdų Seneliu.  

 

16. Per sanatorijos darbuotojų pastangomis surengtą Helovino šventę prie biuvetės veikė 

Moliūgų skaptavimo ir dekoravimo dirbtuvėlės, kuriose dalyvavo Versmės ir miesto svečiai, 

 

 

17. Norėdami išsiaiškinti klientų ir pacientų poreikius, sužinoti kurios veiklos sritys yra 

tobulintinos, kurie padaliniai ir darbuotojai geriausiai dirba, o kurie sulaukia priekaištų, 

sanatorijoje nuolat vykdoma anoniminė pacientų ir klientų apklausa. Anoniminėse anketose 

sanatorijos svečiai pateikia informaciją apie pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, siūlo 

patobulinimus, dėkoja, arba reiškia nepasitenkinimą personalu. Atsiliepimai apibendrinami 

kiekvieną mėnesį ir kiekvienų metų pabaigoje. Šių apibendrinimų pagalba yra formuojamos 

metų užduotys padalinių vadovams, atsižvelgiant į pastabas, sudaromi atitinkamų paslaugų 

ir sričių tobulinimo planai. 
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AB Birštono sanatorijos „Versmė“ klientų atsiliepimų duomenys 

 

Aukščiau pateiktoje lentelėje matome, kad  didžioji dauguma klientų išreiškė didžiulį 

pasitenkinimą  sanatorijos teikiamomis paslaugomis ir 2021 metais net 90 procentų klientų teigė, jog 

būtinai atvyktų dar kartą.  2020 metais šis rodiklis buvo 85 procentai.  Pažymėjusių, jog neatvyktų 2021 

metais tebuvo 1 procentas, 2020 metais - 3 procentai. 

 

Veiklos ir darbo organizavimo  pokyčiai 

2021 metų eigoje, norint užtikrinti tvarų sanatorijos augimą ir didinti veiklos valdymo 

efektyvumą, buvo stengiamasi optimizuoti turimus išteklius, ieškoti ir diegti efektyvius sprendimus. 

Buvo nuolat vertinami finansinių, žmogiškųjų, infrastruktūros ir kitų išteklių panaudojimo rezultatai, 

atliekama nuolatinė stebėsena ir duomenų analizė. Šio darbo išdavoje:               

1. pakeista valdymo organizacinė struktūra - įsteigtas pardavimų skyrius, klientų rezervacija ir 

pardavimai atskirti nuo atvykusiųjų klientų registracijos. Darbą pradėjo skambučių centras, 

kurio tikslas -  efektyviau reaguoti į gaunamas klientų užklausas, operatyviau informuoti apie 

teikiamas paslaugas bei suteikti kitą aktualią informaciją; 

2. nedidinant bendro pareigybių skaičiaus įsteigti nauji ir panaikinti nereikalingi etatai, pakeisti kai 

kurių pareigybių pavadinimai, nustatytos aiškios pavaldumo ir atsakomybės ribos; 

3. sukurta, įdiegta ir sėkmingai veikia nauja skaitmeninė klientų procedūrų registravimo ir 

procedūrų skirstymo programa „Varis“; 

4. toliau atnaujinamas sanatorijos IT ūkis ir programinė įranga; 

5. B gydykla pradėjo dirbti ir procedūros pradėtos teikti  7 darbo dienų per savaitę grafiku; 

6. aktyvinant pardavimus, nemažai darbų nuveikta rinkodaros ir marketingo srityje. Iš rinkodaros 

strategijoje numatytų priemonių 2021 metais buvo įgyvendintos šios: 

6.1. sanatorijos paslaugos aktyviai pardavinėjamos per interneto portalą  booking.com, 

integruotos internetinės sanatorijos „Versmė“ paslaugų rezervavimo galimybės per 

tarpininkus (Beta.lt, MakaliausLietuva.lt, Noriunoriunoriu.lt);  aktyvinant internetinę 

prekybą, pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su internetiniu laisvalaikio organizavimo 

portalu Svajok.lt 

KLIENTŲ ATSILIEPIMAI 
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6.2. sukurta kryptinga socialinių tinklų ir jų turinio strategija; 

6.3. reguliariai skelbiami reklaminiai straipsniai rajoniniuose ir respublikiniuose 

dienraščiuose, populiariuose žurnaluose; 

6.4. siekiant  užpildyti laisvas komercines vietas, atsiradusias dėl Covid -19 pandemijos 

pasitraukus Riedel Reisen  klientams, buvo ieškoma naujų rinkų ir pardavimų tarpininkų. 

