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Pristatymas 
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Gyventojų tyrimas 
 

Šis tyrimas yra viena iš Veiksmų programos 10 prioriteto 

konkretaus uždavinio „Pagerinti visuomenei teikiamų 

paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės 

poreikiams“ remiamų veiklų. 

Tyrimo tikslas – nustatyti gyventojų pasitenkinimą 
viešosiomis paslaugomis Vilkaviškio rajono savivaldybės 

teritorijoje. 
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Metodika 
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Metodas 

•Apklausa raštu - anketavimas 

Periodas 

•2016 06 15 – 2016 10 15 

Imtis 

•18-70 metų amžiaus nuolatiniai Vilkaviškio 
rajono savivaldybės gyventojai  

Vykdytojas 

•UAB „Eurointegracijos projektai“ (EIP) 
parengė apklausos anketą, atliko 
duomenų analizę ir parengė rezultatų 
ataskaitą 

Apklausa 

2016 vasara/ruduo 

Respondentų kvotos 

EIP 

Švietimo paslaugų N=386 

Sveikatos apsaugos paslaugų N=385 

Paslaugų verslui N=223 

Pagal lytį: 

69%     31% 

Pagal amžių: 
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Respondentų charakteristika 

• Respondento lytis 

• Amžius 

• Išsilavinimas 

• Užsiėmimas 

• Šeimos narių skaičius 

• Gyvenamoji vieta 

• Šeimyninė padėtis 

• Pajamos 
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31 

69 

Moteris

Vyras

LYTIS 

17 

30 

29 

17 

7 

18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

AMŽIUS 

76 

19 

5 

Dirbantis

Nedirbantis

Pensininkas

UŽIMTUMAS 

9 

21 

27 

31 

10 

2 

1 asmuo

2 asmenys

3 asmenys

4 asmenys

5 asmenys

6 asmenys ir daugiau

ŠEIMOS NARIŲ SK. 

Visos reikšmės pateikiamos procentine išraiška (%) 
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Visos reikšmės pateikiamos procentine išraiška (%) 

65 

35 

Miestas

Kaimas

GYVENAMOJI 

VIETA 

12 

78 

6 

4 

Netekėjusi/nevedęs

Ištekėjusi/vedęs/gyve

name nesusituokę

Išsiskyrusi/(-ęs)/gyvenu

atskirai

Našlė/(-ys)

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS 

17 

38 

28 

10 

7 

iki 100 Eur

101-200 Eur

201-300 Eur

301-400 Eur

401 Eur ir daugiau

PAJAMOS 

(suma šeimos nariui per 

mėnesį) 

22 

34 

44 

Pradinis, nebaigtas

vidurinis, vidurinis

Aukštesnysis/spec.

vidurinis

Aukštasis

IŠSILAVINIMAS 
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Gyventojų tyrimo dalys 

Švietimo paslaugų vertinimas 

Paslaugų verslui vertinimas 

Sveikatos apsaugos paslaugų 
vertinimas 
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I dalis. Bendras 
švietimo paslaugų 

vertinimas 

II dalis. Naudojimosi 
švietimo paslaugomis 

vertinimas 

III dalis. Detalus 
švietimo paslaugų 

vertinimas 
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Švietimo paslaugų vertinimo I dalis 

Bendras visų 

švietimo 

paslaugų 

vertinimas:  

7,71 74,3 75,9 

Vartotojų 

pasitenkinimo 

indeksas 

(VPI1):  

Vartotojų 

pasitenkinimo 

indeksas 

(VPI2):  

*Indeksas gali svyruoti tarp 0 ir 100 balų, kur nulis reiškia labai žemą VPI, 100 – maksimalų VPI. 

 

Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indeksai apskaičiuoti naudojanti Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu nr. 1V-339 patvirtintą „Viešųjų paslaugų vartotojų 

patenkinimo indekso apskaičiavimo metodiką“ (Žin., 2009, Nr. 81 – 3391, I-ą ir II-ą skaičiavimo 

alternatyvas. 
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Švietimo paslaugų vertinimo I dalis 

Švietimo paslaugų 

svarba:  

9,28 

8,28 

7,99 

6,48 

6,28 

7,12 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Bendrojo ugdymo mokyklų paslaugos

Neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir

jaunimo klubų) paslaugos

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Suaugusiųjų švietimo paslaugos

Profesinio mokymo įstaigų paslaugos

Švietimo pagalbos tarnybos paslaugos

Bendras švietimo paslaugų svarbos 

vertinimas yra geras:  

Vidutinis balas 

• 7,57 
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Švietimo paslaugų vertinimo I dalis 

Atskirų švietimo 

paslaugų 

vertinimas:  

8,43 

7,69 

8,32 

6,48 

6,70 

6,72 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Bendrojo ugdymo mokyklų

paslaugos

Neformaliojo ugdymo įstaigų

(vaikų ir jaunimo klubų) paslaugos

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Suaugusiųjų švietimo paslaugos

Profesinio mokymo įstaigų

paslaugos

Švietimo pagalbos tarnybos

paslaugos

Bendras atskirų švietimo paslaugų 

vertinimas yra geras:  

Vidutinis balas 

• 7,39 
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Švietimo paslaugų vertinimo II dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar per pastaruosius 

12 mėn. kreipėtės į atsakingą instituciją/ 

įstaigą dėl švietimo paslaugų?“  

pasiskirstymas proc., N=386. 
51% 

49% 

Taip Ne

Mažiau nei puse tyrimo dalyvių (49 proc.) teigė, kad per pastaruosius 12 

mėn. jiems neteko kreiptis į atsakingą instituciją/ įstaigą dėl švietimo 

paslaugų. 

 

Tyrimo dalyviai dėl švietimo paslaugų dažniausiai kreipiasi asmeniškai, 

eidami į jiems reikalingą instituciją/įstaigą, rečiausiai – raštu, pateikdami 

prašymą paštu. 
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Atsakymų į klausimą 

„Kokiu būdu kreipėtės 

dėl paslaugų verlui?“ 

pasiskirstymas, N=199 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Bendrojo ugdymo

mokyklų paslaugos

Neformaliojo

ugdymo įstaigų…

Ikimokyklinio ugdymo

paslaugos

Suaugusiųjų švietimo

paslaugos

Profesinio mokymo

įstaigų paslaugos

Švietimo pagalbos

tarnybos paslaugos Asmeniškai (ėjote į

Jums reikalingą

instituciją / įstaigą)

Telefonu

El. paštu / per

užklausą internetu

Raštu (paštu)

Švietimo paslaugų vertinimo II dalis 

Tyrimo dalyviai dėl švietimo paslaugų dažniausiai kreipiasi asmeniškai, 

eidami į jiems reikalingą instituciją/įstaigą, rečiausiai – raštu, pateikdami 

prašymą paštu. 
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Atsakymų į klausimą „Kokiu 

būdu kreipėtės dėl 

paslaugų verlui“ 

pasiskirstymas, N=199 

0% 20% 40%60% 80%100%

Bendrojo ugdymo

mokyklų paslaugos

Neformaliojo

ugdymo įstaigų…

Ikimokyklinio

ugdymo paslaugos

Suaugusiųjų

švietimo paslaugos

Profesinio mokymo

įstaigų paslaugos

Švietimo pagalbos

tarnybos paslaugos

Norėdami gauti tam

tikros informacijos

Dokumentų

tvarkymas (pvz.,

prašymas suteikti tam

tikrą viešąją

paslaugą)

