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 PATVIRTINTA 

 Telšių rajono savivaldybės 

 tarybos 2021 m. balandžio 29 d. 

 sprendimu Nr. T1-191 

 

VšĮ  VARNIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  CENTRO 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2021 m. kovo mėn. 24 d. 

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį  ir veiklos  rezultatus  per 

finansinius  metus 

                       VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras, (toliau PSPC) – juridinis asmuo, turintis 

sąskaitą AB Swedbanke, finansuojamas Šiaulių  teritorinės  ligonių  kasos  ir Telšių rajono savivaldybės.     

Įstaigos steigėjas- Telšių rajono savivaldybės taryba. 

                      VšĮ Varnių PSPC sudaro: ambulatorija, Janapolės,  Pavandenės med. punktai, ligoninė, 

kurios  slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje yra 64 lovos,  iš jų: 4  lovos paliatyviosios pagalbos, 

slaugos (globos) skyriuje - 30 lovų. Prisirašiusių gyventojų skaičius metų pradžioje – 2450, pabaigoje– 

2346 , prisirašiusiųjų skaičius sumažėjo – 104. Draustų asmenų skaičius metų pabaigoje – 2173, per 2020 

metus sumažėjo 83 žmogumi. 

                          Pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai: organizuoti ir kokybiškai teikti nespecializuotas 

kvalifikuotas pirminės asmens  sveikatos priežiūros paslaugas Varnių seniūnijos gyventojams. Telšių 

rajono gyventojams teikti pirmo lygio stacionarines slaugos - palaikomojo gydymo ir paliatyviosios 

pagalbos paslaugas, o slaugos (globos) skyriuje- stacionarines  pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos 

paslaugas. 

    Per 2020 metus skundų nebuvo gauta. 

 

                           Finansiniai rezultatai:  2020 m. perviršis  -2641 Eurų  

                               

1. Ambulatorijos gydymo veikla 

 

1.1. Ambulatorijos veikla 

 

Gydytojų ir slaugytojų 

suteiktų paslaugų skaičius 

ambulatorijoje ir namuose 

2018 m. 2019 m.  2020 m.  

22987 
24035 20351 

 

 
 

 

1.2. Ambulatorijos gydymo veikla          

                                                                                                                

    



2 
 

 

Gydytojai 

Apsilankymai  

pas  gydytojus 

įskaitant    ir 

profilaktinius 

patikrinimus     

iš viso 

Iš bendro apsilankiusiųjų  

skaičiaus apsilankymai dėl 

ligos 

Gydytojų   apsilankymų  

namuose  skaičius 

Suaugę 
Vaikai          

iki 18 m. 
Viso pas  vaikus 

2018 m.      

Terapeutai-šeimos 

gydytojai 
11917 7598 88 198  

Pediatras 3852 63 2079 112 112 

Chirurgas 581 498 38 2  

Ginekologas 492 145 30   

Odontologai 2562 1501 359   

Iš viso: 19404 9805 2594 312 112 

2019 m.      

Terapeutai-šeimos 

gydytojai 
11840 6757 84 1270  

Pediatras 3491 5 1962 178 178 

Chirurgas 574 481 35   

Ginekologas 424 126 7   

Odontologai 2446 1079 327   

Iš viso: 19775 8448 2415 1448 178 

2020 m.      

Terapeutai-šeimos 

gydytojai 
11209 8209 42 1127  

Pediatras 2482 2 1024 103 103 

Chirurgas 438 369 34 6  

Ginekologas 331 71 1 4  

Odontologai 1574 566 189   

Iš viso: 16034 9217 1290 1240 103 
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1.3.  Suteikta ambulatorinių paslaugų ir procedūrų 

1.4. Prevencinių programų vykdymas 

Rodiklių pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Krūties piktybinių navikų profilaktika  62 107 45 

Priešinės liaukos vėžio diagnostika 87 85 36 

Didelė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė 292 257 181 

Gimdos kaklelio tepinėlio paėmimas ir įvertin. 39 78 29 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa 

150 261 108 

Pajamos  už prevencinių  programų vykdymą € 8504 10064 6423 

 

1.5. Prevencinių programų vykdymo rodikliai, lyginant su Šiaulių TLK zonos rodikliais 

Rodiklių pavadinimas 

 

Planuota patikrinti 
2020 m. 

patikrinta 
Proc.  

Šiaulių 
TLK 

vidurkis 

proc.  

+Daugiau, 

-mažiau 

Krūties piktybinių navikų profilaktika  192 45 23.4 30.2 -6.8 

Priešinės liaukos vėžio diagnostika 348 36 10.3 14.5 -4.2 

Didelė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė 571 181 31.7 37.2 -5.5 

Gimdos kaklelio tepinėlio paėmimas ir 

įvertinimas 

167 29 17.4 35.4 -18.0 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagn. 

programa 

429 106 24.7 38.2 -13.5 

 

1.6. Ligoninės veiklos rodikliai 

R o d i k l i a i 
Palaikomojo  gydymo skyrius 

Savivaldybės slaugos (globos)  

skyrius 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

 

Įstatinės lovos 64 64 64 30 30 30 

       Iš jų: paliatyv. pagalbos 4 4 4    

       

Lovadieniai  iš viso: 22829 20262 17684 10079 9562 8910 

       Iš jų: paliatyv. pagalbos  1460 1448 1452    

       

Lovos funkcionavimas 357 317 276 336 319 297 

                                                                                                    

Rodikliai 

2018 m. 2019 m. 2020 m.  

Ginekologinis kabinetas:    

         Ištirta asmenų dėl sifilio 21 15 17 

         Įrašyta nėščiųjų į įskaitą 12 7 8 

Laboratorija atliko tyrimų 6147 5879 3742 

Procedūrinis kabinetas atliko procedūrų 2310 2286 2065 

Funkcinės diagnostikos kabinetas atliko 

EKG procedūrų 

2258 2155 1939 

Imunoprofilaktikos vaikams vykdymas 

(atvejų skaičius) 

198 293 270 

Slaugos paslaugos namuose 566 2129 1834 
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Lovos apyvarta 7 8 4 2 2  

Vidutinė gulėjimo trukmė 50 42 63 143 154 149 

Ligonių skaičius sausio mėn. 1 d. 59 64 54 29 28 30 

Ligonių skaičius gruodžio mėn. 

