AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAPILĖS AMBULATORIJOS 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio 26 d. Nr. T-89
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6
punktu, 5 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 130 punktu, Akmenės rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Patvirtinti viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vitalijus Mitrofanovas

PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-89

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
VADOVO ŽODIS
Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos iš Akmenės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti
sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais pagal Įstaigai suteiktą licenciją.
2020 m. esminių įvykių Įstaigoje nebuvo. Vykdyta numatyta įstatuose veikla. Paslaugų kokybės
gerinimui Akmenės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų
grupėms“ projekto lėšomis įsigytas mobilus laiptų kopiklis, dermatoskopas. Įstaigos lėšomis
atnaujinta kompiuterinė įranga registratūroje, vyr. finansininko ir odontologų kabinetuose, nupirktas
neįgaliųjų vėžimėlis, baktericidiniai prietaisai, širma, kabyklos drabužiams. Išliekančios pagrindinės
problemos – valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičiaus mažėjimas, kvalifikuotų slaugytojų
trūkumas, medicinos punktų išlaikymas, renovuotinas pagrindinis Įstaigos pastatas.
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Įstaiga įregistruota 1997 m. spalio 13 dieną, siekiant organizuoti ir teikti nespecializuotas
kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas Įstaigoje prisirašiusiems
gyventojams.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis
ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaiga
pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako už dalininko
įsipareigojimus. Įstaiga yra paramos gavėjas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatyme.
Įstaigos steigėjas (savininkas) – Akmenės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas
111100056. Savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės
rajono savivaldybės taryba jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Papilės ambulatorija.
Įstaigos buveinė: J. Basanavičiaus g. 19A, Papilės mstl., Akmenės r. sav.
Įstaigos kodas – 153082935.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įstaigos veikla yra neterminuota.
Įstaigai priklausantys medicinos punktai: Kairiškių ir Klaišių.
Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.
Misija – teikti prie įstaigos prirašytiems gyventojams kokybiškas pirminės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, tinkamai naudotis turimais ištekliais, užtikrinant pacientų privatumą,
žmogiškąją pagarbą ir orumą.
Vizija – konkurencinga, moderni pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti
kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Tikslai ir uždaviniai:
Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Akmenės rajono ir visų Lietuvos gyventojų sveikatą siekiant
sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, teikiant prieinamas, saugias, kokybiškas asmens sveikatos

priežiūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį.
Efektyviai vykdyti ūkinę finansinę veiklą.
Uždaviniai:
Mažinti prie įstaigos prisirašiusiųjų gyventojų sergamumą, ligotumą, neįgalumą bei mirtingumą;
Ilginti gyvenimo trukmę bei gerinti kokybę;
Užtikrinti gerą teikiamų paslaugų prieinamumą, saugumą, kokybę;
Diegti naujas informacines technologijas;
Efektyviai vykdyti ūkinę finansinę veiklą.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLA
Įstaigoje 2020-12-31 buvo prisirašę 2155 gyventojai, iš jų turinčių apmokamą laikotarpį –2029.
Iš jų: iki 1 metų amžiaus – 16 (0,7%); 1-7 metų amžiaus – 103 (4,8 %); 8-17 metų amžiaus – 226
(10,5%); 18-34 metų amžiaus 407 (18,9%); 35-49 metų amžiaus – 368 (17,1%); 50- 65 metų amžiaus
– 584 (27,1%); virš 65 metų – 451 (20,9%). Palyginus su 2019 m. prisirašiusiųjų skaičius sumažėjo
68 gyventojais.
Veiklos rezultatas 2020 metų pabaigoje –2 6536,96 Eur perviršis.
Suteiktos paslaugos
1 lentelė. Suteiktos paslaugos 2020 m.

Šeimos
gydytojai
Pokytis (+/-)
Gydytojas
odontologas
Pokytis (+/-)
Viso
Pokytis (+/-)

Apsilank Apsilankymai ambulatorijoje 2020 m.
ymai
(2019)
2020 m. Iš viso
Iš
jų Iš jų dėl
(2019 m.)
profilaktinia ligos
i
8726
8344
1688
6622
(10304) (9649)
(1824)
(7769)
-1578
-1305
-136
-1147
526
526
330
196
(1004)
(1004)
(561)
(445)
-478
-478
-231
-249
9252
8870
2018
6818
(11308) (10653)
(2385)
(8214)
-2056
-1783
-367
-1396

Apsilankymai namuose Mokami apsilankymai 2020
2020 m. (2019)
m. (2019)
Iš viso
Iš jų dėl Iš viso
Iš
jų
ligos
profilaktiniai
114
(392)
-278