Nusiskundimas X

viešosiomis

paslaugomis

Švietimo paslaugų vertinimo II dalis 

Respondentai atsakydami į klausimus įvardino šiuos nusiskundimus 

švietimo paslaugomis: „laiku neįvertina specialių poreikių turinčių asmenų 

poreikiai“, „netinkamas požiūris į problemą“, „nepakankamai išsamiai 

pateikė informaciją“(švietimo pagalbos tarnybos paslaugos); „nekreipė 

dėmesio į rekomendacijas“(bendrojo ugdymo mokyklų paslaugos). 
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8,6 

8,0 

8,1 

8,0 

8,1 

6,5 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Bendrojo ugdymo mokyklų

paslaugos

Neformaliojo ugdymo įstaigų

(vaikų ir jaunimo klubų)…

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Suaugusiųjų švietimo paslaugos

Profesinio mokymo įstaigų

paslaugos

Švietimo pagalbos tarnybos

paslaugos

Švietimo paslaugų vertinimo II dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar Jūs esate patenkintas rezultatu, t.y. švietimo 

paslaugas teikiančių institucijų/įstaigų suteikta viešąja paslauga, 

informacija, dokumentų tvarkymu, reagavimu į nusiskundimą“ 

pasiskirstymas, N=199 
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Švietimo paslaugų vertinimo II dalis 
Atsakymų į klausimą „Vertindami paslaugas teikiančių institucijų/įstaigų 

darbą ir jų teikiamas viešąsias paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš 

teiginių“ pasiskirstymas, N=199 

0,0 5,0 10,0

Institucija / įstaiga, teikianti švietimo paslaugas, yra lengvai pasiekiamoje patogioje vietoje

Švietimo paslaugas teikiančios institucijos / įstaigos darbo laikas Jums yra patogus

Švietimo paslaugos laukimo laikas iki jos suteikimo buvo ne per ilgas

Kai kreipėtės dėl švietimo paslaugų, į Jūsų problemą buvo reaguota iš karto

Kai kreipėtės dėl švietimo paslaugų, Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per institucijos /

įstaigos nurodytą laiką)

Švietimo paslaugas teikiančioje institucijoje / įstaigoje darbo metu lengva rasti visus reikiamus

specialistus

Švietimo paslaugas teikiantys specialistai yra kompetentingi ir išmano savo darbą

Švietimo paslaugas teikiantys specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais

Švietimo paslaugas institucijos / įstaigos teikiama informacija yra lengvai gaunama, išsami ir

suprantama

Švietimo paslaugas teikiančių institucijų / įstaigų patalpos (pastatai) yra švarios ir tvarkingos

Švietimo paslaugas teikiantys specialistai dėvėjo tvarkingą ir tinkamą aprangą
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Švietimo paslaugų vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

bendrojo ugdymo mokyklų paslaugos netoli 

Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų 

rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=386 
94% 

5% 1% 

Taip Ne Nežinau

Bendrojo ugdymo 

mokyklų paslaugų 

vertinimas remiantis 

teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=361 9,1 

9,1 

8,7 

8,6 

8,9 

8,7 

0,0 5,0 10,0

Bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų vietą

Bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų laiką

Bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų pakankamumą

Bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų kokybę

Bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų pasiekiamumą

Bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų informatyvumą
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Švietimo paslaugų vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

neformaliojo ugdymo įstaigų paslaugos 

netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 

mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, 

N=386 

Neformaliojo 

ugdymo įstaigų 

paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=291 

75% 

21% 

4% 

Taip Ne Nežinau

8,5 

8,5 

7,9 

8,4 

8,2 

8,3 

0,0 5,0 10,0

Neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo klubų)

paslaugų vietą

Neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo klubų)

paslaugų laiką

Neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo klubų)

paslaugų pakankamumą

Neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo klubų)

paslaugų kokybę

Neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo klubų)

paslaugų pasiekiamumą

Neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo klubų)

paslaugų informatyvumą
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Švietimo paslaugų vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

ikimokyklinio ugdymo paslaugos netoli Jūsų 

gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone 

ir pan.?“ pasiskirstymas, N=386 

Ikimokyklinio 

ugdymo paslaugų 

vertinimas remiantis 

teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=319 

83% 

15% 2% 

Taip Ne Nežinau

8,8 

0,0 5,0 10,0

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų vietą

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų laiką

ikimokyklinio ugdymo paslaugų

pakankamumą

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę

ikimokyklinio ugdymo paslaugų

pasiekiamumą

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų

informatyvumą
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Švietimo paslaugų vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

suaugusiųjų švietimo paslaugos netoli Jūsų 

gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone 

ir pan.?“ pasiskirstymas, N=386 

Suaugusiųjų 

švietimo paslaugų 

vertinimas remiantis 

teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=132 

34% 

31% 

35% 

Taip Ne Nežinau

7,7 

7,3 

7,1 

7,3 

7,3 

7,3 

0,0 5,0 10,0

Suaugusiųjų švietimo paslaugų vietą

Suaugusiųjų švietimo paslaugų laiką

Suaugusiųjų švietimo paslaugų…

Suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę

Suaugusiųjų švietimo paslaugų…

Suaugusiųjų švietimo paslaugų…
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Švietimo paslaugų vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

profesinio mokymo paslaugos netoli Jūsų 

gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone 

ir pan.?“ pasiskirstymas, N=386 

Profesinio mokymo 

paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=252 

65% 

23% 

12% 

Taip Ne Nežinau

8,2 

8,3 

8,0 

7,4 

8,0 

7,7 

0,0 5,0 10,0

Profesinio mokymo paslaugų vietą

Profesinio mokymo paslaugų laiką

Profesinio mokymo paslaugų pakankamumą

Profesinio mokymo paslaugų kokybę

Profesinio mokymo paslaugų pasiekiamumą

Profesinio mokymo paslaugų informatyvumą
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Švietimo paslaugų vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

švietimo pagalbos tarnybos paslaugos netoli 

Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų 

rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=386 

Švietimo pagalbos 

tarnybos paslaugų 

vertinimas remiantis 

teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=235 

61% 
20% 

19% 

Taip Ne Nežinau

8,4 

8,5 

7,8 

7,6 

8,2 

7,4 

0,0 5,0

Švietimo pagalbos tarnybos paslaugų vietą

Švietimo pagalbos tarnybos paslaugų laiką

Švietimo pagalbos tarnybos paslaugų pakankamumą

Švietimo pagalbos tarnybos paslaugų kokybę

Švietimo pagalbos tarnybos paslaugų pasiekiamumą

Švietimo pagalbos tarnybos paslaugų informatyvumą
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Švietimo paslaugų vertinimo apibendrinimas 

• Pastebėtina, kad iš visų vertintų švietimo paslaugų Vilkaviškio rajono 

gyventojams svarbiausios yra bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo 

ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo klubų) ir ikimokyklinio ugdymo 

paslaugos; 
• Detaliai vertindami švietimo paslaugas, Vilkaviškio rajono gyventojai 

prasčiausiai įvertino suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo įstaigų ir 

švietimo pagalbos tarnybos paslaugos; 
• Siekiant tobulinti švietimo paslaugas prioritetinė sritis turėtų būti skiriama 

švietimo pagalbos tarnybos paslaugoms. Ši sritis gyventojams yra 
svarbiausia iš visų švietimo paslaugų, ir jos vertinimas prasčiausias; 

• Vertindami Vilkaviškio rajono švietimo paslaugas, gyventojai geriausiai 

vertina bendrojo ugdymo mokyklų paslaugas ir ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas. Tuo tarpu neformaliojo ugdymo įstaigų (vaikų ir jaunimo 
klubų) kokybė Vilkaviškio rajone įvertinta vidutiniškai; 
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I dalis. Bendras 
paslaugų verslui  

vertinimas 

II dalis. Naudojimosi 
verslo paslaugomis 

vertinimas 

III dalis. Detalus 
paslaugų verslui 

vertinimas 



Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Paslaugų verslui vertinimo I dalis 

Bendras visų 

paslaugų 

verslui 

vertinimas:  

7,16 60,9 66,3 

Vartotojų 

pasitenkinimo 

indeksas 

(VPI1):  

Vartotojų 

pasitenkinimo 

indeksas 

(VPI2):  

*Indeksas gali svyruoti tarp 0 ir 100 balų, kur nulis reiškia labai žemą VPI, 100 – maksimalų VPI. 

 

Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indeksai apskaičiuoti naudojanti Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu nr. 1V-339 patvirtintą „Viešųjų paslaugų vartotojų 

patenkinimo indekso apskaičiavimo metodiką“ (Žin., 2009, Nr. 81 – 3391, I-ą ir II-ą skaičiavimo 

alternatyvas. 
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Paslaugų verslui vertinimo I dalis 

Paslaugų verslui 

svarba:  

Bendras paslaugų verslui svarbos vertinimas 

patenkinamas:  
Vidutinis balas 

• 5,05 

4,39 

4,70 

4,15 

5,08 

5,67 

4,70 

4,72 

7,00 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Licencijų išdavimas (verstis mažmenine

prekyba tabako gaminiais, alkoholiniais…

Konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais

Nekilnojamo turto pardavimas viešojo

aukciono būdu

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimas

Verslo ekonomikos paslaugos (konsultavimas

įvairiais klausimais)

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų įregistravimas/ išregistravimas

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimas ir/ar

papildymas

TVIC teikiamos paslaugos

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Uab „Eurointegracijos projektai“ 
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Paslaugų verslui vertinimo I dalis 

Atskirų paslaugų 

verslui vertinimas:  

Bendras atskirų paslaugų verslui vertinimas 

patenkinamas:  

Vidutinis balas 

• 5,96 

5,63 

5,53 

5,44 

6,04 

6,30 

5,42 

5,88 

7,45 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Licencijų išdavimas (verstis mažmenine

prekyba tabako gaminiais, alkoholiniais…

Konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais

Nekilnojamo turto pardavimas viešojo

aukciono būdu

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo

plėtros priėmimas

Verslo ekonomikos paslaugos

(konsultavimas įvairiais klausimais)

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir

jų priekabų įregistravimas/ išregistravimas

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimas

ir/ar papildymas

TVIC teikiamos paslaugos

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar per 

pastaruosius 12 mėn. kreipėtės į 

atsakingą instituciją/ įstaigą dėl 

paslaugų verlui?“  pasiskirstymas 

proc., N=223. 

37% 

63% 

Taip Ne

Paslaugų verslui vertinimo II dalis 

Dauguma tyrimo dalyvių (63 proc.) teigė, kad per pastaruosius 12 mėn. 

jiems neteko kreiptis į atsakingą instituciją/ įstaigą dėl paslaugų verlui. 

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Kokiu būdu kreipėtės dėl paslaugų verlui?“ 

pasiskirstymas, N=83 

0% 50% 100%

Licencijų išdavimas (verstis mažmenine prekyba

tabako gaminiais, alkoholiniais gėrimais ir kt.)

Konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais

Nekilnojamo turto pardavimas viešojo aukciono

būdu

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimas

Verslo ekonomikos paslaugos (konsultavimas

įvairiais klausimais)

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų įregistravimas/ išregistravimas

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimas ir/ar

papildymas

TVIC teikiamos paslaugos

Asmeniškai (ėjote į Jums

reikalingą instituciją /

įstaigą)

Telefonu

El. paštu / per užklausą

internetu

Raštu (paštu)

Paslaugų verslui vertinimo II dalis 

Tyrimo dalyviai dėl paslaugų verslui dažniausiai kreipiasi asmeniškai, 

eidami į jiems reikalingą instituciją/įstaigą, rečiausiai – raštu, pateikdami prašymą paštu. 

mailto:info@eip.lt
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Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į 

klausimą „Kokiu 

būdu kreipėtės 

dėl paslaugų 

verlui“ 

pasiskirstymas, 

N=83 

0% 50% 100%

Licencijų išdavimas (verstis mažmenine prekyba

tabako gaminiais, alkoholiniais gėrimais ir kt.)

Konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais

Nekilnojamo turto pardavimas viešojo

aukciono būdu

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimas

Verslo ekonomikos paslaugos (konsultavimas

įvairiais klausimais)

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų įregistravimas/ išregistravimas

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimas ir/ar

papildymas

TVIC teikiamos paslaugos

Norėdami gauti tam

tikros informacijos

Dokumentų

tvarkymas (pvz.,

prašymas suteikti tam

tikrą viešąją

paslaugą)

Nusiskundimas X

viešosiomis

paslaugomis

Paslaugų verslui vertinimo II dalis 

Respondentai atsakydami į klausimus įvardino šiuos nusiskundimus 

paslaugomis verslui: „nepakankamai išsamiai pateikė informaciją“ 
(traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

įregistravimo/išregistravimo paslauga). 

mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo II dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar Jūs esate patenkintas rezultatu, t.y. paslaugas 

verslui teikiančių institucijų/įstaigų suteikta viešąja paslauga, informacija, 

dokumentų tvarkymu, reagavimu į nusiskundimą“ pasiskirstymas, N=83 

6,8 

6,1 

5,9 

6,2 

6,7 

6,7 

6,5 

9,2 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Licencijų išdavimas (verstis mažmenine prekyba tabako

gaminiais, alkoholiniais gėrimais ir kt.)

Konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais

Nekilnojamo turto pardavimas viešojo aukciono būdu

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priėmimas

Verslo ekonomikos paslaugos (konsultavimas įvairiais klausimais)

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų

įregistravimas/ išregistravimas

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimas ir/ar papildymas

TVIC teikiamos paslaugos

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Paslaugų verslui vertinimo II dalis 
Atsakymų į klausimą „Vertindami paslaugas verslui teikiančių 

institucijų/įstaigų darbą ir jų teikiamas viešąsias paslaugas, kaip vertinate 

kiekvieną iš teiginių“ pasiskirstymas, N=83 

8,7 

8,7 

8,9 

8,7 

8,9 

8,8 

9,1 

9,1 

9,0 

9,2 

9,3 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Institucija / įstaiga, teikianti paslaugas verslui, yra lengvai pasiekiamoje patogioje vietoje

Paslaugas verslui teikiančios institucijos / įstaigos darbo laikas Jums yra patogus

Paslaugos verslui laukimo laikas iki jos suteikimo buvo ne per ilgas

Kai kreipėtės dėl paslaugų verslui, į Jūsų problemą buvo reaguota iš karto

Kai kreipėtės dėl paslaugų verslui, Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per institucijos / įstaigos nurodytą

laiką)

Paslaugas verslui teikiančioje institucijoje / įstaigoje darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus

Paslaugas verslui teikiantys specialistai yra kompetentingi ir išmano savo darbą

Paslaugas verslui teikiantys specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais

Paslaugų verslui institucijos / įstaigos teikiama informacija yra lengvai gaunama, išsami ir suprantama

Paslaugas verslui teikiančių institucijų / įstaigų patalpos (pastatai) yra švarios ir tvarkingos

Paslaugas verslui teikiantys specialistai dėvėjo tvarkingą ir tinkamą aprangą

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

licencijų išdavimo paslaugos netoli Jūsų 

gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone 

ir pan.?“ pasiskirstymas, N=223 

Licencijų išdavimo 

paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=83 

Taip  

37% 

Ne  

10% 

Nežinau 

53% 

7,9 

7,7 

7,8 

7,7 

7,5 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Licencijų išdavimo vietą

Licencijų išdavimo laiką

Licencijų išdavimo kokybę

Licencijų išdavimo patogumą

Licencijų išdavimo greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais 

paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo 

namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ 

pasiskirstymas, N=223 

Konsultavimo 

viešųjų pirkimų 

klausimais paslaugų 

vertinimas remiantis 

teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=55 

25% 

11% 
64% 

Taip Ne Nežinau

7,9 

7,8 

7,8 

7,7 

7,9 

7,9 

7,8 

7,7 

0,0 5,0 10,0

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos vietą

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos laiką

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos

pakankamumą

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos kokybę

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos patogumą

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos

informatyvumą

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos tikslumą

Konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais paslaugos greitį

mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

nekilnojamo turto pardavimo viešojo 

aukciono būdu paslaugos netoli Jūsų 

gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone 

ir pan.?“ pasiskirstymas, N=223 

Nekilnojamo turto 

pardavimo viešojo 

aukciono  būdu 

paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=55 

14% 

11% 

75% 

Taip Ne Nežinau

7,2 

6,9 

6,8 

7,4 

7,4 

0,0 5,0 10,0

Nekilnojamo turto pardavimo viešojo

aukciono būdu paslaugos vietą

Nekilnojamo turto pardavimo viešojo

aukciono būdu paslaugos laiką

Nekilnojamo turto pardavimo viešojo

aukciono būdu paslaugos patogumą

Nekilnojamo turto pardavimo viešojo

aukciono būdu paslaugos tikslumą

Nekilnojamo turto pardavimo viešojo

aukciono būdu paslaugos greitį

mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos 

paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtros priėmimo paslaugos netoli Jūsų 

gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone 

ir pan.?“ pasiskirstymas, N=223 

Paraiškų dėl 

smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros 

priėmimo paslaugų 

vertinimas remiantis 

teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=103 

46% 

4% 

50% 

Taip Ne Nežinau

7,8 

7,7 

8,0 

8,0 

8,0 

0,0 5,0 10,0

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimo paslaugos vietą

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimo paslaugos laiką

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimo paslaugos patogumą

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimo paslaugos informatyvumą

Paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

priėmimo paslaugos greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos verslo 

ekonomikos paslaugos netoli Jūsų 

gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone 

ir pan.?“ pasiskirstymas, N=223 

Verslo ekonomikos 

paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 

atsakiusiųjų 

nuomone, N=78 

35% 

8% 

57% 

Taip Ne Nežinau

7,8 

7,9 

7,9 

7,9 

8,0 

7,9 

8,0 

7,9 

0,0 5,0 10,0

Verslo ekonomikos paslaugos vietą

Verslo ekonomikos paslaugos laiką

Verslo ekonomikos paslaugos pakankamumą

Verslo ekonomikos paslaugos kokybę

Verslo ekonomikos paslaugos patogumą

Verslo ekonomikos paslaugos informatyvumą

Verslo ekonomikos paslaugos tikslumą

Verslo ekonomikos paslaugos greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos traktorių, 
savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 
įregistravimo/išregistravimo paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=223 

Traktorių, savaeigių ir 
žemės ūkio mašinų ir jų 
priekabų 
įregistravimo/išregistra
vimo paslaugų 
vertinimas remiantis 

teigiamai atsakiusiųjų 
nuomone, N=90 

41% 

2% 

57% 

Taip Ne Nežinau

7,0 

7,0 

6,6 

7,0 

7,1 

7,3 

0,0 5,0 10,0

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų

įregistravimo/ išregistravimo paslaugos vietą

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų

įregistravimo/ išregistravimo paslaugos laiką

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų

įregistravimo/ išregistravimo paslaugos patogumą

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų

įregistravimo/ išregistravimo paslaugos informatyvumą

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų

įregistravimo/ išregistravimo paslaugos tikslumą

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų

įregistravimo/ išregistravimo paslaugos greitį

mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos ūkininkų ūkio 
registro duomenų ketimo ir/ar papildymo 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=223 

Ūkininkų ūkio registro 
duomenų ketimo ir/ar 
papildymo paslaugų 
vertinimas remiantis 
teigiamai atsakiusiųjų 
nuomone, N=115 

52% 

3% 

45% 

Taip Ne Nežinau

7,3 

7,3 

7,2 

7,1 

7,0 

7,3 

7,2 

0,0 5,0

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimo ir/ar papildymo

paslaugos vietą

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimo ir/ar papildymo

paslaugos laiką

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimo ir/ar papildymo

paslaugos kokybę

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimo ir/ar papildymo

paslaugos patogumą

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimo ir/ar papildymo

paslaugos informatyvumą

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimo ir/ar papildymo

paslaugos tikslumą

Ūkininkų ūkių registro duomenų keitimo ir/ar papildymo

paslaugos greitį

mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo III dalis 

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos TVIC 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=223 

TVIC teikiamų 
paslaugų vertinimas 
remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų nuomone, 
N=188 