31 d. 

64 54 20 28 30 24 

Gydytų ligonių skaičius 461 483 282 70 62 60 

Mirė ligonių 41 65 38 5 10 7 

                                                          

2.  D a l i n i n k a i 

 

Viešosios įstaigos savininkas ir dalininkas yra Telšių rajono savivaldybės taryba. 

Kaip dalininko įnašą savivaldybė perdavė ambulatorijos pastatą, kurio vertė 212000 Eurų. 
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3.Kiek

ybinių 

ir 

kokybi

nių 

tikslų 

įgyven

dinima

s  2020 

metais 

pagal 

LR 

SAM 

2019-

06-20 

įsakym

ą Nr. 

V-731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.  Tikslai  Atžyma apie įvykdymą  

 

1  Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas 

pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)   
Perviršis – 2641 Eurų (1 lentelė) 

2  Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui  Atlyginimų didinimui nuo 2020-04-01 skirta  60535  €. 

Visos skirtos lėšos 100 proc. panaudotos medicinos 

darbuotojų atlyginimų didinimui. Gydytojams,  

slaugytojams ir tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančiam 

personalui, teikiančiam sveikatos priežiūros paslaugas, 

atlyginimai pakelti 15 proc.  
3  Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis  Valdymo sąnaudos sudaro 7.1 proc.  (3 lentelė) 

4 Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos 

biudžeto 

0.05 

(įsipareigojimai  66072 €/sąnaudos 1457087 €) 

5 

Įstaigos taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos 

sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros 

srities korupcijos prevencijos programoje 

Įstaigai nėra suteiktas Skaidrios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardas. 

6 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų 

elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės 

išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos 

dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas).  

Pacientų išankstinė registracija vykdoma telefonu, 

interneto svetainėje talpinama visa aktuali informacija, 

darbuotojų darbo krūviai ir atlyginimai apskaitomi 

elektroninėmis priemonėmis.  ASPĮ IS įdiegtas vaistų 

suderinamumo tikrinimo funkcionalumas. 

 

Eil. Nr. Tikslai Atžyma apie įvykdymą 

7 

Absoliutus likvidumo rodiklis Rodiklis 0.01 

( įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė 336 € / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 32862 €) 

8 
Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Vykdytas vienas konsoliduotas viešasis pirkimas. Pirkti 

erkinio encefalito skiepai. 

9 

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios 

organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės 

dalis nuo bendros vaistų kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT 

elektroninį katalogą, vertės 

Visi vaistai perkami per CPO.LT, t.y. 100 proc.  



7 
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3. Gautos lėšos , jų šaltiniai per finansinius metus  

ir šių lėšų   panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

                                                                                                                                      1 lentelė, Eurais                                               

Pavadinimas 

2020 m. +pelnas, 

 -nuostolis 

Pajamos 

2.9. 

Sąnaudos 

2.10. 

2019 m. +pelnas, 

 -nuostolis 

Pajamos 

2.9. 

Sąnaudos 

2.10. 

2018 m. +pelnas, 

 -nuostolis 

Pajamos 

2.9. 

Pajamos 

2.9. 

Sąnaudos 

2.10. 

Pajamos 

2.9. 

Sąnaudos 

2.10. 

Pajamos 

2.9. 

Sąnaudos 

2.10. 

Sąnaudos 

2.10 

 
   

  

 

  

 

Privalomojo sveikatos 

draudimo pajamos 

1131434 1130750 684 1004336 1001676 2660 921207 920598 
609 

Savivald. slaugos (globos) 

skyriaus pajamos 

202414 202414  277136 277136  242373 242373 
 

Mokamų paslaugų pajamos 
18170 16213 1957 14422 10293 4129 10853 10083 

770 

Kitos finansavimo pajamos 107710 107710  10586 10586  8224 8224  

 Iš viso: 1459728 1457087 2641 1306480 1299691 6789 1182657 1181278 1379 
 

         

Finansinės veiklos lėšos           

Perviršis  2641  6789  1379 
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5.   Informacija apie viešosios įstaigos  įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius                    

metus (pradine verte) 

 

                    Likutis metų pradžiai                          -  577612 € 

          

Pirkta :                                                                      -   22222 €  

Gauta patikėjimo teise                                           - 1447360 €                                                                                                                            

Nurašyta:                                                     -   22416 € 

                       Perleistas ilgalaikis turtas per metus                         -          0 € 

                       Likutis metų pabaigai                                        -     2024778 € 

        

       6. Sąnaudos per   finansinius metus , iš jų - išlaidos darbo užmokesčiui 

2 lentelė, Eurais  

Kodas Straipsniai 

2020m. 2019 m. 2018 m. 

Suma € % Suma € % Suma € % 

B            Sąnaudos iš viso: 
145708

7 

100 129969

1 

100 118127

8 

100 

I           Darbo užmokestis 
114442

5 

78.5 101049

6 

77.7 700922 58.6 

I           Socialinis draudimas 22427 1.5 19725 1.5 212629 18.2 

II           Nusidėvėjimas ir amortizacija 11729 0.8 6456 0.5 9195 0.7 

III           Komunalinių paslaugų ir ryšių 33294 2.3 36424 2.8 38690 2.8 

IV           Komandiruočių 2477 0.2 1161 0.1 56  

V           Transporto 5386 0.4 6575 0.5 6484 0.6 

IV           Kvalifikacijos kėlimo 2440 0.2 1873 0.1 1074 0.3 

VII 
          Paprastojo remonto ir 

eksploatacijos 

12293 0.8 9317 0.7 12963 0.8 

IX 
          Maisto produktų, vaistų ir 

medžiagų 

165507 11.4 152095 11.7 165035 15.6 

XIII           Kitų paslaugų 32338 2.2 31092 2.4 28012 1.2 

XIV           Kitos  24771 1.7 24477 2.0 6218 1.2 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
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7.1   Darbo užmokestis pagal normatyvą 

                                                                                              Eurais  

Metai 

Savivaldybės  

nustatytas          

darbo  užmokesčio 

normatyvas             

(80  proc. 

pagrindinės veiklos 

pajamų sumos  su 

soc. draudimo) 

 

 

 

% nuo pajamų  

Priskaitytas 

atlyginimas  

+ Daugiau,- 

mažiau, 

lyginant su 

normatyvu 

2020 1167782 80 1166852 -930 

                                                                       

 

 

8.  Valdymo sąnaudos 

3 lentelė 

 

Metai Pagrindinės veiklos 

sąnaudos, Eurais 

Valdymo sąnaudos, 

Eurais 

Valdymo sąnaudos,  

% 

2020 1457087 103453 7.1 

                                            

 

9. Pacientų apklausos rezultatai 

9.1. Pacientų apklausos ambulatorijoje rezultatų įvertinimo suvestinė 
Spalio – lapkričio mėnesiais buvo vykdoma pacientų apklausa ambulatorijoje. 