82
(351)
-269

268
(263)
5

264
(259)
5

114
(392)
-278

82
(351)
-269

268
(263)
5

264
259)
5

Profilaktiškai patikrinta vaikų – 152 (2019 m. 349). Vaikų skiepijimo planas vykdytas 98%
(2019 m. – 98,9%). Per ataskaitinį laikotarpį nuo gripo paskiepyta 272 gyventojai. Atliktų
laboratorinių tyrimų – 767 (2019 m. – 2931). Buvo dispnserizuoti 56 vaikai ir 275 suaugusieji (2019
m. 65 vaikai ir 529 suaugusieji).
Kaip ir kiekvienais metais, 2020 m. pradžioje buvo skiriamas didelis dėmesys valstybės
finansuojamų prevencinių programų vykdymui. Gaila, kad Covid 19 ligos pandemija buvo
sustabdžiusi šias paslaugas. Prevencinės programos vykdomos siekiant diagnozuoti ligą ankstyvoje
stadijoje, kai dar lengviau gydoma. Lietuvoje vykdomos prevencinės programos, pagal kurias
žmonės gali nemokamai išsitirti dėl gimdos kaklelio, krūties, priešinės liaukos ir storosios žarnos
vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų.

2020 m. vykdytos šios prevencinės programos:
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
Programa vykdoma nuo 2006 metų. Programa skirta vyrų nuo 50 iki 69 metų amžiaus ir vyrų
nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu, susirgimų prevencijai. Programos
priemonės taikomos kas dvejus metus, arba kas penkerius metus priklausomai nuo PSA tyrimo
rezultato.
2020 m. patikrinti 85 vyrai (2019 m. – 44). Patikrinta daugiau 41 pacientu, nors daugeliui vyrų
paslauga priklauso kas 5 metai.
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa
Programa vykdoma nuo 2005 metų. Programa skirta moterų nuo 50 iki 69 metų amžiaus krūties
piktybinių navikų prevencijai.
2020 m. vykdymas 26,0% (2019m. – 45,6%)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa.
Programa vykdoma nuo 2004 metų. Programa skirta moterų nuo 25 iki 60 metų amžiaus gimdos
kaklelio piktybinių navikų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą per trejus metus.
2 lentelė. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programos vykdymas.

Patikrinta moterų
2020 m.
2019 m.
76 patikrinta;
142 informuota

36 patikrinta;
47 informuota

Įvykdymo procentas 2020 m. (2019 m.)
VšĮ Papilės
Šiaulių TLK
ambulatorijos
21,7 (45,0)
35,4 (50,2)

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių programa
Programa vykdoma nuo 2006 metų. Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų nuo 50
iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą per
metus.
3 lentelė. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių
programos vykdymas.

Patikrinta asmenų
2020 m.
2019 m.
149
214

Įvykdymo procentas 2020 m. (2019 m.)
VšĮ Papilės ambulatorijos
Šiaulių TLK
28,5 (39,3)
37,2 (48,7)

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
Programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų (imtinai), kuriems vieną kartą per 2
metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas. Programa visoje Lietuvoje vykdoma nuo 2014
m.
4 lentelė. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas.

Patikrinta asmenų
2020 m.
2019 m.
87
238

Įvykdymo procentas 2020 m. (2019 m.)
VšĮ Papilės ambulatorijos
Šiaulių TLK
21,2 (57,8)
38,2 (59,9)

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI, SĄNAUDOS, LĖŠOS
5 lentelė. Darbuotojų skaičius

Eil.
Nr.
1.
2.

Darbuotojai
Viso
Administracija
Gydytojai

Ataskaitinių metų sausio 1d.
Fizinių asmenų Etatų skaičius
skaičius
12
7,65
2
2,0
3
2,0

Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Fizinių asmenų Etatų skaičius
skaičius
10
7,1
2
2,0
3
2,0

3.
4.
5.

Slaugytojai
3
Kitas personalas, teikiantis 1
asmens sveikatos
priežiūros paslaugas
Kitas personalas
3

2,25
0,5

2
1

2,0
0,5

0,9

2

0,6

2020 metais pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė du šeimos
gydytojai, gydytojas odontologas, gydytojo odontologo padėjėja, dvi bendrosios praktikos slaugytojos,
Taip pat dirba vyr. finansininkė, valytoja, darbų saugos specialistas.
Sąnaudos valdymo išlaidoms
Viso sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 17,98% visų patirtų sąnaudų, tai yra vyriausiojo gydytojo
ir vyr. finansininkės atlyginimas 13,4%, įmokos Sodrai 2,8% ir kitos išlaidos 1,78%.
Gautos lėšos
Pagrindines veiklos pajamas (apie 90,4%) sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal
pasirašytą sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Dalis pajamų gaunama už medicinines paslaugas,
apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Visos 2020 metų pajamos sudaro 288003,16 Eur.
6 lentelė. 2020 metų pajamos, gautos iš Šiaulių TLK.