Po  sėkmingo Birštono savivaldybės delegacijos vizito Izraelyje, kurios sudėtyje vyko ir AB 

Birštono sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė,  pavyko sanatorijos paslaugomis 

sudominti Izraelio turizmo agentūras. Vasario mėnesį  Izraelio agentūrų atstovai buvo 

atvykę apžiūrėti sanatorijos. Vizito rezultatas teigiamas – sanatorija pasirašė keturias 

bendradarbiavimo sutartis su AdHoc Tours ; To You Tours ; Topaz Tours; Genesis tours; 

6.5. taip pat pavyko užmegzti ryšius su vienos didžiausių Vokietijos rusakalbių  turizmo 

agentūrų SPA travel atstovais. Pakvietėme juos apžiūrėti sanatoriją ir po vizito 

pasirašėme sutartį . Pirmi klientai, atvykę šios agentūros pagalba jau svečiavosi Versmėje 

ir išsivežė gerus įspūdžius; 

6.6. toliau plečiami ryšiai  ir su Lietuvos kelionių organizatoriais - pasirašyta sutartis dėl 

atvykstamojo turizmo su West Ekspres agentūra;  

6.7. Nuo 2021 metų potencialiems klientams, jų sutikimu, pradėjome siųsti naujienlaiškius. 

Naujienlaiškių skiltis sudaro – specialūs pasiūlymai, renginiai, nuolaidos bei kita aktuali 

informacija; 

6.8. interneto svetainėje prekiaujame dovanų kuponais nuo 10 eurų iki 1000 eurų. Siūlomas 

net 31 pasirinkimas. 
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2021 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI  

 

Vertinant 2021 m. esminius sanatorijos veiklos rodiklius galima konstatuoti, kad pusės metų 

trukmės  veiklos suvaržymai dėl karantino reikšmingos įtakos įmonės finansinei padėčiai nepadarė ir 

nėra jokių abejonių dėl įmonės veiklos tęstinumo.  

2021 metų finansiniai rodikliai rodo, kad bendrovės finansinė būklė ir toliau išlieka stabiliai gera. 

Dėl vykdomo investicinio projekto įmonės ilgalaikio turto vertė 2021 metais, lyginant su 2020 metais, 

padidėjo 347 tūkst. Eur.  

Trumpalaikio turto vertė sumažėjo 43.5 proc. – sumažėjo piniginės lėšos. Šį pokytį įtakojo:  2021 

metais 1011.5 tūkst Eur. išleista investicijoms, paskolų grąžinimui ( pagal grafiką) – 598.3 tūkst. Eur, 

sumokėtas 605 tūkst. Eur. PVM, atlikus A korpuso rekonstrukciją.  

Geros įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybės. Vienas iš įmonių mokumo grupės 

rodiklių – įsiskolinimo koeficientas, kuris vertina įmonės veiklos finansinę riziką, susijusią su skolintų lėšų 

naudojimu (rodiklio reikšmė 0.3 ir mažesnė yra laikoma labai gera), 2021 m. šio rodiklio reikšmė 

„Versmėje“  yra 0.3. Pastovaus mokumo koeficientas - 2.1 (rodiklio reikšmė virš 2 skaitoma gera) yra 

daugiau kaip 4 kartus didesnis nei žemutinė riba. Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis - 0.6 yra 3 kartus 

didesnis už minimalų dydį.  Patrauklus yra įmonės likvidumo rodiklis – 1.7 ( rodiklio reikšmė tarp 1.2 ir 2.0 

yra priimtina).  

Įdėtos ir toliau dedamos investicijos – vykdomi infrastruktūros gerinimo darbai, diegiamos ir 

tobulinamos naujos paslaugos, tvarkoma ir puošiama aplinka, tikėtina, ateityje, pasibaigus pandemijai 

ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

BENDRAS PELNINGUMAS 
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ir neatsirandant naujų globalių nelaimių, leis generuoti didesnes pajamas ir  kurti dar didesnę pridėtinę 

vertę. 

 

Pajamos 

2021 metais AB Birštono sanatorija „Versmė“ iš viso gavo 3862835 Eur pajamų, ir tai yra 22274 

Eur daugiau nei 2020 metais.  

 

1. Vertinant 2021 metų bendrovės pajamas ir analizuojant jų struktūrą, ženklaus pokyčio, susijusio su 

finansavimu iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, lyginant su 2021 metais, nėra. 