Apklausa  - anoniminė, vykdoma, dalijant parengtas anketas. Viso apklausta 420 pacientų. 

PPavadinimas 

   Darbuotojų 

skaičius   metų 

pabaigoje 

2020 m. 

Vieno  darbuotojo 

vidutinis  

atlyginimas  

2020 m. 

gydytojai 
8 

2263 

administracija 6 2670 

slaugytojai 24 1352 

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 

6 

1025 

kitas  personalas 31 875 

Iš viso įstaigoje: 75 1331 
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1. Apklausos rezultatai ambulatorijoje: 

1 lentelė 

Rodiklis Įvertinimas, % 

Gerai 

Vidutiniška

i Blogai Nevertino 

Informacijos teikimas 89,3 10,7 0 0 

Personalo dėmesys - Registratorė 90,0 10,0 0 0 

Personalo dėmesys - Slaugytojos 89,0 11,0 0 0 

Personalo dėmesys – Gydytojas terapeutas 90,7 9,3 0 0 

Personalo dėmesys – Gydytojas chirurgas 81,7 11,9 0 6,4 

Personalo dėmesys – Gydytojas 

ginekologas 76,2 2,4 0 21,4 

Personalo dėmesys – Gydytojas 

odontologas 91,9 6,7 0 1,4 

Personalo dėmesys – Gydytojas pediatras 89,1 10,9 0 0 

Centro aplinka 95,5 4,5 0 0 

2 lentelė 

Klausimas Įvertinimas, % 

Tikrai taip Galbūt taip Abejoju Galbūt ne Tikrai ne 

Ar rekomenduotumėte gydytis 

šioje ligoninėje savo artimam 

žmogui? 

82,4 14,3 3,3 0,0 0,0 

Bendro pasitenkinimo įvertinimas suteiktų paslaugų kokybe 

balais skalėje nuo 1 iki 10: 

10 balų – 61,0 % pacientų 
9 balai – 25,0 % pacientų 
8 balai – 11,4 % pacientų 
7 balai – 2,6 % pacientų 
1-6 balai – 0 % pacientų 

2. Pacientų pasiūlymai, pastabos: 

• Tiek gydytojai, tiek slaugytojos malonūs ir paslaugūs; centro aplinka tinkama, 

tvarkinga, graži. 

3. Įšvada: 

Palyginus šių metų apklausos rezultatus su praėjusių 2019-ų metų rezultatais: 

• Pastebėtas geresnis viso ambulatorijos personalo (gydytojų, slaugytojų) darbo bei 

pačios ambulatorijos tvarkos įvertinimas (atitinkamai keliais procentiniais balais). 

• Papildomai įvesti rodikliai: rekomendavimo bei įvertinimo dešimties balų sistemoje 

– parodė, kad pacientai Varnių PSPC rekomenduotų savo artimiesiems bei 

pasitenkinimą išreiškė 8-10 balų vertinimu.  

 

9.2. Pacientų apklausos ligoninėje rezultatų įvertinimo suvestinė 

 

Varnių PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje , siekiant nuolat gerinti 

teikiamų stacionaro paslaugų kokybę, vykdoma pacientų apklausa.  

Apklausa – anoniminė, vykdoma dalijant parengtas paslaugų vertinimo anketas. 

Viso apklausti 230 stacionaro pacientai 

 

1. Apklausos rezultatai: 
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1 lentelė 

Klausimas Įvertinimas, % 

Labai gerai Gerai 
Vidutiniška

i 
Blogai 

Labai 

blogai 

Kaip Jūs vertinate ligoninės 

gydytojų darbą? 
59,3 37,3 3,4 0,0 0,0 

Kaip Jūs vertinate ligoninės 

slaugytojų darbą? 
60,8 36,7 2,5 0,0 0,0 

Kaip Jūs vertinate ligoninės 

maisto kokybę? 
63,3 35,5 1,2 0,0 0,0 

Kaip Jūs vertinate personalo 

pagarbą gydymo ligoninėje 

metu? 

51,9 34,6 13,5 0,0 0,0 

Kaip Jūs vertinate ligoninės 

patalpų švarą ir jaukumą? 
57,7 33,6 8,7 0,0 0,0 

Įvertinkite, kaip suprantamai 

Jus gydę gydytojai suteikė 

Jums (ar Jūsų atstovaujamam 

pacientui) svarbią informaciją? 

50,9 40,1 9,0 0,0 0,0 

Įvertinkite, kaip suprantamai 

Jus slaugiusios slaugytojos 

suteikė Jums (ar Jūsų 

atstovaujamam pacientui) 

svarbią informaciją? 

50,6 40,7 8,7 0,0 0,0 

2 lentelė 

Klausimas Įvertinimas, % 

Tikrai taip Galbūt taip Abejoju Galbūt ne Tikrai ne 

Ar personalas atsižvelgė į Jūsų 

nuomonę, priimant sprendimus 

dėl tyrimų ir gydymo eigos? 
61,1 32,4 6,5 0,0 0,0 

Ar Jūs rinktumėtės šią ligoninę 

dar kartą? 
72,5 24,1 3,4 0,0 0,0 

Ar rekomenduotumėte gydytis 

šioje ligoninėje savo artimam 

žmogui? 