Eil. Nr.
1.
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugos (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją)
2.
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
skatinamosios paslaugos
3.
Geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros rezultatams
4.
Slaugos paslaugoms namuose
Viso
Sveikatos programos
5.
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių
priemonių finansavimo programai
6.
Atrankinės momografinės patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programai
7.
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių
finansavimo programai
8.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programai
9.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programai
Viso
Iš viso suma

2020 m.
182398

2019 m.
162961

Pokytis (+/-)
19437

20948

25332

-4384

47925

37762

10163

2564
253835

3845
229900

-1281
23935

307

636

-329

248

402

-154

3410

4259

-849

946

695

251

1511

2312

-801

6422
260257

8304
238204

-1882
22053

Pastaba. Nuo 2017 m. sveikatos programa vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis priskiriama prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamųjų
paslaugų. 2020 m. susilantuota 100 vaikų, 2019 m. susilantuoti 96 vaikai.
7 lentelė. Gautos lėšos iš kitų šaltinių:

Eil. Nr.
Šaltiniai
1.
Už mokamas medicinos paslaugas
2.
Valstybinė mokesčių inspekcija
3.
Lėšos skirtos Visuomes sveikatos
programos vykdymui
4.
Lietuvos finansų ministerija
5.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšos
6.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšos

2% parama
Akmenės rajono
savivaldybė
Europos Sąjungos
lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos

2020 m.
11879,37
263,37
141,00

2019 m.
13888,85
160,30
270,00

Pokytis (+/-)
-2009,48
103,07
-129,00

2790,00
2137,22

2790,00
2137,22

173,28

173,28

Dalininkai
Įstaigos dalininkė yra Akmenės rajono savivaldybė, kurios įnašų vertė metų pradžioje ir
pabaigoje nesikeitė – 7822,74 Eur.
Darbo užmokestis
Akmenės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-83 2018 m. balandžio 25 d. patvirtintas išlaidų
normatyvas darbo užmokesčiui iki 89 proc. su socialinio draudimo įmokomis, išlaidų normatyvas
darbo užmokesčiui be SODROS įmokų iki 68 proc. Išlaidų normatyvas medikamentams iki 4 proc.
2020 m. Įstaigos faktinis normatyvas darbo užmokesčiui be SODROS yra 76,40 proc., o su SODRA
yra 78,3 proc. 2020 m. išlaidų normatyvas medikamentams sudarė 1,4 proc. Vidutinis darbo
užmokestis etatui sudarė 2201,48 Eurai. Akmenės rajono savivaldybės mero 2020 m. balandžio 30
d. potvarkiu Nr. MP-40 buvo patvirtintas vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokestis 2431,00
Eur ir pastoviosios ir kintamosios dalies dydis 15 proc. nuo nustatytos pastoviosios dalies.
Pagrindinės veiklos sąnaudos
8 lentelė. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudos Eur
Eil
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2020 metai
Išlaidos
Išlaidos
(Eur)
(%)

Pavadinimas

Darbuotojų išlaikymas
(darbo užmokestis,
sodra)
Nusidėvėjimo ir
amortizacijos
Komunalinių paslaugų
ir ryšio
Komandiruočių
Transporto (degalai,
draudimas, remontas)
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto
Sunaudotų atsargų
savikaina
Kitų paslaugų
Socialinių išmokų
Viso

2019 metai
Išlaidos
(Eur)

Išlaidos
(%)

Pokytis
(+/-)

Pokytis
(+/-)

Eur

%

212994,53

81,5

188305,54

77,5

24688,99

4,0

1728,72

0,7

1061,51

0,4

667,21

0,3

5122,28

2,00

5445,69

2,3

-323,41

-0,3

1102,24

0,4

76,10
1373,82

0,1
0,6

-76,10
-271,58

-0,1
-0,2

388,00
659,52
25597,48

0,1
0,3
9,7

236,95
14895,10
15831,16

0,1
6,1
6,5

151,05
-14235,58
9766,32

0
-5,8
3,2

12924,43
949,00
261466,20

4,9
0,4
100

15652,10

6,4

-1778,67

-1,5
0,4

242877,97

100

18588,23

Materialus ilgalaikis turtas
Ilgalaikio turto metų pradžioje buvo už 7226,11 Eur. Per 2020 m. įsigyta ilgalaikio materialaus
turto – trys kompiuteriai su priedais už 3385,00 Eur, iš Akmenės savivaldybės administracijos
patikėjimo teise gauta negyvenama patalpa – Ambulatorija už 35849,25 Eur ir pastatas-garažas už
2292,76 Eurus. Per metus susidėvėjimo priskaičiuota 1728,72 Eur. Metų pabaigoje materialiojo
ilgalaikio turto yra už 49071,90 Eur.
1. Valdomas turtas pagal panaudos sutartį iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro už 222,64 Eur;
2. Valdomas turtas pagal patikėjimo sutartį Akmenės rajono savivaldybės už 226492,45 Eur.
Trumpalaikis turtas ir mokėtinos sumos
Metų pradžioje vaistų, med. priemonių ir kitų atsargų likutis 3142,43 Eur. Vaistų, medicinos
priemonių ir kitų atsargų likutis metų pabaigoje iš viso už 7315,38 Eur.
Mokėtinos ir gautinos sumos metų pabaigoje

9 lentelė. Mokėtinos ir gautinos sumos metų pabaigoje.