Pagal sutartį, pasirašytą su Kauno teritorine ligonių kasa, 2021 metais už suteiktas stacionarinės ir 

ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų  gauta 2424645 Eur 

pajamų ir 1144 Eur pajamų už suteiktas paslaugas migrantams pasienyje. 

 

2. Komerciniams klientams suteiktų paslaugų pajamos, lyginant su 2020 metais, sumažėjo 201295 Eur, 

arba 12,8 proc. dėl pusę metų buvusių apribojimų, susijusių su koronaviruso pandemija. 

  

PAJAMŲ RŪŠYS 
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Pardavimo ir kitos veiklos pajamos 

 

3. Pajamų iš komercinių klientų sumažėjimo priežastis - dėl koronaviruso pandemijos įvestas 

karantinas, sausio – birželio mėnesiais sustabdytas paslaugų teikimas komerciniams klientams bei 

baseino remontas. Penkis mėnesius komerciniams klientams skirtų lovų užimtumas buvo vos 4-9 

proc.  

AB Birštono sanatorijos „Versmė” A korpuso užimtumas 2021 metais, proc. 

A KORPUSO UŽIMTUMAS 



2021 m. metinis pranešimas 

 

 

 31 

 

 

 

A korpuse gydomi PSDF biudžeto lėšomis finansuojami pacientai ir sveikatinami komerciniai klientai. 

Birželio  mėn. vietų užimtumo kritimą lėmė sumažėjęs pacientų skaičius, susijęs su TLK finansavimu. 

 

AB Birštono sanatorijos „Versmė” B korpuso užimtumas 2021 metais, proc.  

 

 

AB Birštono sanatorijos „Versmė” C korpuso užimtumas 2021 metais, proc.  

B KORPUSO UŽIMTUMAS 

C KORPUSO UŽIMTUMAS 
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*Skaičiuojama pagal tuo laikotarpiu buvusių lovų skaičių. 

 

4. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais, 2021 metais sanatorijoje „Versmė“ apsilankė 3622 

komerciniais klientais mažiau, tačiau lietuvių komercinių klientų viešnagė sanatorijoje pailgėjo 

vidutiniškai 1 diena. Iš viso per 2021 metus sanatorijoje sveikatinosi 4368 komerciniai klientai ir gydėsi 

2697 reabilitaciniai pacientai. Bendras pacientų ir klientų skaičius, lyginant su 2020 metais, 

BENDRAS UŽIMTUMAS 

VIETŲ UŽIMTUMO PALYGINIMAS PAGAL METUS, PROCENTAIS 
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sumažėjo 2906 asmenimis. Neliko užsieniečių, kurių viešnagė trukdavo nuo 2 savaičių iki mėnesio ir 

daugiau, o Lietuvos gyventojai atvyksta sveikatintis trumpam laikotarpiui – 2-5 dienoms.   
5. Iš viso per 2021 metus suteikta daugiau kaip 430 000 procedūrų (be vienkartinių apsilankymų 

baseino ir pirčių zonoje). 
6. Apibendrinat informaciją apie 2021 metų pajamas, galima drąsiai teigti, kad nors paslaugų teikimas 

komerciniams klientams dėl koronaviruso pandemijos pusę metų buvo sustabdytas ir dėl šios 

priežasties 2021 metais nepavyko surinkti bendrovės veiklos strategijoje numatytų pajamų iš 

komerciniams klientams teikiamų paslaugų, atšaukus karantiną - sanatorijos kolektyvui pavyko 

susigrąžinti klientus, net ir dėl remonto neveikiant baseinui. Siekiant maksimaliai išnaudoti visas 

turimas vietas, situacija dėl klientų pritraukimo būdų ir turimų vietų efektyvaus panaudojimo buvo 

nuolat analizuojama, vertinama, ieškoma operatyvių sprendimų, reaguojama į rinkos pokyčius, 

nuolat analizuojami klientų ir pacientų atsiliepimai apie teikiamas paslaugas, atsižvelgiama į 

išsakytas pastabas ir pasiūlymus, sudarinėjamos naujos sveikatinimo programos, taikomos 

nuolaidos lojaliems klientams ir kt. 

 

Sąnaudos 

2021 metais AB Birštono sanatorijos „Versmė” paslaugų pardavimo savikaina, bendrosios ir 

administracinės sąnaudos sudarė 3768738 Eur. 