71,0 26,2 2,8 0,0 0,0 

Bendro pasitenkinimo įvertinimas suteiktų paslaugų kokybe 

balais skalėje nuo 1 iki 10: 

10 balų – 54,9 % pacientų 
9 balai – 31,5 % pacientų 
8 balai – 11,1 % pacientų 
7 balai – 2,5 % pacientų 
1-6 balai – 0 % pacientų 

2. Įšvada: 

Pacientai gerai ir labai gerai įvertino teikiamų stacionaro paslaugų kokybę, aukštais 

balais (8-10) įvertino savo bendrą pasitenkinimą gydymo procesu bei rekomenduotų 

Varnių PSPC ligoninę savo artimiesiems.  

 

 

 

 

9.3.  Apklausos rezultatai dėl korupcijos pasireiškimo 
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Rodiklis Atsakymai % 

Taip Ne 

1. Ar teko šioje ligoninėje neoficialiai mokėti (jei taip, pažymėti 

kokiais atvejais): 

  

1.1. už tai, kad Jus paguldytų į šią ligoninę?  100 

1.2. gydytojams?   100 

1.3. bendros praktikos slaugytojui?  100 

         1.4.  bendros praktikos slaugytojo padėjėjui?  100 

2. Ar reikėjo savo lėšomis pirkti vaistus gydymo šioje ligoninėje metu?  100 

3. Ar reikėjo savo lėšomis pirkti medicinos pagalbos priemones  

gydymo šioje ligoninėje metu? 

 100 

4. Ar šios ligoninės medicinos personalas (gydytojas, bendros 

praktikos slaugytojas, bendros praktikos slaugytojo padėjėjas) buvo 

užsiminęs, kad reikia sumokėti, tačiau Jūs neoficialiai nemokėjote? 

 100 

5. Ar šios ligoninės medicinos personalas elgiasi etiškai, kultūringai (ar 

patenkintas aptarnavimo kultūra)? 

100  

6. Ar buvo paaiškintos paciento teisės, gydymo planas? 100  

 Išvada:  

Apklausus pacientus, korupcijos pasireiškimo požymių nepastebėta 

10. Duomenys apie įstaigos vadovą 

 

                   Vyr. gydytojas  Alfredas  Maželis.  Darbo pradžia – 2011-02-18.  Specialybė – šeimos 

gydytojas. Metinė  darbo  užmokesčio  suma  - 74490  €. Vidutinis   mėnesinis   darbo užmokestis - 

6207 €. Iš to skaičiaus: vyriausiojo  gydytojo  mėnesinis  darbo užmokestis iki 2020-01-01 iki 2020-

04-30  – 1373 €. ( Pastovioji  mėnesinio   atlyginimo dalis –2141 €.  Savivaldybės Tarybos  2019-

09-26 sprendimu   Nr.  T1-345 nustatyta  20 proc. mėnesinio  atlyginimo  kintamoji dalis - 428 €.), 

nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31 savivaldybės Tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. T1-175 mėnesinio 

atlyginimo pastovioji dalis – 2596 €, kintamoji dalis 20 proc. – 519 €,   mėnesinis atlyginimas už  

gydomąjį  darbą Varnių PSPC – 3274 €  (šią sumą sudaro atlyginimas už darbą šeimos gydytojo 

pareigose, priedai  už  naktinį ir šventinį darbą, skatinamąsias paslaugas, prevencinių programų 

vykdymą  ir kt.)    Savivaldybės  Tarybos 2011-06-30  sprendimu  Nr. T1 -101 leista  dirbti 

papildomai gydomąjį darbą 0,5  etato  krūviu. 

 Viešoji  įstaiga neturi  dalininkų ir  kolegialių  organų, kurių nariams būtų  mokėtas 

darbo  užmokestis ar kitos išmokos. 

                                

   Vyr.  gydytojas                           Alfredas  Maželis 

                                     

  Statistikas-informatikas                          Aidas Kuzavas 

   Vyr. buhalterė                             Eugenija Šliožienė  

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

  PATVIRTINTA 

  Telšių rajono savivaldybės 

  tarybos 2021 m. balandžio 29d. 

  sprendimu Nr. T1-191 

 

VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras 

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas) 

180390556 , Ligoninės – 3 Telšių rajono savivaldybė 

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui) 

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS 

2021 m. kovo mėn. kovo 12 d. Nr. 3 

(data) 

                                                                                                                                   Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr. STRAIPSNIAI Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  -19280.15 -19935.84 

I. Įplaukos  1465492.61 1048255.29 

I.1 Iš valstybės biudžeto  16213.96 653.42 

I.2 Iš savivaldybės biudžeto  7818.00  

I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų    

I.4 Iš kitų fondų ir kitų šaltinių  8395.96 653.42 

I.5 Iš mokesčių  843.89  

I.6 Iš socialinių įmokų    

I.7 Už suteiktas paslaugas  1440038.80 1018567.33 

I.8 Gautos palūkanos    

I.9 Kitos įplaukos  8395.96 29034.54 

II. Pervestos lėšos  -101.00 -1154.80 

II.1 Į valstybės biudžetą    

II.2 Į savivaldybių biudžetus    

II.3 Į kitus fondus ir kitus šaltinius    

II.4 Asignavimų valdytojų programų vykdytojams    

II.5 Viešojo sektoriaus subjektams  -101.00 -1154.80 

III. Išmokos  -1484671.76 -1067036.33 

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  -1193979.70 -771570.41 

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių  -19870.42 -20510.66 

III.3 Komandiruočių  -2477.24 -1161.81 

III.4 Transporto  -3583.48 -2762.19 

III.5 Kvalifikacijos kėlimo  -2439.65 -1873.04 

III.6 Remonto ir eksploatacijos  -2966.90 -3109.32 

III.7 Atsargų įsigijimo  -194442.88 -207572.08 

III.8 Socialinių išmokų    

III.9 Nuomos    

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo  -43330.78 -38859.78 

III.11 Sumokėtos palūkanos    

III.12 Kitos išmokos  -21580.71 -19617.04 

 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai    

B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI    

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) įsigijimas    

II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimas    

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas:    

III.1 Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius 

subjektus 

   

III.2 Investicijos į skolos vertybinius popierius    

III.3 Paskolos kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 

subjektams 

   

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:    
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IV.1 Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius 

subjektus 

   