85% 

1% 
14% 

Taip Ne Nežinau

8,6 

8,6 

8,6 

8,7 

8,8 

8,6 

8,7 

8,6 

0,0 5,0 10,0

TVIC teikiamų paslaugų vietą

TVIC teikiamų paslaugų laiką

TVIC teikiamų paslaugų pakankamumą

TVIC teikiamų paslaugų kokybę

TVIC teikiamų paslaugų patogumą

TVIC teikiamų paslaugų informatyvumą

TVIC teikiamų paslaugų tikslumą

TVIC teikiamų paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
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Paslaugų verslui vertinimo apibendrinimas 
• Pastebėtina, kad iš visų vertintų paslaugų verslui Vilkaviškio rajono 

gyventojams svarbiausios yra TVIC teikiamos paslaugos ir verslo 

ekonomikos paslaugos (konsultavimas įvairiais klausimais); 
• Detaliai vertindami paslaugas verslui, Vilkaviškio rajono gyventojai 

prasčiausiai įvertino traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų 

priekabų įregistravimo/išregistravimo, nekilnojamojo turto pardavimo 

viešojo aukciono būdu,  konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais  ir 

licencijų išdavimo paslaugos; 
• Siekiant tobulinti paslaugas verslui prioritetinė sritis turėtų būti skiriama 

ūkininkų ūkių registro duomenų keitimas ir/ar pildymas ir traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 

įregistravimo/išregistravimo paslaugoms. Šios sritys gyventojams yra 
svarbiausios iš visų paslaugų verslui, ir jos vertinimos beveik prasčiausiai; 

• Vertindami Vilkaviškio rajono paslaugas verslui, gyventojai geriausiai 

vertina TVIC teikiamas paslaugas. Tuo tarpu verslo ekonomikos paslaugų 
(konsultavimo įvairiais klausimais) ir  paraiškų dėl smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros priėmimo paslaugų kokybė Vilkaviškio rajone įvertinta 

vidutiniškai; 

 

 

mailto:info@eip.lt
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III dalis. Detalus 
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paslaugų vertinimas 
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Bendras visų 

sveikatos 

apsaugos 

paslaugų 

vertinimas:  

8,4 78,3 81,3 

Vartotojų 

pasitenkinimo 

indeksas 

(VPI1):  

Vartotojų 

pasitenkinimo 

indeksas 

(VPI2):  

*Indeksas gali svyruoti tarp 0 ir 100 balų, kur nulis reiškia labai žemą VPI, 100 – maksimalų VPI. 

 

Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indeksai apskaičiuoti naudojanti Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu nr. 1V-339 patvirtintą „Viešųjų paslaugų vartotojų 

patenkinimo indekso apskaičiavimo metodiką“ (Žin., 2009, Nr. 81 – 3391, I-ą ir II-ą skaičiavimo 

alternatyvas. 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo I dalis 
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Sveikatos 

apsaugos 

paslaugų svarba:  

Bendras 

sveikatos 

apsaugos 

paslaugų svarbos 

vertinimas yra 

geras:  

Vidutinis balas 

• 7,85 

6,11 

7,95 

7,22 

5,95 

8,56 

8,15 

6,67 

9,33 

9,27 

8,93 

8,87 

8,42 

7,73 

7,87 

8,05 

6,76 

7,62 

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro…

1.1.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

1.1.2. Greitoji medicinos pagalbos paslaugos;

1.1.3. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;

1.1.4. Odontologo paslaugos.

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro…

1.2.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

1.2.2. Odontologo paslaugos.

VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamos paslaugos:

1.3.1. Konsultacinės poliklinikos paslaugos

1.3.2. Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugos;

1.3.3. Radiologijos paslaugos;

1.3.4. Vidaus / Neurologijos sk. paslaugos;

1.3.5. Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugos;

1.3.6. Akušerijos / ginekologijos paslaugos

1.3.7. Vaikų ligų paslaugos;

1.3.8. Slaugos paslaugos;

1.3.9. Reabilitacijos paslaugos.

Šeimos gydytojo (privataus)  teikiamos paslaugos.

Odontologo (privataus)  paslaugos.

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo I dalis 

mailto:info@eip.lt
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Atskirų sveikatos 

apsaugos paslaugų 

vertinimas:  

Bendras atskirų 

sveikatos apsaugos 

paslaugų 

vertinimas yra 

geras:  

Vidutinis balas 

• 7,78 

6,45 

8,07 

7,71 

6,49 

8,31 

8,16 

8,35 

8,36 

8,56 

8,31 

8,24 

8,16 

7,76 

6,95 

7,93 

7,00 

7,51 

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro…

1.1.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

1.1.2. Greitoji medicinos pagalbos paslaugos;

1.1.3. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;

1.1.4. Odontologo paslaugos.

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro…

1.2.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

1.2.2. Odontologo paslaugos.

VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamos paslaugos:

1.3.1. Konsultacinės poliklinikos paslaugos

1.3.2. Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugos;

1.3.3. Radiologijos paslaugos;

1.3.4. Vidaus / Neurologijos sk. paslaugos;

1.3.5. Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugos;

1.3.6. Akušerijos / ginekologijos paslaugos

1.3.7. Vaikų ligų paslaugos;

1.3.8. Slaugos paslaugos;

1.3.9. Reabilitacijos paslaugos.

Šeimos gydytojo (privataus)  teikiamos paslaugos.

Odontologo (privataus)  paslaugos.

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo II dalis 
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Atsakymų į klausimą „Ar per pastaruosius 

12 mėn. kreipėtės į atsakingąją 

instituciją / įstaigą dėl sveikatos 

apsaugos paslaugų?“ pasiskirstymas 

proc., N=385 84% 

16% 

Taip Ne

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo II dalis 

Nedidelė dalis tyrimo dalyvių (16 proc.) teigė, kad per pastaruosius 12 

mėn. jiems neteko kreiptis į atsakingąją instituciją / įstaigą dėl sveikatos 

apsaugos paslaugų. 

 

Tyrimo dalyviai dėl sveikatos apsaugos paslaugų dažniausiai kreipiasi 

asmeniškai, eidami į jiems reikalingą instituciją/įstaigą, rečiausiai – raštu, 

pateikdami prašymą paštu. 

mailto:info@eip.lt
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Atsakymų į klausimą „Kokiu būdu kreipėtės dėl sveikatos apsaugos 

paslaugų?“ pasiskirstymas, N=322 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos paslaugos:

2.1.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

2.1.2. Greitoji medicinos pagalbos paslaugos;

2.1.3. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;

2.1.4. Odontologo paslaugos.

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos paslaugos:

2.2.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

2.2.2. Odontologo paslaugos.

VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamos paslaugos:

2.3.1. Konsultacinės poliklinikos paslaugos

2.3.2. Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugos;

2.3.3. Radiologijos paslaugos;

2.3.4. Vidaus / Neurologijos sk. paslaugos;

2.3.5. Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugos;

2.3.6. Akušerijos / ginekologijos paslaugos

2.3.7. Vaikų ligų paslaugos;

2.3.8. Slaugos paslaugos;

2.3.9. Reabilitacijos paslaugos.

Šeimos gydytojo (privataus)  teikiamos paslaugos.

Odontologo (privataus)  paslaugos.