SĄNAUDŲ STRUKTŪRA 
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AB Birštono sanatorijos „Versmė” pardavimų savikaina, bendrųjų ir administracinių  

pagrindinių sąnaudų pokytis 2020-2021 m. 

 

Apie sąnaudų pokyčius detaliau: 

1. Daugiau kaip 40 proc. išaugo darbo užmokesčio kaštai. Lyginant 2021 metų darbo užmokesčio 

sąnaudas su 2020 metais, pažymėtina, kad ženklų pokytį nulėmė tai, kad 2020 metais 

Užimtumo tarnyba 9 mėnesius mokėjo subsidijas darbo užmokesčiui nuo darbuotojams 

apskaičiuotų darbo užmokesčio lėšų. 2021 metais minėta subsidija buvo išmokėta už 6 

mėnesius. 

2. Šildymo, elektros energijos, vandens sąnaudų pokytį nulėmė per visus 2021 metus nuolat 

brangusi šilumos kaina. Nuo 2020 metų šilumos kaina pabrango vidutiniškai 33.2 proc. Elektros 

energijos ir vandens kainos kito nežymiai. 

3. Maisto produktai brango vidutiniškai 8 proc.  

4. Mokesčių sąnaudų sudėtyje yra įtraukta 22117 Eur suma PVM, kuri yra priskaičiuota atlikus B 

korpuso remonto darbus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymu, užbaigus remonto, esminio pagerinimo darbus yra prievolė apskaičiuoti PVM nuo 

užbaigtų darbų vertės). Kadangi sanatorijos pagrindinė veikla yra „su žmonių sveikata susijusi 

veikla“, o gydymo ir sveikatinimo paslaugos pagal PVM įstatymą nėra PVM apmokestinamos, 

todėl ir prekių bei paslaugų pirkimo bei esminio pastato ar statinio pagerinimo atveju PVM yra 

neatskaitomas (negrąžinamas), proporcingai suteiktų be PVM paslaugų daliai. AB Birštono 

sanatorijos „Versmė“ PVM neapmokestinamos paslaugos 2021 m. sudarė 98 proc. Neatskaitoma 

(negrąžinama) PVM dalis nurašoma į mokesčių sąnaudas tą laikotarpį, kada įvyko ūkinė 



2021 m. metinis pranešimas 

 

 

 35 

 

 

 

operacija, o apskaičiuotas nuo užbaigtų darbų neatskaitomos dalies PVM turi būti sumokėtas į 

biudžetą. 

5. Tebesitęsianti koronaviruso pandemija pareikalavo papildomų lėšų dezinfekavimo, vaistų ir kitų 

priemonių, susijusių su darbuotojų ir klientų  apsauga, įsigijimui.  

 

Apibendrinus aukščiau aprašytas bendrovės veiklos sąnaudas ir pajamas galima teigti, kad 

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ užsibrėžtas tikslas – 2021 metus baigti pelningai, pasiektas, 

nepaisant ekstremaliosios situacijos šalyje, veiklos suvaržymų ir draudimų, tebesitęsiančios Covid-

19 pandemijos. 

Veiklos rezultatas – 12378 Eur pelnas prieš mokesčius. 

 

Bendrovės veiklos efektyvumo rodikliai 

 

Įmonių veiklos efektyvumui, finansiniam stabilumui įvertinti naudojama eilė veiklos vertinimo 

santykinių rodiklių. Norėdami įvertinti  AB Birštono sanatorijos „Versmė“ finansinę situaciją ir veiklos 

efektyvumą, paskaičiavome keleto veiklos efektyvumo rodiklių reikšmių: 

 

 
Grynasis pelningumas – tai grynojo pelno ir pardavimų santykis, kuris parodo, kiek  grynojo 

pelno uždirba vienas pardavimų euras arba kiek kiekvienam eurui pirkėjai sumoka virš parduotųjų 

paslaugų savikainos ir visų kitų išlaidų, t. y. jis parodo įmonės veiklos efektyvumą.   

 

 
 

GRYNOJO PELNINGUMO RODIKLIS 
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Bendrasis skolos rodiklis – visų įsipareigojimų ir viso turto santykis, kuris rodo, kokia dalis skolintų 

lėšų panaudojama formuojant įmonės turtą. Šis santykis turi būti mažas norint apsaugoti nuo rizikos 

patiriant nuostolius įmonės bankroto atveju. Priimtinas rodiklio lygis: < 0,3 – labai geras; < 0,5 – geras; < 

0,7 – patenkinamas ir > 0,7 – nepatenkinamas. Bendrovėje šis koeficientas yra labai geras. 