IV.2 Investicijos į skolos vertybinius popierius    

IV.3 Paskolos kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 

subjektams 

   

V. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas 

   

VI. Ilgalaikių terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas    

VII.  Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas    

VIII. Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas    

 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai    

C. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI    

I. Įplaukos iš paskolų    

II. Paskolų grąžinimas    

III. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas 

   

IV. Finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti iš:    

IV.1 Valstybės biudžeto    

IV.2 Savivaldybės biudžeto    

IV.3 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų    

IV.4 Iš fondų ir kitų šaltinių    

V. Pervestos lėšos kontroliuojančiam subjektui    

VI. Gauti dividendai    

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai    

 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai    

 

D. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui 

   

     

 Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas) 

 -19280.15 -19935.84 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

 19616.17 39552.01 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

 336.02 19616.17 

 

 

Vyr. gydytojas               Alfredas Maželis  

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų 

pavadinimas) 

             (vardas ir pavardė)          (parašas) 

                                  

 

Vyr. buhalterė                                                                 Eugenija Šliožienė                                               
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                                  PATVIRTINTA 

 Telšių rajono savivaldybės 

 tarybos 2021 m. balandžio 29 d. 

 sprendimu Nr. T1-191 

 

VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro 

2020 metų aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos 

 

2021 m. kovo mėn. 24 d. 

Varniai 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras  (toliau - Varnių PSPC) pagal 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos iš Telšių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros  

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų 

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

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

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Įstaigos buveinė yra 

Ligoninės 3, Varniuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako savo 

turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, jos veikla neterminuota. Įstaigos 

identifikavimo numeris 180390556.Varnių PSPC registruotas 1997 m. spalio mėn. 01 dieną Telšių 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 76,  Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę 

pertvarkius į Varnių pirminės sveikatos priežiūros centrą.  Banko rekvizitai – „Swedbank“, AB, a/s 

LT567300010073643970. Vidutinis sąrašinis 2020 metais dirbančiųjų skaičius – 76  darbuotojai, iš 

jų 8 gydytojai,  administracijos darbuotojai – 6,  slaugytojai – 24, kitas personalas, teikiantis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas - 6, slaugytojų padėjėjai- 15,   valytojų - 3, kito personalo – 14.  

Pagrindiniai įstaigos tikslai ir uždaviniai – gyventojams organizuotai ir kokybiškai teikti 

kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  pirminio lygio stacionarines slaugos 

ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugas, slaugos (globos) skyriuje -

stacionarines pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų socialinės globos  paslaugas.  

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingi vyriausiasis gydytojas Alfredas 

Maželis  ir vyriausioji buhalterė Eugenija Šliožienė. 

Varnių PSPC ataskaitiniu laikotarpiu buvo šie padaliniai: ambulatorija, palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyrius su 60 palaikomojo gydymo ir slaugos bei 4 paliatyviosios pagalbos 
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lovomis, 30 lovų slaugos (globos) skyrius,   du medicinos punktai, administracija ir ūkio dalis. 

Teikiamos slaugos paslaugos namuose. 

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, neturi filialų.  

Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaudamasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais. 

2020 metų pabaigoje  įstaigos  grynasis turtas – 3256121 Eur.  

2020 metų finansinis įstaigos veiklos rezultatas – 2641 Eur perviršis. 

 Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 1. VŠĮ Varnių PSPC 2020 m. finansinę apskaitą vedė vadovaudamasi Bendraisiais apskaitos 

principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574,  

2007 m. birželio 26 d.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-

1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS),  2010-

01-06 vyr. gydytojo įsakymu Nr. V-11 patvirtinta apskaitos politika ir kitų galiojančių teisės aktų 

reikalavimais. 

 2. Buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant UAB „Prorūna“ buhalterinę 

programą. 

 3. 2020 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, 2010 

metais patvirtinta apskaitos politika. Kadangi finansinės apskaitos informacijos formavimo taisyklės 

2010 - 2020 metais nesikeitė, 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami praėjusių 

ataskaitinių metų  sąskaitų likučiai, nes informacija yra lyginama. 

 4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas (vadovaujantis 7-ojo 

VSAFAS III dalimi). 

 5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios būtų  padarytos praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.  

 6. Įstaigoje nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-o VSAFAS nuostatomis ir 

BAP. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

verte. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą 

(jei jis yra). Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką, tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 €. 

Neatlygintai gautas turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte, jei tikrąją 

vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės neįmanoma nustatyti,  tuomet registruojama 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
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simboline vieno Euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus 

subjekto, registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

Įsigytas nematerialusis turtas registruojamas tikrąją verte, jei ją galima patikimai nustatyti. Jei ne-

nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto 

grupėms ir turto amortizacijos laikas metais: 

 Programinė įranga – 3; 

 Kitas nematerialusis turtas – 6. 

 Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista. 

7. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir 

Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014-12-22 vyr. gydytojo įsakymu 

Nr. V-37, minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti ne mažesnė negu 500 eurų, išskyrus 

transporto priemones, kurios priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę. 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas 

balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio 

materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. 

 Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

nusidėvėjimo   skaičiavimo metodą.  Ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma 

apskaičiuojama pagal formulę: 

 N = (V1 – V2)/T, kur: 

N – metinė nusidėvėjimo suma; 

V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina; 

V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė; 

T – naudingo tarnavimo laikas (metais). 

 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai su Telšių rajono savivaldybe 

patvirtinti vyr. gydytojo įsakymu.  

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas (metais): 

      Pastatai – 75; 

      Inžineriniai tinklai – 15; 

medicinos įranga – 6; 

radio, televizijos ir ryšių įranga – 8; 

kitos mašinos ir įrengimai – 6; 

lengvieji automobiliai ir jų priekabos – 6; 

specialūs automobiliai – 4; 

baldai – 7; 
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kompiuteriai ir jų įranga – 5; 

kopijavimo ir dauginimo įranga – 5; 

kita biuro įranga – 5; 

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5. 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista. 

8. Įstaiga tyrimo ir plėtros darbų nevykdė. 

9. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS 

nuostatomis ir BAP. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, atsižvelgiant į turto 

realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius 

įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. Įstaiga, vykdydama veiklą, siekdama 

valdyti ir mažinti finansines rizikas, veda griežtą išlaidų kontrolę. Ilgalaikių finansinių 

įsipareigojimų įstaiga neturi. 

10. Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargų 

sunaudojimas  apskaitoje registruojamas pagal nuolat FIFO ir konkrečių kainų būdą. Atsargos į 

sąnaudas nurašomos iš karto, kai atiduodamos naudoti. Iš sandėlio išduodamos pagal vyr. gydytojo 

ar jo įgalioto asmens patvirtintus dokumentus (važtaraščius, žiniaraščius, valgiaraščius, nurašymo 

aktus ir pan.). Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo 

inventoriaus  apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir sumine išraiška. 

 

11. Gautinas, gautas ir panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS 

nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 

kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. Finansavimo 

sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį 

mokestį. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 

nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos 

gautos finansavimo sumos. 

12. Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis  18-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. 

13. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-ojo VSAFAS 

nuostatomis ir BAP. 

14. Apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“. 

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami  prie 

Sveikatos apsaugos segmento.  

15. Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. 

16. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. 

17. Užsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. 
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18. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį tarpusavio užskaitas vykdė tik su Šiaulių teritorine 

ligonių kasa su VSDF valdybos Mažeikių skyriumi. 

19. Finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios 

nustatytos Apskaitos politikoje: vykdomi viešieji pirkimai, atliekamos inventorizacijos. 

20. Finansinę kontrolę vykdo vadovas, buhalterijos tarnyba,  materialiai atsakingi asmenys. 

 

III.  AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1. Nematerialusis turtas (toliau – NT) 

1.1. Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį  pagal 11-ojo standarto 1 priedo nurodytą formą pateikta priede Nr. 3.  

1.2. Per 2020 metus nematerialaus turto įsigyta nebuvo. 

1.3. Nematerialųjį  turtą sudaro  medicininė projektinė dokumentacija -6909 €, ji visiškai 

nusidėvėjusi, tačiau dar naudojama veikloje.  Programinės įrangos įsigijimo vertė 2747 €, 

likutinė vertė – 0 €.             

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT) 

2.1. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priedo nurodytą formą pateikta priede 

Nr. 4 

2.2. Ataskaitiniu laikotarpiu iš PSDF lėšų Varnių PSPC įsigijo  multifunkcinius vežimėlius 

(1832 €), automobilį (12094 €), portatyvų elektrokardiografą (847 €), kitą turtą (2943 €). Patikėjimo 

teise valdyti iš Telšių rajono savivaldybės gauti pastatai ir inžineriniai tinklai, kurių įsigijimo vertė 

1447360 €. Regioninė Telšių ligoninė perdavė kompiuterinę įrangą, kurios įsijimo vertė 4506 €.  

2.3.  IMT, kuris naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 2015122  Eur, t. sk. 1547610 

Eur – pastatai, 111750 Eur- inžineriniai tinklai, 224936 – medicininė įranga, 11043 Eur – kt. 

mašinos ir buitinė įranga, 76813 €- transporto priemonės, 23781 Eur – kompiuterinė ir ryšių įranga, 

8421  Eur – baldai,  10768  Eur – kitas ilgalaikis turtas.   

 

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienerių metų gautinos 

sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos 

3.1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių. 

3.2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto 

užsienio valiuta.  
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3.3. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas paskutinę ataskaitinio ir 

paskutinę praėjusio laikotarpio dieną, nurodant gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų, 

pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede nurodytą formą (priedas Nr. 5). 

3.4. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas 

nuvertėjimas, neturi ilgalaikių terminuotų indėlių. 

3.5. Informacija apie pinigus pateikiama pagal 17-ojo standarto 8 priede nurodytą formą 

(priedas Nr. 6).  

3.6. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(skolos tiekėjams ir priskaitymai Sodrai už gruodžio mėnesį) pateikiama pagal 17 VSAFAS 12  

3.7.  priede nurodytą formą  pateikta priede Nr. 7.  

3.8.  Informacija apie išankstinius apmokėjimus  pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 6 priede 

nurodytą formą  (priedas Nr. 8). 

 

4.  Atsargos 

  Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo 

standarto  1 priede pateiktą formą  (priedas Nr. 9). 

 

5. Finansavimo sumos 

 5.1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas (priedai 

Nr. 10  ir Nr. 11).  

               5.2. 20-ojo VSAFAS 4 priedo 4 stulpelyje pateikiamas per ataskaitinį laikotarpį gautas 

finansavimas. Už socialinės globos paslaugas iš valstybės biudžeto gauta 121151 Eur, kompensacija 

už pirktas asmens apsaugos priemones iš SAM 7818 ir kompensacija už vežimą 100 € (1.2. eil.), iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų (2.2. eil) – už socialinės globos paslaugas  18724 €.  

                5.3. 20-ojo VSAFAS 6 stulpelyje „Nemokamai gautas turtas“  1167867 €. 375956 Eur-tai 

pastatai ir inžineriniai tinklai, 3680 € - asmens apsaugos priemonės iš valstybės biudžeto; 766240 € 

tai pastatai ir inžineriniai tinklai iš savivaldybės biudžeto, 257 € - kompiuterinė įranga iš Regioninės 

Telšių ligoninės, iš kitų šaltinių nemokamai gautas turtas  – tai gauta vakcina iš Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro (7605 Eur), iš Valstybinės ligonių kasos gauta vakcinos 1763 ( Eur), iš privačių 

bendrovių  asmens apsaugos priemonės – 12195 €. 

   

6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai  

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neapibrėžtų įsipareigojimų, atidėjinių neturėjo. 
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7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda 

7.1. Įstaiga finansinės nuomos būdu įsigyto turto neturi.  

7.2. Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną buvo 1269830 Eur. 

   7.2. 1. . 2015-10-30 panaudos sutartis Nr. S-11939 su Telšių rajono savivaldybe nutraukta 

ir nekilnojamas turtas perduotas valdyti patikėjimo teise. 