Asmeniškai (ėjote į Jums reikalingą instituciją / įstaigą)
Telefonu
El. paštu / per užklausą internetu
Raštu (paštu)

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo II dalis 
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Atsakymų į klausimą „Priežastis, dėl kurios kreipėtės dėl sveikatos apsaugos 

paslaugų “ pasiskirstymas, N=322 0% 50% 100%

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos paslaugos:

2.1.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

2.1.2. Greitoji medicinos pagalbos paslaugos;

2.1.3. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;

2.1.4. Odontologo paslaugos.

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos paslaugos:

2.2.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

2.2.2. Odontologo paslaugos.

VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamos paslaugos:

2.3.1. Konsultacinės poliklinikos paslaugos

2.3.2. Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugos;

2.3.3. Radiologijos paslaugos;

2.3.4. Vidaus / Neurologijos sk. paslaugos;

2.3.5. Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugos;

2.3.6. Akušerijos / ginekologijos paslaugos

2.3.7. Vaikų ligų paslaugos;

2.3.8. Slaugos paslaugos;

2.3.9. Reabilitacijos paslaugos.

Šeimos gydytojo (privataus)  teikiamos paslaugos.

Odontologo (privataus)  paslaugos.

Norėdami gauti tam tikros informacijos

Dokumentų tvarkymas (pvz., prašymas suteikti tam tikrą viešąją paslaugą)

Nusiskundimas X viešosiomis paslaugomis

Sveikatos sutrikimai

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo II dalis 

mailto:info@eip.lt
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Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo II dalis 

Respondentai atsakydami į klausimus įvardino šiuos nusiskundimus 

sveikatos apsaugos paslaugomis:  

• „ilgai reikia laukti eilėse“ (2.1.1 paslauga);  

• „gydytojai labai pasyvūs“ (2.1.1 paslauga);  

• „trūksta informacijos ir netinakamai bendrauja“ (2.1.3 

paslauga);  

• „akivaizdžiai reikalauja kyšio“ (2.3.2 paslauga); 

• „nekreipia dėmesio į sunkiai sergančius ligonius“ (2.3.2 

paslauga). 

mailto:info@eip.lt
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6,2 

8,1 

6,9 

7,6 

9,0 

8,7 

7,9 

7,8 

8,2 

8,4 

8,3 

8,2 

8,6 

5,6 

8,4 

8,4 

7,7 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro…

2.1.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

2.1.2. Greitoji medicinos pagalbos paslaugos;

2.1.3. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;

2.1.4. Odontologo paslaugos.

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos…

2.2.1. Šeimos gydytojo teikiamos paslaugos;

2.2.2. Odontologo paslaugos.

VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamos paslaugos:

2.3.1. Konsultacinės poliklinikos paslaugos

2.3.2. Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugos;

2.3.3. Radiologijos paslaugos;

2.3.4. Vidaus / Neurologijos sk. paslaugos;

2.3.5. Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugos;

2.3.6. Akušerijos / ginekologijos paslaugos

2.3.7. Vaikų ligų paslaugos;

2.3.8. Slaugos paslaugos;

2.3.9. Reabilitacijos paslaugos.

Šeimos gydytojo (privataus)  teikiamos paslaugos.

Odontologo (privataus)  paslaugos.

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo II dalis 
Atsakymų į klausimą „Ar Jūs esate patenkintas rezultatu, t.y. sveikatos 

apsaugos paslaugas teikiančių institucijų/įstaigų suteikta viešąja paslauga, 

informacija, dokumentų tvarkymu, reagavimu į nusiskundimą“ pasiskirstymas, 

N=322 

mailto:info@eip.lt
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8,4 

8,2 

7,0 

7,2 

7,4 

7,0 

7,4 

7,5 

7,5 

8,6 

8,8 

Institucija / įstaiga, teikianti sveikatos apsaugos  paslaugas, yra lengvai pasiekiamoje

patogioje vietoje

Sveikatos apsaugos paslaugas teikiančios institucijos / įstaigos darbo laikas Jums yra

patogus

Sveikatos apsaugos  paslaugas laukimo laikas iki jos suteikimo buvo ne per ilgas

Kai kreipėtės dėl sveikatos apsaugos  paslaugų, į Jūsų problemą buvo reaguota iš

karto

Kai kreipėtės dėl sveikatos apsaugos  paslaugų, Jūsų problema buvo išspręsta laiku

(per institucijos / įstaigos nurodytą laiką)

Sveikatos apsaugos  paslaugas teikiančioje institucijoje / įstaigoje darbo metu lengva

rasti visus reikiamus specialistus

Sveikatos apsaugos  paslaugas teikiantys specialistai yra kompetentingi ir išmano savo

darbą

Sveikatos apsaugos  paslaugas teikiantys specialistai yra mandagūs ir maloniai

bendrauja su klientais

Sveikatos apsaugos  paslaugų institucijos / įstaigos teikiama informacija yra lengvai

gaunama, išsami ir suprantama

Sveikatos apsaugos  paslaugas teikiančių institucijų / įstaigų patalpos (pastatai) yra

švarios ir tvarkingos

Sveikatos apsaugos  paslaugas teikiantys specialistai dėvėjo tvarkingą ir tinkamą

aprangą

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo II dalis 
Atsakymų į klausimą „Vertindami paslaugas verslui teikiančių institucijų/įstaigų 

darbą ir jų teikiamas viešąsias paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių“ 

pasiskirstymas, N=322 

mailto:info@eip.lt
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Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojo 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro šeimos 

gydytojo paslaugų 
vertinimas remiantis 
teigiamai atsakiusiųjų 
nuomone, N=105 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

27% 

53% 

20% 

Taip Ne Nežinau

7,8 

7,7 

7,0 

6,7 

7,1 

7,5 

6,5 

6,7 

0,0 5,0 10,0

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų vietą

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų laiką

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų pakankamumą

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų kokybę

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų patogumą

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų tikslumą

Šeimos gydytojo teikiamų paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
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Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios 
medicinos pagalbos paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro greitosios 

medicinos pagalbos 
paslaugų vertinimas 
remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų nuomone, 
N=203 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

53% 36% 

11% 

Taip Ne Nežinau

8,6 

8,8 

8,5 

8,4 

8,6 

8,3 

8,3 

8,1 

0,0 5,0 10,0

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų vietą

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų laiką

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų…

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybę

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų patogumą

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų…

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų tikslumą

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
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Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

pirminės sveikatos priežiūros centro psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro psichikos 

sveikatos priežiūros 
paslaugų vertinimas 
remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų nuomone, 
N=154 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

40% 

44% 

16% 

Taip Ne Nežinau

8,3 

7,9 

7,8 

7,7 

7,9 

7,6 

7,6 

7,6 

0,0 5,0 10,0

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vietą

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų laiką

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų…

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų patogumą

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų…

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tikslumą

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

pirminės sveikatos priežiūros centro odontologo 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro odontologo 

paslaugų vertinimas 
remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų nuomone, 
N=119 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

31% 

47% 

22% 

Taip Ne Nežinau

7,9 

7,8 

7,5 

7,8 

7,8 

7,8 

7,8 

7,7 

0,0 5,0 10,0

Odontologo paslaugų vietą

Odontologo paslaugų laiką

 Odontologo paslaugų pakankamumą

Odontologo paslaugų kokybę

Odontologo paslaugų patogumą

Odontologo paslaugų informatyvumą

Odontologo paslaugų tikslumą

Odontologo paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Kybartų 

pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojo 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Kybartų pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro šeimos 

gydytojo paslaugų 
vertinimas remiantis 
teigiamai atsakiusiųjų 
nuomone, N=259 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