2020 metai
Šaltinis
Skola įstaigai
Įstaigos skola
Šiaulių TLK
25858,53
SODRA
6639,43
Tiekėjams
1562,94
Sukaupti atostoginiai
18502,26
Všį Šiaulių RATC
18,49
Viso
25858,53
26723,12

2019 metai
Skola įstaigai
Įstaigos skola
21183,51
4591,69
1478,76
15176,57
0,00
21205,41
21247,02

Įstaiga neturi pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių, nes sumoka juos mokesčių
administravimo įstatymo nustatytais terminais.
Įstaigos išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
narių išmokoms.
Įstaigos išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms 2020 metais nebuvo.
Įstaigos išlaidos išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims.
Įstaigos išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susiejusiems asmenims 2020 metais nebuvo.
Reikšmingi sandoriai.
Per ataskaitinius metus nebuvo sudaryta reikšmingų sandorių.
Sandoriai su susijusiomis šalimis.
Per ataskaitinius metus su susijusiomis šalimis sandorių nebuvo sudaryta.
V SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2020 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinos reikšmės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.
V-731
Eil. Veiklos rezultatų vertinimo
Siektina reikšmė
Nr.
rodikliai (toliau – rodiklis)
Pasiekta reikšmė
I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigos praėjusių metų
26536,96 grynasis perviršis
veiklos rezultatų ataskaitoje
1. nurodytas
pajamų
ir
Būti nenuostolingai
sąnaudų skirtumas (grynasis
perviršis ar deficitas)
Valstybės
institucijoms
skyrus Nuo papildomai gautų lėšų
papildomų PSDF biudžeto lėšų 89,49% skirta darbo
asmens
sveikatos
priežiūros užmokesčiui.
Įstaigos sąnaudų darbo
paslaugoms
apmokėti
ir
užmokesčiui dalis
2.
rekomendavus jas nukreipti sveikatos
priežiūros
specialistų
darbo
užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip
80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos
darbo užmokesčiui didinti
Įstaigos sąnaudų valdymo Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms
17,98%
3.
išlaidoms dalis
dalis ne daugiau kaip 7,2 proc.
1
Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji
finansininkai (buhalteriai).
2
Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo
išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos,

4.
II

5.

6.

7.
8.

darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.
Įstaigos
finansinių
0,10
Įsipareigojimų koeficientas ne
įsipareigojimų dalis nuo
didesnis kaip 0,10
metinio įstaigos biudžeto
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigoje taikomos kovos su
Suteiktas Skaidrios asmens
korupcija
priemonės,
sveikatos priežiūros įstaigos
numatytos
sveikatos
vardas
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos
apsaugos
ministro
priežiūros įstaigos vardas
tvirtinamoje
Sveikatos
priežiūros srities korupcijos
prevencijos programoje
Informacinių technologijų
Įstaiga yra naudotoja ESPBI
diegimo ir plėtros lygis
IS, kurioje yra integruotas
(pacientų
elektroninės
vaistų suderinamumo
registracijos
sistema, ASPĮ
IS
įdiegtas
vaistų tikrinimo fukcionalumas.
įstaigos interneto svetainės suderinamumo
tikrinimo Įstaiga nėra ligoninė, todėl
išsamumas,
darbuotojų funkcionalumas.
epikrizės (forma E003)
darbo krūvio apskaita,
nepildomos. Įstaiga nėra
įstaigos
dalyvavimo
IPRIS IS dalyvis.
elektroninėje
sveikatos
sistemoje mastas):
Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Absoliutaus likvidumo rodiklis
Nuo 0,5 iki 1
5,19
Konsoliduotų viešųjų pirkimų
0
Ne mažiau kaip 1
skaičius
(nebuvo poreikio)

VI SKYRIUS
APIBENDRINIMAS, VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVA
Sveikatos priežiūros paslaugos pacientams Įstaigoje teikiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų
įstaigų, Psichikos sveikatos priežiūros, Sveikatos draudimo ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojančiais įstatymais, teisės aktais, Įstaigos įstatais.
Nuolat stebima ir gerinama teikiamų paslaugų kokybė. Pagal poreikį įsigyjama modernesnė
įranga. Vykdoma įrangos priežiūra ir techninis aptarnavimas. Kad Įstaiga dirbtų stabiliai ir kokybiškai,
stengiamasi lėšas naudoti racionaliai.
Kad būtų išvengta galimų nuostolių, pastatas, įranga ir transporto priemonės apdrausti. Įstaigos
veikla apdrausta civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu.
Per 2020 m. įstaigos darbuotojai kėlė kvalifikacijas įvairiuose mokymuose, daugiausiai
nuotoliniu būdu.
Žmogiškųjų išteklių 2020 m. nepakako, nėra pastovaus darbuotojo Kairiškių ir neliko Klaišių
medicinos punktuose, trūksta slaugytojos ambulatorijoje. Tik darbuotojų dėka kokybiškas gydymo
paslaugų teikimas bei dėmesys kiekvienam pacientui 2020 metais įstaigai padėjo stabiliai dirbti
2021 metais toliau bus teikiamos kokybiškos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros
paslaugos. Tuo tikslu bus palaikoma Įstaigos infrastruktūra, atliekama medicininės aparatūros,
inventoriaus, patalpų priežiūra. Medicinos darbuotojai kels kvalifikaciją, Paslaugos bus teikiamos
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Bus ir toliau siekiama išlaikyti teigiamą finansinį rezultatą
Vyriausiasis gydytojas