 

 

 

Šis rodiklis parodo, kokia veiklos (bendrųjų ir administracinių) sąnaudų dalis panaudojama 

pardavimų procese, kiek sąnaudų tenka 1 pardavimo eurui ir apibūdina įmonės veiklos išlaidų lygį. 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos neturėtų sudaryti daugiau kaip 15–18 procentų pardavimo 

pajamų vertės. Bendrovėje šis rodiklis 2021 metais sudarė 16,5 proc. 

BENDRASIS SKOLOS RODIKLIS 

VEIKLOS SĄNAUDŲ RODIKLIS 
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Debetinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis – per vienerius metus gautinų sumų ir pardavimų 

pajamų santykis padaugintas iš 365 dienų. Šis rodiklis parodo ne tik debetinį įsiskolinimą dienomis, bet 

ir informuoja apie bendrovės pirkėjų mokėjimus. Pagal pateiktas Statistikos departamento orientacines 

reikšmes vidutinis laikas, reikalingas pirkėjų įsiskolinimams apmokėti yra: labai geras < 30 d., geras – < 

45 d., patenkinamas - < 60 d., nepatenkinamas - > 90 d. Bendrovės atveju, orientacines reikšmes 

vidutinis laikas, pirkėjų skoloms apmokėti yra geras.  

 

 

EBITDA tai pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį. 

EBITDA leidžia labiau nei kiti pelno rodikliai palyginti įmonės pelno dydį. 

 

DEBETINIO ĮSISKOLINIMO APYVARTUMO DIENOMIS RODIKLIS 

 

ĮMONĖS EBITDA RODIKLIS 
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EBITDA pelningumo rodiklį galima būtų apibūdinti kaip įmonės gebėjimą apmokėti skolas ir 

sumokėti pelno mokestį bei vykdyti pagrindinę įmonės veiklą. Svarbus investitoriams, bankams ir 

kreditoriams.  

2021 m. įmonės procentinis EBITDA pelningumas yra 11.6 proc. Rodiklis žemesnis už 10 proc. 

laikomas problemišku. 11.6 % EBITDA pelningumąs rodo, kad kiekvienas įmonės pardavimų euras 

atnešė beveik 12 centų EBITDA pelno. 

 

Reziumuojant – sanatorijai praėjusieji metai buvo labai sunkūs, banguoti, nenuspėjami, bet tuo 

pačiu ir labai darbingi, o pranešimo pradžioje išvardintas ilgas atliktų darbų sąrašas byloja apie visų 

bendrovės darbuotojų nuoširdų darbą, siekiant užsibrėžtų tikslų. 

  

EBITDA PELNINGUMO RODIKLIS 
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RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS 
 

Bendrovė savo vykdomoje veikloje susiduria su strateginiame veiklos plane identifikuotomis  

įvairiomis finansinėmis ir kitomis rizikomis. Rizikų sumažinimui ir jų eliminavimui skiriamas 

atitinkamas dėmesys ir numatomos atitinkamos priemonės. 

1. Finansinės rizikos: 

1.1. Likvidumo rizika. 

Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų kiekį, reikalingą veiklai vykdyti. Apsisaugojant 

nuo šios rizikos, bendrovė savo pinigines lėšas laiko skirtinguose bankuose.  

1.2. Ligonių kasų apmokėjimo už pacientams suteiktas paslaugas nenuspėjamumo rizika.  

Per asocijuotas struktūras  (Nacionalinę sanatorijų ir poilsio įstaigų asociaciją ir kt.) siekiama 

komunikuoti su SAM, VLK ir kitomis atsakingomis institucijomis, aiškinantis jų planus. Rizika 

išlieka. 

1.3. Partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika.  

Bendrovė šią riziką valdo, kontroliuodama atsiskaitymo terminus. 

1.4. Palūkanų rizika. 

2021 metais ši rizika buvo neaktuali, kadangi kintama palūkanų dalis - euribor nebuvo taikyta 

(reikšmė buvo nulis arba mažesnė už nulį).  

1.5. Užsienio valiutos keitimo rizika. Šios rizikos įmonė išvengia, kadangi sudaryti sandoriai yra 

įvertinti eurais. 