71% 

24% 

5% 

Taip Ne Nežinau

9,3 

9,3 

9,1 

9,1 

9,0 

9,2 

9,0 

9,0 

0,0 5,0 10,0

Šeimos gydytojo paslaugų vietą

Šeimos gydytojo paslaugų laiką

Šeimos gydytojo paslaugų pakankamumą

Šeimos gydytojo paslaugų kokybę

Šeimos gydytojo paslaugų patogumą

Šeimos gydytojo paslaugų informatyvumą

Šeimos gydytojo paslaugų tikslumą

Šeimos gydytojo paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Kybartų 

pirminės sveikatos priežiūros centro odontologo 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Kybartų pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro odontologo 

paslaugų vertinimas 
remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų nuomone, 
N=231 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

67% 

26% 

7% 

Taip Ne Nežinau

9,1 

8,7 

8,7 

8,8 

8,9 

8,9 

8,9 

8,8 

0,0 5,0 10,0

Odontologo paslaugų vietą

Odontologo paslaugų laiką

Odontologo paslaugų pakankamumą

Odontologo paslaugų kokybę

Odontologo paslaugų patogumą

Odontologo paslaugų informatyvumą

Odontologo paslaugų tikslumą

Odontologo paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės konsultacinės poliklinikos paslaugos netoli 
Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės 
konsultacinių 
poliklinikos paslaugų 

vertinimas remiantis 
teigiamai atsakiusiųjų 
nuomone, N=231 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

60% 
25% 

15% 

Taip Ne Nežinau

8,7 

8,4 

8,0 

7,8 

8,0 

7,9 

7,7 

7,7 

0,0 5,0 10,0

Konsultacinių poliklinikos paslaugų vietą

Konsultacinių poliklinikos paslaugų laiką

Konsultacinių poliklinikos paslaugų pakankamumą

Konsultacinių poliklinikos paslaugų kokybę

Konsultacinių poliklinikos paslaugų patogumą

Konsultacinių poliklinikos paslaugų informatyvumą

Konsultacinių poliklinikos paslaugų tikslumą

Konsultacinių poliklinikos paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės priėmimo-skubios medicinos skyriaus 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės 
priėmimo – skubios 
medicinos skyriaus 
paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų nuomone, 
N=210 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

55% 29% 

16% 

Taip Ne Nežinau

9,0 

8,7 

8,3 

8,0 

8,1 

7,9 

7,7 

7,3 

0,0 5,0 10,0

Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų vietą

 Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų laiką

Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų

pakankamumą

Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų

kokybę

Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų

patogumą

Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų

informatyvumą

Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų

tikslumą

Priėmimo-skubios medicinos skyriaus paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės radiologijos paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės 
radiologijos paslaugų 
vertinimas remiantis 
teigiamai atsakiusiųjų 

nuomone, N=210 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

55% 29% 

16% 

Taip Ne Nežinau

8,6 

8,4 

8,4 

8,2 

8,3 

7,9 

7,9 

7,4 

0,0 5,0 10,0

Radiologijos paslaugų vietą

Radiologijos paslaugų laiką

Radiologijos paslaugų pakankamumą

 Radiologijos paslaugų kokybę

Radiologijos paslaugų patogumą

Radiologijos paslaugų informatyvumą

Radiologijos paslaugų tikslumą

Radiologijos paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės vidaus/neurologijos skyriaus paslaugos 
netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų 
rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės 
vidaus/ neurologijos 
skyriaus paslaugų 
vertinimas remiantis 

teigiamai atsakiusiųjų 
nuomone, N=168 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

44% 

29% 

27% 

Taip Ne Nežinau

7,9 

7,6 

7,4 

7,2 

7,4 

7,3 

7,1 

7,1 

0,0 5,0 10,0

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų vietą

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų laiką

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų pakankamumą

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų kokybę

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų patogumą

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų informatyvumą

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų tikslumą

Vidaus / Neurologijos sk. paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės chirurgijos/traumatologijos skyriaus 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio 
ligoninės chirurgijos / 
traumatologijos 
skyriaus paslaugų 

vertinimas remiantis 
teigiamai 
atsakiusiųjų 
nuomone, N=175 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

46% 

27% 

27% 

Taip Ne Nežinau

8,3 

8,1 

7,6 

7,6 

7,6 

7,5 

7,6 

7,2 

0,0 5,0 10,0

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų vietą

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų laiką

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų…

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų kokybę

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų patogumą

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų informatyvumą

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų tikslumą

Chirurgijos / traumatologijos sk. paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės akušerijos/ginekologijos skyriaus 
paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo namo/Jūsų 
mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio 
ligoninės akušerijos / 
ginekologijos skyriaus 
paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų 
nuomone, N=133 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

35% 

38% 

27% 

Taip Ne Nežinau

7,9 

7,2 

7,3 

7,3 

7,5 

7,3 

7,4 

7,3 

0,0 5,0 10,0

Akušerijos / ginekologijos paslaugų vietą

Akušerijos / ginekologijos paslaugų laiką

Akušerijos / ginekologijos paslaugų pakankamumą

Akušerijos / ginekologijos paslaugų kokybę

Akušerijos / ginekologijos paslaugų patogumą

Akušerijos / ginekologijos paslaugų informatyvumą

Akušerijos / ginekologijos paslaugų tikslumą

Akušerijos / ginekologijos paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės vaikų ligų paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio 
ligoninės vaikų ligų 
paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų 
nuomone, N=119 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

31% 

38% 

31% 

Taip Ne Nežinau

8,0 

7,8 

7,6 

7,6 

7,6 

7,7 

7,4 

7,4 

0,0 5,0 10,0

Vaikų ligų paslaugų vietą

Vaikų ligų paslaugų laiką

Vaikų ligų paslaugų pakankamumą

Vaikų ligų paslaugų kokybę

Vaikų ligų paslaugų patogumą

Vaikų ligų paslaugų informatyvumą

Vaikų ligų paslaugų tikslumą

Vaikų ligų paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės slaugos paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio 
ligoninės slaugos 
paslaugų vertinimas 

remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų 
nuomone, N=126 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

33% 

36% 

31% 

Taip Ne Nežinau

7,6 

7,4 

6,9 

6,6 

6,9 

6,9 

7,0 

6,6 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Slaugos paslaugų vietą

Slaugos paslaugų laiką

Slaugos paslaugų pakankamumą

Slaugos paslaugų kokybę

Slaugos paslaugų patogumą

Slaugos paslaugų informatyvumą

Slaugos paslaugų tikslumą

Slaugos paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės reabilitacijos paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

VšĮ Vilkaviškio 
ligoninės 
reabilitacijos 

paslaugų vertinimas 
remiantis teigiamai 
atsakiusiųjų 
nuomone, N=119 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