Gintautas Masevičius

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-89

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAPILĖS AMBULATORIJOS
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija (toliau – Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme
nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Akmenės rajono
savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga,
teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų,
Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.
Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji Įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį
ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra J.
Basanavičiaus g. 19A, Papilės mstl., Akmenės r. sav. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal
savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla
neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 153082935. Įregistruota 1997 m spalio. 13 d. Banko
rekvizitai: A.s. LT86 7300 0100 0254 7474 „Swedbank“, A.s. LT33 7300 0100 0254 7555
,,Swedbank".
Vidutinis sąrašinis 2020 metais dirbančiųjų skaičius 11 darbuotojų, iš jų 3
gydytojai, 2 kiti specialistai su aukštesniuoju išsilavinimu , 2 slaugytojos ,gydytojo odontologo
padėjėja, 2 kitas personalas.
Pagrindinis Įstaigos tikslas – teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirminio lygio ambulatorines
sveikatos priežiūros paslaugas.
Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.
Dėl pastaraisiais metais mažėjančio rajono gyventojų skaičiaus, reikšmingai sumažėjo
prisirašiusių gyventojų skaičius Įstaigoje per metus 68 gyventojais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais.
Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-01-01 d. iki 2020-12-31. Nuo 2015 metų įstaiga buhalterinę
apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro eurais.
II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
Įstaiga 2020 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009
m gruodžio 22 d. Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 64 patvirtinta apskaitos politika, 2020 m.
rugpjūčio 27 d. Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 76 patikslinta apskaitos politika bei kitų
galiojančių teisės aktų reikalavimais.
Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama rankiniu būdu.
2020 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Įstaiga 2009 metais pasitvirtino apskaitos politiką, 2020 m. patikslino apskaitos politiką parengtą
vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. Finansinės ataskaitos

parengtos pagal VSAFAS. Sudarant finansines ataskaitas buvo vadovaujamasi veiklos tęstinumo
principu ir kitais bendraisiais apskaitos principais.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose. (vadovaujantis 7-o VSAFAS IV. dalimi).
Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS ,,Ilgalaikis materialus turtas‘‘. Ilgalaikiam materialiajam
turtui priskirtas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieni metai, o minimali vertė ne mažesnė
nei 500 Eur. Ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo metu įvertinamas ir registruojamas
įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo
turto likutinė vertė 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. Ilgalaikio materialiojo turto vertės nuvertėjimas nustatomas ir
registruojamas 22-ojo VSAFAS ,,Turto nuvertėjimas‘‘ nustatyta tvarka.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą
nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėvėjimo vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo
tarnavimo laiką.
Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:
Pastatai – 90 metų;
Infrastruktūros ir kiti statiniai – 50 metų;
Gamybos mašinos ir įrengimai – 15 metų;
Medicinos įranga – 7 metai;
Transporto priemonės – 5 metai;
Baldai ir biuro įranga – 7 metai;
Kompiuteriai ir jų įranga – 4 metai;
Kitas ilgalaikis materialus turtas – 7 metai.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo. Pagal
panaudos ir nuomos sutartis ilgalaikis materialus turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose.
Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis,
nustatytais 13-ajame VSAFAS ,,Nematerialus turtas‘‘. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas
įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto
likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba
iš jos atimant visas turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą.
Nematerialiojo turto nuvertėjimas ir registruojamas 22-ojo VSAFAS ,,Turto nuvertėjimas‘‘
nustatyta tvarka. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą
amortizacijos skaičiavimo metodiką.
Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:
Programinė įranga ir jos licencijos – 3 metai;
Kitas nematerialus turtas – 10 metų;
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės – 5 metai;
Įstaigos veikloje nėra nematerialaus turto , kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas;
Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.
Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8ajame VSAFAS ,,Atsargos‘‘. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos ir registruojamos
apskaitoje įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas įvertinamos įsigijimo savikaina arba
grynąja realizavimo verte, ta kuri mažesnė. Atsargos į sąnaudas nurašomos taikant FIFO būdą.
Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas
nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi
atsižvelgiant į tai, kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota faktiškai per ketvirtį. Ūkinės
medžiagos nurašomos jas sunaudojus pagal nurašymo aktus . Kanceliarinės ir kitos vienkartinės
medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus. Už sunaudotų atsargų, medžiagų, ūkinio inventoriaus
teisingą nurašymą į sąnaudas atsakingi vyr. gydytojo įsakymais paskirti materialiai atsakingi
asmenys, kurie kartą per ketvirtį nurašymo aktus pristato vyr. finansininkei.