          7.2.2. Dėl projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimo su  Regionine Telšių ligonine  2014-10-29 sudaryta  

panaudos sutartis Nr. PRTL-10  pasibaigė, nes ligoninė perdavė turtą į mūsų balansą. Pagal ją 

įstaigai perduota kompiuterinės įrangos už 4584 Eur.  

  7.2.3. Įgyvendinant  projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir 

mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos 

priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, su Kauno klinikomis panaudos sutartis 

Nr. SUT-15-1/SUT-15-2133 sudaryta 2015-08-21 ir ji galioja iki 2020-09-30. Pagal ją įstaigai 

perduotas elektrokardiografas, kurio vertė 4282 Eur. 

 

8. Grynasis turtas 

8.1. Informacija pateikta  priede Nr. 12 

8.2. Įstaigos dalininkas yra Telšių rajono savivaldybė . 

8.3. Ataskaitiniais metais susidarė 2641 € perviršis.   

            

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

9.1. Veiklos rezultatų ataskaitos III.1. eilutėje parodomos visos pajamos, susijusios su 

medicinine veikla –1287544 Eur.   

9.2. Per ataskaitinius metus  paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:  

               9.2.1. pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurios apmokamos iš PSDF biudžeto 

lėšų – 1131434 Eur ; 

               9.2.2. pajamos  už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmokėjo įvairūs fiziniai ir 

juridiniai asmenys  –  18170 Eur; 

               9.2.3. socialinės globos paslaugų  pajamos – 13940 Eur, iš kurių: 62538 Eur – šalpos 

išmokos, 75402  Eur – pensijų ir turto mokesčių įnašai.   

9.3. Pateikiama informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pagal 10-ojo standarto 

2 priede pateiktą formą (priedas Nr. 12).  

 

10. Segmentai  
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10.1. Pateikiamos 2018 m. ir  2019 m. ataskaitos apie segmentus pagal 25-ojo VSAFAS 

priede nustatytą formą (priedas Nr. 13). 

10.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai ir pinigų srautai  prie sveikatos apsaugos segmento priskiriami naudojant 

proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės veiklos ir 

nemedicininės veiklos pajamų. 

10.3. Įstaigoje antrinių segmentų nėra, todėl atskira apskaitos politika antrinių segmentų 

apskaitai netaikoma.  

 

11. Finansinės būklės ataskaita 

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios finansinės 

būklės ataskaitoje pateiktos sumos (priedas Nr. 1): 

11.1. „Programinė įranga ir jos licencijos“ – naudojamos buhalterinės programos likutinė 

vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.  

11.2. „Mašinos ir įrengimai“ – medicininės įrangos likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje. 

11.3. „Transporto priemonės“ – automašinų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje. 

11.4. „Baldai ir biuro įranga“ – tai baldų ir kompiuterinės įrangos likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 

11.5. „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius“ 59444 Eur., tai:  9170 Eur – vaistų ir 

med. priemonių, 3278 Eur – vakcinos, 1471 Eur – maisto produktų, 13660 Eur – ūkinių medžiagų, 

8215 Eur – labdaros  ir 23650 Eur – inventoriaus atsargos. 

11.6. „Išankstiniai apmokėjimai“: 113 Eur – tai AB „Lietuvos paštui“ sumokėta suma už 

2021 metų spaudos prenumeratą. 

11.7.  „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ 115605 

Eur., tai – 107579 Eur arba 93.0  proc. visos gautinos sumos sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos 

įsiskolinimas už suteiktas  medicinines paslaugas, 5312  Eur – tai šalpos pensijų ir transporto 

kompensacijų likutis metų pabaigoje, 1564 Eur – savivaldybės biudžeto lėšų likutis už socialinės 

globos paslaugas, 1150 Eur - valstybės biudžeto lėšų likutis už socialinės globos paslaugas 

11.8. Gautinos finansavimo sumos – 7573 € tai kompensacija darbuotojams, dirbusiems su 

COVID – 19 pacientais 2020 m. lapkričio mėn. 

11.9. „Sukauptos gautinos sumos“  2281 €, tai:   310 Eur -  tai darbuotojams permokėtas 

atlyginimas ir 1971 € - kompensacijos darbuotojams, dirbusiems su COVID – 19 ligoniais, per 

2020 m. gruodžio mėn. 
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11.10. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ 336 Eur., tai-  pinigų likutis kasoje  98 Eur, banko 

sąskaitoje -  238 Eur. 

11.11. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ 5584 Eur., tai - įstaigos skola už maisto produktų 

(1426 Eur),  medikamentų (1593 Eur),  ūkinių prekių (270 Eur) ir paslaugų (2295 Eur) įsigijimą  

tiekėjams per  ataskaitinio laikotarpio  gruodžio mėnesį.   

11.12. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – įstaiga 2020 m. pabaigoje liko 

neišmokėta: 4279 Eurai  atlyginimų darbuotojams už gruodžio mėnesį, 425 Eurai gyventojų pajamų  

mokesčio, iš viso 4704 Eurai. 

11.13. Įsiskolinimas „Sodrai“ 2020-12-32 sudaro 22573 Eur.  

11.14. „Sukauptos mokėtinos sumos“ – nepanaudotų atostoginių suma (darbo užmokesčio 

su priskaitymais socialiniam draudimui), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 33210 Eur.  

 

12. Veiklos rezultatų ataskaita 

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios veiklos 

rezultatų ataskaitoje pateiktos sumos (priedas Nr. 2): 

12.1. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“ 1166852  €: darbo užmokestis –1144425 

Eur, socialinio draudimo įmokos – 22427 Eur. 

12.2. „Komunalinių paslaugų ir ryšių“ 33294 Eur., tame skaičiuje: šildymas (15267 Eur), 

elektros tiekimas (8967 Eur), šaltas vanduo ir kanalizacija ( 5657 Eur), ryšio paslaugos (3403 Eur). 

12.3. „Transporto“ 5386 Eur., tame skaičiuje: sunaudoti degalai (2258 Eur), automobilių 

remontas (2270 Eur), automobilių draudimas (858 Eur).  

12.4. „Paprastojo remonto ir eksploatavimo“ 12293 Eur., tai: medicininės įrangos remontas 

ir priežiūra (2185 Eur), šildymo sistemos priežiūra (2967Eur), lifto priežiūra (1186 Eur), 

priešgaisrinės apsaugos ir apsauginių signalizacijų aptarnavimas (1268 Eur), elektros ūkio priežiūra 

(363 €kitos sąnaudos (4324 Eur). 