31% 

33% 

36% 

Taip Ne Nežinau

8,1 

8,1 

7,9 

8,0 

7,9 

8,0 

8,0 

7,8 

0,0 5,0 10,0

Reabilitacijos paslaugų vietą

Reabilitacijos paslaugų laiką

Reabilitacijos paslaugų pakankamumą

Reabilitacijos paslaugų kokybę

Reabilitacijos paslaugų patogumą

Reabilitacijos paslaugų informatyvumą

Reabilitacijos paslaugų tikslumą

Reabilitacijos paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos šeimos 

gydytojo (privataus) paslaugos netoli Jūsų 
gyvenamojo namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir 
pan.?“ pasiskirstymas, N=385 

Šeimos gydytojo 
(privataus) paslaugų 
vertinimas remiantis 

teigiamai 
atsakiusiųjų 
nuomone, N=126 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

33% 

31% 

36% 

Taip Ne Nežinau

8,9 

8,8 

8,7 

8,9 

8,9 

8,9 

8,8 

8,8 

0,0 5,0 10,0

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų vietą

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų laiką

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų pakankamumą

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų kokybę

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų patogumą

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų informatyvumą

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų tikslumą

Šeimos gydytojo (privataus) paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt


Uab „Eurointegracijos projektai“ 

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, T. (8 5) 2430177, info@eip.lt, www.eip.lt  

Atsakymų į klausimą „Ar yra teikiamos odontologo 

(privataus) paslaugos netoli Jūsų gyvenamojo 
namo/Jūsų mieste/Jūsų rajone ir pan.?“ 
pasiskirstymas, N=385 

Odontologo 
(privataus) paslaugų 
vertinimas remiantis 

teigiamai 
atsakiusiųjų 
nuomone, N=168 

Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo III dalis 

44% 

31% 

25% 

Taip Ne Nežinau

8,8 

8,9 

8,7 

8,8 

9,0 

9,0 

9,0 

8,9 

0,0 5,0 10,0

Odontologo (privataus) paslaugų vietą

 Odontologo (privataus) paslaugų laiką

Odontologo (privataus) paslaugų pakankamumą

Odontologo (privataus) paslaugų kokybę

Odontologo (privataus) paslaugų patogumą

Odontologo (privataus) paslaugų informatyvumą

Odontologo (privataus) paslaugų tikslumą

Odontologo (privataus) paslaugų greitį

mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
mailto:info@eip.lt
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Sveikatos apsaugos paslaugų vertinimo 

apibendrinimas 

• Pastebėtina, kad iš visų vertintų sveikatos apsaugos paslaugų Vilkaviškio 

rajono gyventojams svarbiausios yra VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamos 

priėmimo – skubios medicinos pagalbos skyriaus ir radiologijos 

paslaugos; 
• Detaliai vertindami sveikatos apsaugos paslaugas, Vilkaviškio rajono 

gyventojai prasčiausiai įvertino VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos 

priežiūros centro šeimos gydytojo ir odontologo paslaugas; 
• Siekiant tobulinti sveikatos apsaugos paslaugas prioritetinė sritis turėtų 

būti skiriama VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamoms vaikų ligų, slaugos ir 

reabilitacijos paslaugoms. Šios sritys gyventojams yra vienos iš 
svarbiausių iš visų sveikatos apsaugos paslaugų, ir jų vertinimas tik 

vidutinis; 

• Vertindami Vilkaviškio rajono sveikatos apsaugos paslaugas, gyventojai 

geriausiai vertina VšĮ Vilkaviškio ligoninės konsultacinės poliklinikos, 

priėmimo – skubios medicinos pagalbos skyriaus ir radiologijos 

paslaugos. Tuo tarpu VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamų vaikų ligų, slaugos 
ir reabilitacijos paslaugų kokybė Vilkaviškio rajone įvertinta vidutiniškai; 
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IŠVADOS (1) 
Tyrimo dalyviai Vilkaviškio rajone teikiamas viešąsias bei administracines paslaugas 
vertina gerai. Palankiausiai yra vertinama sveikatos apsaugos paslaugų teikimo sritis 

(VPI1 – 78,3; VPI2 – 81,3). Tuo tarpu nepalankiausio vertinimo susilaukė paslaugos 
verslui (VPI1 – 60,9; VPI2 – 66,3). 
• Švietimo paslaugos.  

 Švietimo įstaigų teikiamas paslaugas geriau vertina jauniausi tyrimo dalyviai 
(18-30 metų), prasčiau – santuokoje/ partnerystėje gyvenantys asmenys, 

tačiau jos svarbesnės yra moterims ir nedirbantiems; 
 Respondentai geriausiai vertina bendrojo ugdymo mokyklų paslaugas ir 

ikimokyklinio ugdymo paslaugas; 
 Respondentai prasčiausiai įvertino suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo 

įstaigų ir švietimo pagalbos tarnybos paslaugos. 
 

• Paslaugos verslui. 
 Paslaugas verslui prasčiau vertina gyventojai turintys aukštąjį išsilavinimą, 

dirbantys, tačiau jos svarbesnės yra 31-40 m. amžiaus Vilkaviškio rajono 
savivaldybės gyventojams; 

 Respondentai prasčiausiai įvertino traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų 

bei jų priekabų įregistravimo/išregistravimo, nekilnojamojo turto pardavimo 
viešojo aukciono būdu,  konsultavimo viešųjų pirkimų klausimais  ir licencijų 

išdavimo paslaugos; 
 Respondentai geriausiai vertina TVIC teikiamas paslaugas. 
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IŠVADOS (2)  
• Sveikatos apsaugos paslaugos. 

 Sveikatos apsaugos teikiamas paslaugas geriau vertina tyrimo dalyviai iki 40 
metų amžiaus, prasčiau – našliai bei išsiskyrę gyventojai, tačiau jos svarbesnės 

yra mažesnias pajamas gaunančioms daugiavaikes šeimas turintiems 
respondentams; 

 Respondentai prasčiausiai įvertino VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros 
centro šeimos gydytojo ir odontologo paslaugas; 

 Respondentai geriausiai vertina VšĮ Vilkaviškio ligoninės konsultacinės 
poliklinikos, priėmimo – skubios medicinos pagalbos skyriaus ir radiologijos 

paslaugos. 

Norint padidinti vartotojų pasitenkinimą viešosiomis bei administracinėmis 
paslaugomis, didesni ar mažesni pokyčiai yra reikalingi visoms tyrimo metu 
analizuotoms sritims. Respondentų nuomone, didžiausi pokyčiai yra reikalingi paslaugų 

verslui, mažiausi – sveikatos apsaugos sričiai. 
• Respondentai pabrėžia, kad reikia kurti verslui palankesnę aplinką. 

Pradedantiesiems verslininkams teikti didesnes paramas ir didinti jų informuotumą; 
• Švietimo sričiai yra reikalingi šie pokyčiai: pedagogų kvalifikacijos didinimas bei jų 

požiūrio į darbą pokyčiai, ugdymo įstaigų atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas; 
• Siekiant didinti pasitenkinimą sveikatos paslaugomis, reikėtų užtikrinti darbuotojų 

darbo kokybę, didinti paslaugų teikimo operatyvumą, atnaujinti tiek medicininę 
įrangą, tiek sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų būklę.  
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