Įstaigoje finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis,
nustatytais 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos‘‘. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai
atitinka šiame standarte nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės
biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos
Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini piniginiai arba kitas turtas, skirti
įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą,
įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis
nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos
gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).
Įstaigoje atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos kriterijus: turimas
įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio; tikimybė,
kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės ir įsipareigojimų suma
gali būti patikimai įvertinta.
Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių
kaupimai apskaitomi, vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS ,,Su darbo
santykiais susijusios išmokos‘‘. Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio
draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.
Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS
nuostatomis
Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokiomis
programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.. Visa įstaigos veikla priskiriama segmentui
,,Sveikatos apsauga‘‘.
Įstaigoje Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, tai yra, kurį
suteikiamos medicinos ar kitos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Įstaigos
pajamas sudaro: finansavimo pajamos, pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos,
finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos
vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo
sumos‘‘. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą- gautos finansavimo sumos
arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. Finansavimo
sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:
Kitos pajamos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos‘‘. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu
susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos
trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.
Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 11ajame VSAFAS ,,Sąnaudos‘‘. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada
buvo padarytos.
Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis.
Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose pateikiamos atskirai. Tam tikrais VSAFAS
nustatytais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti tarpusavyje sudengti, pateikiant tik grynąjį
rezultatą
Grynasis rezultatas parodomas:
- perleidus ilgalaikį turtą,

- gavus kompensaciją už patirtus nuostolius, pateikiant užsienio valiutos kurso pokyčio įtaką.
Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai‘‘. Finansinis turtas skirstomas į
ilgalaikį it trumpalaikį. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse
ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimo nuostolius.
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės,
likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių
investicijų terminas neviršija trijų mėnesių.
Įsipareigojimai apskaitomi, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai‘‘. Įsipareigojimai skirstomi į
ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatytą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai
registruojami apskaitoje tik tada, kai įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba kitu
turtu. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per
ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai
įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienus metus nuo paskutinio ataskaitinio
laikotarpio dienos.
Nuomos sutartims taikomas viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos
nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės
prasmės. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto
nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos
įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra įregistruojamos apskaitoje kaip sąnaudos (tiesioginiu
metodu) per nuomos laikotarpį.
Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios
nustatytos Apskaitos politikoje.
III SKYRIUS
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.
1.1. Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika;
1.2. Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos,
naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo;
1.3. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.
2. Nematerialusis turtas (toliau NT).
2.1. Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr. 1.
2.2. Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:
2.2.1. Programinė įranga ir jos licencijos, įsigijimo savikaina 297,74 Eur.
2.2.2. Programinė įranga ir jos licencija nurašyta.
2.2.3. Įstaigoje visiškai nudėvėtas, amortizuotas turtas nėra naudojamas įstaigos veikloje.
Nudėvėto turto įsigijimo vertė 297,74 Eur.
3. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT).
3.1. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą
per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr. 2;
3.2. Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT
įsigijimo ateityje;
3.3. Užregistruotos simboline vieno euro verte ir balansine verte;
3.4. Įstaiga neturi nenaudojamo, nuvertėjusio turto;
3.5. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas materialusis turtas įsigijimo savikaina,
Transportas – 10802,83 Eur; mašinos ir įrengimai – 18266,53 Eur; baldai ir biuro įranga – 23596,91
Eur; kitas ilgalaikis turtas – 913,75 Eur.

4. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinos sumos, kitas
finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos.
4.1. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą,
nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią
informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne
viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede, priedas Nr. 3. Priedo
1.3 eilutėje – 25858,53 Eur. Šiaulių TLK įsiskolinimas įstaigai už suteiktas paslaugas.
4.2. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas;
4.3. Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;
4.4. Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede
nurodytą formą, priedas Nr.4;
4.5. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių;
4.6. Įstaiga neturi finansinio turto, kurio naudojimas apribotas;
4.7. Įstaiga neturi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių atidėjinių bei kitų ilgalaikių
įsipareigojimų:
4.7.1. Apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
įstaiga pateikia informaciją naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 12 priede, priedas Nr. 5.
5. Atsargos
5.1. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1
priede pateiktą formą, priedas Nr. 6;
5.2. Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomo ilgalaikio materialaus ir biologinio
turto, skirto parduoti.
6. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.
6.1. 2020 m. pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 519,79 Eurai, t. y. priskirta 2021
m. automobilio draudimo sąnaudų dalis 329,21 Eur; Įmonės turto draudimas sudaro 98,49 Eur ; įstaigos
turto inventoriaus draudimas 45,83 Eur; bendras profesinės civilinės atsakomybės draudimas 46,26
Eur. Informacija pateikiama 6- ojo VSAFAS 6 priede, priedas Nr. 1.
7. Finansavimo sumos.
7.1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius
per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr. 7 ir Nr. 8.
8. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai
įvykiai.
8.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje nebuvo neapibrėžtų įsipareigojimų.
9. Panauda, patikėjimas ir parama
9.1. Pagal patikėjimo sutartį gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė
225902,13 Eur , iš jų pagal davėjus Akmenės rajono savivaldybės 226492,45 Eur, sutartis 2020 m.
spalio 30 d. Nr. SS-2020-821, 10 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti; Užkrečiamų ligų ir AIDS
centro 222,64 Eur. panaudos sutartis 2018 m. birželio 15 d. Nr. 228 neterminuotam laikotarpiui:
9.1.1. Pastatai 172942,83 Eur (Akmenės rajono savivaldybė);
9.1.2. Transporto priemonės 18543,44 Eur (Akmenės rajono savivaldybė);
9.1.3. Mašinos it įrenginiai 32969,07 Eur ( Akmenės rajono savivaldybės administracijos);
9.1.4. Medžiagos ir žaliavos 1224,15 Eur (Akmenės rajono savivaldybės 1224,15 Eur) ir panauda
– Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 222,64 Eur).
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą:

Eil.
Nr.
1

1.