 
2. Kitos rizikos 

2.1. Tebesitęsianti Covid-19 pandemija, didelis neapibrėžtumas. Rizika išlieka. 

Su šia rizika kovojama sudarant apsisaugojimo nuo hospitalinės infekcijos planus, vakcinuojant 

darbuotojus, nuolat juos ir pacientus testuojant, draudžiant lankymą, stiprinant dezinfekcines ir 

apsaugos priemones, valdant pacientų srautus ir kt. Rizika išlieka. 

2.2. Įstatymų, ypatingai PVM įstatymo, teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo rizika. Rizika išlieka. 

2.3. Didelė konkurencija tarp panašaus profilio įstaigų. Su šia rizika kovojama gerinant paslaugų 

kokybę, atnaujinant sanatorijos infrastruktūrą, didinant žinomumą, vykdant aktyvią rinkodarą. 
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APLINKOSAUGA 

 

1. AB Birštono sanatorija „Versmė“  yra parengusi mineralinio vandens, naudojamo gydymo 

procese, vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą 2019-2023 

metams. Nuolat tiriama ir analizuojama išgaunamo požeminio vandens cheminė sudėtis ir 

fiziniai-cheminiai rodikliai, atliekami kontroliniai debito ir vandens lygio matavimai, rengiamos 

hidrogeologinės požeminio vandens monitoringo ataskaitos. 

 

2. Bendrovė skiria didelį dėmesį taršos mažinimui. Savo veikloje naudoja pažangias priemones ir 

technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti 

neigiamą įtaką aplinkai. Sanatorija „Versmė“ savo veikloje nenaudoja specifinių, žalojančių 

gamtą priemonių, neveža specifinių krovinių, į aplinką neišskiria teršalų, kurie viršytų leistiną 

lygį. 

 

3. AB Birštono sanatorijoje „Versmė“ vyksta atliekų rūšiavimas: pastatyti specialūs konteineriai, 

skirti plastiko, stiklo, popieriaus rūšiavimui. Įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai paviršinio vandens, požeminio vandens 

monitoringui ir apsaugos priemonėms. Bendrovės veikloje susidariusios pavojingos ir 

nepavojingos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Juodųjų ir spalvotųjų metalų 

atliekos parduodamos pirkėjams rinkos kaina. 

Padalinių veikloje susidariusios buitinės, popieriaus ir kartono, plastiko bei stiklo atliekos yra 

rūšiuojamos ir perduodamos komunalinių paslaugų įmonėms. 

Atliekų duomenų informacija teikiama į „AIVIKS“ ir „GPAIS“ informacinius portalus. 
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

    Pats  svarbiausias sanatorijos geros ir efektyvios veiklos elementas yra žmogiškieji ištekliai. Be 

jų nuoširdaus ir sklandaus darbo sanatorija 2021 metais nebūtų pasiekusi tokių gerų rezultatų. 2021 

metų pabaigoje sanatorijoje „Versmė“ dirbo 210 darbuotojų. Iš jų: 

• 82 sveikatos priežiūros specialistai; 

• 41 aptarnaujančio personalo darbuotojai; 

• 83 kiti specialistai; 

• 4 vadovai. 

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 56, 3 proc. visų darbuotojų bendrovėje 

dirba po 20 metų ir daugiau. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius –  52,1 metai, pensinio amžiaus  

sulaukę darbuotojai sudaro 20,3 proc.  

Siekiant įvertinti darbuotojų psichosocialinę būklę, 2021 metų rugsėjo mėnesį buvo atliktas 

psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas. Nudžiugino tyrimo rezultatai – remiantis anoniminės 

apklausos rezultatais, sanatorijos „Versmė“ darbuotojų kolektyvo psichosocialinė būklė įvertinta kaip 

gera. 

 

 

  

DABUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PADALINIAIS 
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Išsilavinimas 

Sanatorijoje su aukštuoju išsilavinimu dirba 56 darbuotojai, aukštesnįjį išsilavinimą turi 53 

darbuotojai, 72 darbuotojų turi profesinį išsilavinimą, 29 - vidurinį  išsilavinimą. 

 

 

Personalo kaita 

 
 

2021 metų pradžioje dirbo 206 darbuotojai, per metus priimta 45 darbuotojai, atleista 41 

darbuotojas. Bendra darbuotojų kaita 2021 metais sudarė 19,90 proc.  

DARBUOTOJŲ KAITA 
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Atleistų darbuotojų atleidimo priežasčių analizė (proc.) 