12.6. „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ 165507 Eur., tai: vaistai  (18597 Eur), 

medicinos priemonės (36394 Eur), skiepai (13751 Eur),  maisto produktai (74024 Eur),  ūkinės 

prekės (9868 Eur), ūkinis inventorius (12873 Eur). 

12.7. „Kitų paslaugų“ 32338 Eur., tai: skalbimo  paslaugų (17497 Eur), komunalinių 

atliekų išvežimo (2703 Eur)   ir laboratorinių tyrimų (12138 Eur) sąnaudos. 

12.8. „Kitos“ 24771 Eur., tai: veiklos mokesčiai (65 €), darbuotojams išmokėtos dovanos 

dovanų čekiais (13270 €),  įstaigos civilinės atsakomybės draudimas ( 1306 Eur),  dezinfekcijos 

išlaidos (180 Eur), banko paslaugų mokesčiai (347 €), IS  priežiūra ir konsultavimas (6776 €), kitos 

sąnaudos (2827 Eur) . 
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13. Sandoriai užsienio valiuta 

Ataskaitiniais metais įstaigoje nebuvo sandorių užsienio valiuta. 

 

14. Turto nuvertėjimas 

14.1. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto 

nuvertėjimo apskaityta nebuvo. 

14.2. Nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nebuvo priskaičiuota 

nuvertėjimo ir nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo. 

14.3. Turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje  nebuvo pripažinta.  

 

15. Su darbo santykiais susijusios išmokos 

15.1. 2020-12-31 dirbo 76 darbuotojai  (užimtų etatų skaičius 78.5), iš jų: 8 gydytojai (6.75 

etato), 6 administracijos darbuotojai ( 7 etatai), 24 slaugytojos (25.5 etato), 7 kiti specialistai, 

teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas (7.25 etato), 11 BP slaugytojų padėjėjų (11 etatų), 

20- kitas personalas (21 etatas) . 

15.2. Nuo 2020 metų balandžio mėn. 1 dienos gydytojams ir slaugytojoms atlyginimai, 

vadovaujantis LR SAM nutarimais,  padidėjo 15 proc. Vidutinis vieno darbuotojo vidutinis 

mėnesinis atlyginimas 2020 metais buvo 1331 Eur  (2019 m. – 1084 Eur).  

15.3. Įstaigoje nebuvo asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitokias negu 

darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo sutarčių esmę, kaip nustatyta 24-ajame 

standarte, todėl tokių išmokų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.  

 

 

 

 

Vyriausiasis  gydytojas                                                                                 Alfredas Maželis 

 

 

Vyriausioji  buhalterė                                                                                    Eugenija Šliožienė 
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 PATVIRTINTA 
 Telšių rajono savivaldybės tarybos 
 2021 m. balandžio 29 d. 
 sprendimu Nr. T1-191 

 
 

VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras 
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas) 

180390556 , Ligoninės – 3 Telšių rajono savivaldybė 
(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui) 

 
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS 

2021 m. kovo mėn. kovo 12 d. Nr. 3 
(data) 

                                                                                                                                                                              Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  -19280.15 -19935.84 

I. Įplaukos  1465492.61 1048255.29 

I.1 Iš valstybės biudžeto  16213.96 653.42 

I.2 Iš savivaldybės biudžeto  7818.00  

I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų    

I.4 Iš kitų fondų ir kitų šaltinių  8395.96 653.42 

I.5 Iš mokesčių  843.89  

I.6 Iš socialinių įmokų    

I.7 Už suteiktas paslaugas  1440038.80 1018567.33 

I.8 Gautos palūkanos    

I.9 Kitos įplaukos  8395.96 29034.54 

II. Pervestos lėšos  -101.00 -1154.80 

II.1 Į valstybės biudžetą    

II.2 Į savivaldybių biudžetus    

II.3 Į kitus fondus ir kitus šaltinius    

II.4 Asignavimų valdytojų programų vykdytojams    

II.5 Viešojo sektoriaus subjektams  -101.00 -1154.80 

III. Išmokos  -1484671.76 -1067036.33 

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  -1193979.70 -771570.41 

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių  -19870.42 -20510.66 

III.3 Komandiruočių  -2477.24 -1161.81 

III.4 Transporto  -3583.48 -2762.19 

III.5 Kvalifikacijos kėlimo  -2439.65 -1873.04 

III.6 Remonto ir eksploatacijos  -2966.90 -3109.32 

III.7 Atsargų įsigijimo  -194442.88 -207572.08 

III.8 Socialinių išmokų    

III.9 Nuomos    

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo  -43330.78 -38859.78 

III.11 Sumokėtos palūkanos    

III.12 Kitos išmokos  -21580.71 -19617.04 

 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai    

B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI    

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) įsigijimas    

II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimas    

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas:    

III.1 Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus    

III.2 Investicijos į skolos vertybinius popierius    

III.3 Paskolos kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams    

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:    

IV.1 Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus    

IV.2 Investicijos į skolos vertybinius popierius    

IV.3 Paskolos kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams    

V. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas    

VI. Ilgalaikių terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas    

VII.  Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas    

VIII. Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas    

 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai    

C. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI    

I. Įplaukos iš paskolų    

II. Paskolų grąžinimas    

III. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas    

IV. Finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti iš:    

IV.1 Valstybės biudžeto    

IV.2 Savivaldybės biudžeto    

IV.3 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų    

IV.4 Iš fondų ir kitų šaltinių    

V. Pervestos lėšos kontroliuojančiam subjektui    

VI. Gauti dividendai    

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai    

 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai    

 

D. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui    

     

 Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  -19280.15 -19935.84 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje  19616.17 39552.01 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  336.02 19616.17 

 
 

Vyr. gydytojas               Alfredas Maželis  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)               (vardas ir pavardė)          (parašas) 

                                  
 
 
                                       Vyr. buhalterė                                                                  Eugenija Šliožienė                                               (parašas) 

                                                                                                                                        (vardas ir pavardė)                                                                                                

 