Gautos paramos teikėjas
Paramos teikėjo,
suteikusio paramą,
Kodas
pavadinimas
2

Lietuvos
Respublikos
juridiniai asmenys

3

Pinigais
4

2931,00

Gautos paramos dalykas
Iš viso gauta
paramos per
Turtu,
Turto
ataskaitinį
išskyrus
Paslaugomis
panauda**
laikotarpį ***
pinigus
5

13149,72

6

7

8

16080,72

Eil.
Nr.

Gautos paramos teikėjas
Paramos teikėjo,
suteikusio paramą,
Kodas
pavadinimas

1

2

Pinigais

3

1.1.
1.2.
1.3
1.4
1.5

AIDS centras
UAB Tamro
UAB Armila
Akmenės PSPC
Akmenės rajono
savivaldybė
1.6 Sveikatos
apsaugos
ministerija
1.7 Laivės TV
1.8 BERLIN
CHEMIE
MENARINI
BALTIC
Fiziniai asmenys*
2.
3.
Gyventojai, skyrę
gyventojų pajamų
mokesčio dalį
4.
Anonimiškai
5.
Gauta iš paramos
lėšų įgyto turto
6.1. Akmenės rajono
savivaldybės ES
projektas
6.
Iš viso

Gautos paramos dalykas
Iš viso gauta
paramos per
Turtu,
Turto
ataskaitinį
išskyrus
Paslaugomis
panauda**
laikotarpį ***
pinigus

4

5

302427477
111448632
123813957
153084039
188719391

141,00

188603472

2790,00

6

7

8

6933,83
2936,97
1525,72
46,24

6933,83
2936,97
1525,72
46,24

15,00

156,00
2790,00

304405807

1467,96

1467,96

110407458

224,00

224,00

X
X

263,37

X

X

X

263,37

X

188719391

2310,50

X

5504,87

2310,50
13149,72

18654,59

Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį:

Eil.
Nr.

1

1.
2.

3.
4.
5.

Paramos
rūšis

Gautos
paramos
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Gauta*

Paramos
likutis
Perduota
Pergrupuota
Perduota ataskaitinio
Sunaudota kitiems
į kitą
ne viešojo laikotarpio
subjekto
viešojo
paramos
sektoriaus pabaigoje
veikloje sektoriaus
rūšį
subjektams
subjektams

2

3

4

Pinigais
Turtu,
išskyrus
pinigus
Paslaugomis
Turto
panauda
Iš viso

3382,54

263,37

5

6

7

8

9

1006,49

13149,72

-11896,87

2259,34

4389,03

13413,09

-11896,87

5905,25

3645,91

10. Grynasis turtas.
10.1. Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 7822,74 Eur, per ataskaitinį laikotarpį
dalininko kapitalas nebuvo keičiamas. Dalininkai Akmenės rajono savivaldybė turinti 100% balsų;
10.2. Ankstesnių metų perviršis sudarė 18692,97 Eur;