 

Atleidimai darbuotojo iniciatyva sudarė 75,7 proc visų atleidimų, atleidimai darbdavio iniciatyva 

ar pasibaigus darbo sutarties terminui sudarė po  4,8 proc., atleidimai darbuotojo iniciatyva, suėjus 

pensiniam amžiui,  sudarė 12,2 proc., o šalių susitarimu - 2,4 proc.  

 

Darbo užmokestis 

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ darbuotojų darbo užmokestis kasmet auga.  Vidutinis 

apskaičiuotas vieno darbuotojo darbo užmokestis 2021 metais buvo  1061  euras, palyginimui 2020 

metais - 979 eurai.  
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2021 metais darbo užmokesčio sąnaudos visoje sąnaudų  struktūroje sudarė beveik 58 proc.:  

 

 

Prastovos 

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus imperatyvius  bendrovės veiklos ribojimus, 2021 m. I 

pusmetį sanatorijos darbuotojams  buvo skelbiamos prastovos  ar dalinės prastovos. Vien  sausio mėnesį  

prastova  buvo paskelbta 129 darbuotojams, vasario mėnesį – 115  darbuotojų, kovo mėnesį – 105 

darbuotojams, balandžio mėnesį – 95 darbuotojams, gegužės mėnesį –  77 darbuotojams ir birželio 

mėnesį – 40 darbuotojų. Nuo liepos 1 dienos darbuotojų prastovos nutrauktos. 

 

DARBO UŽMOKESČIO FONDAS, EUR 

PRASTOVOS 
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Kvalifikacijos kėlimas 

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo 

pobūdį, bendrovėje organizuojami įvairūs mokymai. Dėl epidemiologinės situacijos šalyje, 2021 metais 

darbuotojų  kvalifikacijos  tobulinimo mokymai vyko nuotoliniu būdu. Mokslines konferencijas, 

webinarus išklausė ir aktyviai  dalyvavo gydytojai. Dėl epidemiologinės situacijos šalyje, sumažėjo 

bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis. 2021 metais sanatorijoje praktiką atliko trisdešimt  Lietuvos 

sporto universiteto kineziterapijos, Kauno kolegijos ergoterapijos, Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro masažuotojų programų studentų. 

 

Darbuotojų motyvavimas 

Sanatorijos „Versmė“ vadovybė, vertindama kiekvieno darbuotojo įdėtas pastangas ir požiūrį į 

darbą, skatino ir motyvavo personalą įvairiomis priemonėmis: 

- darbo užmokesčio priedais ir priemokomis, numatytomis bendrovės Darbo apmokėjimo 

sistemoje; 

- darbuotojai dalyvavo mokymuose, kursuose, seminaruose; 

-  darbuotojų jubiliejų ar asmeninių švenčių proga buvo skiriamos  dovanas; 

- darbuotojai turėjo galimybę pasinaudoti sanatorijoje teikiamomis procedūromis, pasidaryti 

kraujo ir kt. laboratorinius tyrimus su 70 proc. nuolaida (bendrovė nuo šios pritaikytos 70 proc. 

nuolaidos privalo sumokėti 15 proc. pelno mokestį); 

- darbuotojams su aukštuoju išsilavinimu arba tam tikrų deficitinių pareigybių darbuotojams, 

kurių atvykimas /išvykimas į/iš darbo buvo susijęs su didesniu nei 30 km atstumu nuo 

gyvenamosios vietos iki darbovietės, buvo apmokamos kelionės išlaidos; 

- darbuotojai  sanatorijos valgykloje galėjo pavalgyti pietus vos už 1.70 Eur.; 

- Šv. Kalėdų proga kiekvienam darbuotojui buvo 

išmokėtos  200 Eur piniginės dovanos, 

surengtas įsimintinas kalėdinis vakaras. 

Kalėdinio vakaro metu apdovanoti ir pagerbti 

pagal atskiras nominacijas visos bendrovės 

darbuotojų slaptu balsavimu išrinkti, patys 

šauniausi darbuotojai;  

- Mažiesiems darbuotojų vaikučiams surengta 

nuotaikinga kalėdinė popietė su elfais, nupirktos 

saldžios dovanėlės;  

- medicinos darbuotojų dienos šventės proga surengtas įsimintinas koncertas; 

- sukurtas „Versmiečių“  himnas; 

- birželio mėnesį, belaukiant Joninių, nepamirštamam laikui kartu, bendrovės kolektyvas 

tradiciškai susibūrė „Versmiečių“ šventėje. Šios šventės metu puoselėjama tradicija kasmet  
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pagerbti veteranus  (toks vardas įgyjamas išdirbus 30 metų) bei kalendoriniais metais 

pradėjusius dirbti „Versmėje“  „įšventinti“ į „versmiečių“ „luomą“. Pirmą kartą visų kartu buvo 

sudainuotas „Versmiečių“  himnas;  

 

- tikslu užtikrinti vidinę komunikaciją, sanatorijos darbuotojams yra nuolat leidžiamas 

naujienlaiškis  
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INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS PO 
FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS 

 

1. Patvirtintas AB Birštono sanatorijos „Versmė“ 2022 metų biudžetas bei investicijų planas; 

2. ryšium su minimalios mėnesinės algos padidinimu, didžiajai daliai darbuotojų pakelti 

atlyginimai. Planuojama, kad dėl šio pakėlimo 2022 metų darbo užmokesčio fondas  padidės 

733.5 tūkst. eurų, arba 30 proc.; 

3. visiškai užbaigta A gydyklos renovacija, pradėtos teikti naujos – vaistažolių-deguonies kokteilių 

bei sūkurinių rankų ir kojų masažo procedūros; 

4. sanatorija „Versmė“ įrašyta į medicinos reabilitacijos įstaigų, teiksiančių medicininę reabilitaciją 

ukrainiečiams, sąrašą (50 lovų); 

5. įvykdytas skubus pasiruošimas ekstremaliajai situacijai, ryšium su karu Ukrainoje – nupirkti 2 

elektros generatoriai, sukauptos geriamojo vandens,  sausų maisto davinių, vaistų ir tvarsliavos 

atsargos; 

6. pradėtas  skubus pakartotinis baseino remontas, su nekokybiškai baseino remonto darbus 

atlikusia įmone „Poolservice“ pradėtas bylinėjimasis; 

7. drastiškai, apie 58 proc. pakilo  šilumos kaina, skalbimo paslaugos kaina išaugo 36 proc., kai kurių 

maisto produktų kainos išaugo beveik 3 kartus, degalų – daugiau kaip 40 proc. Kai kuriais 

atvejais, tiekėjai atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tenka daryti naujos viešuosius 

pirkimus. 

 

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI 2022 METAMS 

 

1. Vykdyti sanatorijos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą:   

1.1. suremontuoti sanatorijos  baseiną; 

1.2. suremontuoti B gydyklos registratūrą; 

1.3. suremontuoti  oranžeriją, pabaigti įrengti grožio procedūrų kabinetus, įrengti kavinaitę; 

1.4. suremontuoti B gydyklos I-ą aukštą;  

1.5. įrengti konditerijos cechą, nupirkti reikalingą įrangą, įrengti valgyklos darbuotojų 

persirengimo kambarius; 

1.6. įrengti terasą prie A korpuso valgyklos; 

1.7. įrengti lauko rūkymo kabinas; 

1.8. parengti teritorijos sutvarkymo projektą. 

2. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti  įvairovę: 

2.1. vykdyti investicijas į medicininę įrangą ir kitą ilgalaikį turtą; 

2.2. pradėti teikti komercines grožio puoselėjimo paslaugas; 

2.3. A korpuso valgykloje dalį klientų ir pacientų pradėti maitinti švediško stalo principu; 
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2.4. vykdyti investicijas į IT ir programinę įrangą, tobulinti klientų aptarnavimo procesus; 

2.5. pradėti gaminti savus konditerijos gaminius; 

2.6. B gydykloje atidaryti kavinaitę; 

2.7. įrengti vaikų kambarį. 

 

3. Žmogiškųjų išteklių vystymo srityje: 

3.1. nuolat tobulinti sanatorijoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, 

orientuojantis į šiuolaikines, mokslu pagrįstas žinias; 

3.2.  atlikti bendrovės darbuotojų motyvacijos, pasitikėjimo įmone ir vadovybe, įsitraukimo į 

įmonės veiklą, orientacijos į rezultatus tyrimą; 

3.3.  toliau tobulinti darbo apmokėjimo sistemą, skatinančią pardavimus bei ypatingai 

mandagų personalo elgesį su pacientais ir klientais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ metinis pranešimas parengtas vadovaujantis 2001 m. lapkričio 

6 d. Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu Nr. IX-575, Nauja redakcija nuo 

2015-07-01:Nr. XII-1696, 2015-05-14. 

 

 

Direktorė  Rasa Noreikienė 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=883083f0046f11e588da8908dfa91cac