10.3. Einamųjų metų perviršis sudarė 26536,96 Eur. Pagrindiniai faktoriai įtakojantys ataskaitinių
metų perviršio atsiradimą, tai išlaidų už paslaugas ir prekes mažinimas, darbo užmokesčio išlaidų
mažinimas.
11. Kitos pagrindinės veiklos pajamos.
11.1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas
medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.
11.2. Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:
11.3. pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa
260257,72 Eur;
11.4. pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys
11879,37 Eur.
11.5. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal
10-o standarto 2 priede pateiktą formą, priedas Nr. 9.
12. Segmentai.
12.1. Pateikiamos šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą
priedas Nr. 10;
12.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir
pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.
13. Finansinės būklės ataskaita.
13.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės
ataskaitoje pateiktas sumas:
13.1.1. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro medžiagos, žaliavos, strateginės neliečiamos atsargos ir
ūkinis inventorius – 7315,38 Eur;
13.1.2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 25858,53 Eur;
13.1.3. Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 138718,04 Eur;
13.1.4. Finansavimo sumose suma iš valstybės biudžeto 146,10 Eur, ataskaitinio laikotarpio
pabaigai, iš savivaldybės biudžeto – ilgalaikio turto likutinė vertė – 40165,46 Eur, ataskaitinio laikotarpio
pabaigai; iš Europos sąjungos- ilgalaikio turto likutinė vertė – 2211,66 Eur ataskaitinio laikotarpio
pabaigai; iš kitų šaltinių- 5905,25 Eur;
13.1.5. Kitos gautinos sumos – 0,00 Eur.
13.1.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos trumpalaikius įsipareigojimus:
skolos tiekėjams – 1562,94 Eur, iš jų: už šildymą – 330,61 Eur, ryšių paslaugas – 57,40 Eur, tyrimus –
468,68 Eur; elektros tiekimą – 25,26 Eur; remonto paslaugas – 659,52 Eur; kitos – 21,47 Eur.
Su darbo santykiais mokėtinos sumos – 6639,43 Eur, tai socialinio draudimo įmokos ataskaitinio
laikotarpio pabaigai;
13.1.7. Sukauptos mokėtinos sumos – 18502,26 Eur – įstaigos darbuotojams paskaičiuotas atostogų
rezervas;
13.1.8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 18,49 Eur;
13.1.9. Dalininkų kapitalas metų eigoje nesikeitė – 7822,74 Eur;
13.1.10. Einamųjų metų perviršis – 26536,96 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaita.
14.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų
ataskaitoje pateiktas sumas:
14.1.1. Ataskaitiniais metais vadovaujantis VSAFAS nuostatomis į sąnaudas buvo nurašyta
sunaudotų atsargų už 25597,48 Eur;
14.1.2. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudarė: atsiskaitymai už medicininės įrangos
priežiūrą, draudimo paslaugas, laboratorinius tyrimus už gydymo įstaigos ribų;
14.1.3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai gautos sumos už mokamas medicinos paslaugas: iš
Šiaulių TLK – 260257,72 Eur; iš gyventojų už mokamas med. paslaugas – 11879,37 Eur;
14.1.4. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 2837,11 Eur;
14.1.5. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 798,56 Eur;
14.1.6. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 11896,87 Eur;
14.1.7. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos – 333,52 Eur.
15. Sąnaudos.

15.1. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos
vadovaujantis VSAFAS ir BAP.
15.2. Ataskaitiniais metais :
15.2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams
sudaro 212994,53 Eur, tai 81,5 % visų sąnaudų; praėjęs ataskaitinis laikotarpis 188305,54 Eur. darbuotojų
skaičius ataskaitiniais metai 11 žmonių, praėjusiais metais 12 žmonių;
15.3. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota medžiagų, atsargų, ūkinio inventoriaus už – 25597,48 Eur,
kas sudaro 9,7 % visų sąnaudų;
15.4. Kitų paslaugų apmokėjimo sąnaudoms skirta 12924,43 Eur tai apmokėjimai už suteiktas
paslaugas, įsigytas prekes, med. priemonių patikras ir t. t., kas sudaro 4,9 % visų pagrindinės veiklos
sąnaudų;
15.5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui išleista 388,00 Eur, tai 0,1% nuo pagrindinės veiklos
sąnaudų,
15.6. Už komunalines paslaugos ir ryšius išleista 5122,28 Eur arba 2,0 % visų pagrindinės veiklos
sąnaudų;
15.7. Transporto išlaidos per metus – 1102,24 Eur, 0,4% sąnaudų.
15.8. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1728,72
Eur, tai 0,7% pagrindinės veiklos sąnaudų;
15.9. Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos sudaro 659,52 Eur, 0,3% sąnaudų;
15.10. Socialinių išmokų per metus – 949,00 Eur, 0,4%;Virš sutartinių paslaugų nebuvo.
Informacija pateikiama 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai " priede, priedas Nr. 10.

1. Lentelė Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Eilės Nr. Grupė

1

Vidutinis
darbuotojų
skaičius

1.1

Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas 11
darbo sutartis
Einantys vadovaujamas pareigas
1

1.2
2.
3.

Kiti darbuotojai
Iš viso:
Iš jų socialinio draudimo sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos
Pareiginė alga
Priedai,
premijos
-174541,36
-35127,48

priemokos, Kita
-3325,69

-29917,15

-6309,86

-197,25

10

-144624,21

-28817,62

-3128,44

X

-4319,15

-610,94

-57,69

16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
16.1. Grynųjų pinigų likutis 2020-12-31 banko sąskaitose ir kasoje yra 138718,04 Eur.
Informacija apie pinigų judėjimą pateikiama pinigų srautų ataskaitoje 5-ojo VSAFAS 2 priede ir 17-ojo
VSAFAS 8 priede, priedas Nr. 4.
17. Sandoriai užsienio valiuta.
17.1. Ataskaitiniais metais Įstaiga neturėjo sandorių užsienio valiuta.
18. Turto nuvertėjimas.
18.1. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo
apskaityta nebuvo.
18.2. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo
priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.
18.3. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.
19. Su darbo santykiais susijusios išmokos.
19.1. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine
prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, nebuvo.
20. Poataskaitiniai įvykiai.
20.1. Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie galėtų daryti įtaką finansinių ataskaitų informacijai,
įstaigos veikloje nebuvo.
20.2. Teisminių ginčų ar bylų nebuvo.
Vyriausiasis gydytojas
Vyr. finansininkė

Gintautas Masevičius
Roma Stulpinaitė

