
 

 
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS 

 

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2021 METŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. birželio 27 d.  Nr. T-121 

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, ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-2163 (E) „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 Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 

metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

2021 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                                                               

2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-121 

 
 

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS  AKMENĖS  RAJONO  PIRMINĖS  SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS  CENTRO  2021 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Akmenės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji 

sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal 

sutartis su užsakovais, vadovaudamasi Įstaigos įstatais, kurių naujausia redakcija patvirtinta Akmenės 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-210. 

Įstaiga 2021 m. teikė pirminio lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugas: Agluonų 

medicinos punkte, Naujosios Akmenės miesto poliklinikoje, Akmenės miesto poliklinikoje, nuo 2021 

m. ir Ventos miesto poliklinikoje,  Psichikos sveikatos centre bei pacientų namuose pagal Įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 345, 1999 m. gegužės 19 d. išduotą Valstybinės 

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (patikslinta 

2021 m. spalio 1 dieną). 

Įstaigos dalininkas (savininkas) yra Akmenės rajono savivaldybė. Dalininkų kapitalo suma 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 43 118,92 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 154745,96 Eur. 

Per 2021 m. dalininko kapitalas padidėjo 111 627,04 Eur, iš jų  pagal Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos    2021 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-210 prijungus VšĮ Ventos ambulatoriją 1327,04 Eur 

ir 2021 m. rugsėjo 27 d. Nr. T-211 sprendimą „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo 

ir viešosios įstaigos „Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro“ dalininko įnašo 

didinimo“ padidėjo 110 300,00 Eur.  
Įstaigos vienasmenis valdymo organas – direktorius. 

Pagrindinis finansavimo šaltinis – privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos už 

suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 11 553:  

● Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

● Slaugos paslaugas; 

● Sveikatos programų paslaugas; 

● Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. 

Veiklos rezultatas 2021 metų pabaigoje –223 418,20 Eur deficitas.  

Įstaigoje 2021 m. sausio 1 d. buvo prisirašę 5557 gyventojai, apdraustų privalomuoju 

sveikatos draudimu, spalio 1 dieną buvo prijungta Ventos ambulatorija, todėl padidėjo gyventojų 

skaičius, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu 6386, gruodžio 31 d. – 6079 gyventojai. Per 

metus bendras prisirašiusiųjų skaičius padidėjo 520 asmenimis.  Prie psichikos sveikatos centro 

gruodžio 31 buvo prisirašę 2240 gyventojai apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.  

Įstaigai 2021 m. teko įveikti nemažai sudėtingų iššūkių. Esant šeimos ir vidaus ligų gydytojų 

trūkumui, siekiant užtikrinti prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams teikiamų ambulatorinių 

pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, metų pradžioje įstaigoje nepilnais 

darbo krūviais dirbo du šeimos gydytojai, į Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

Naujosios Akmenės polikliniką atvykstantys po darbų kitose asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančiose įstaigose. Įstaigos administracija aktyviai siekė rasti ir įdarbinti įstaigoje iki 3 etatų darbo 

krūvio šeimos ir / ar vidaus ligų gydytojus dirbti po 1 etato ar didesniu darbo krūviu, ar dirbti nepilnu 

darbo krūviu. Apie šeimos gydytojo reikalingumą Įstaiga skelbė regioniniuose laikraščiuose „Šiaulių 

kraštas“ ir „Santarvė“, viešino užimtumo tarnybos internetiniame puslapyje, bei užimtumo tarnybai 

tarpininkaujant internetinėse svetainėse: www.dirba.lt, www.firsty.lt, www.CVME.lt, 



www.darbai24.lt. Darbo pasiūlymo skelbimai buvo patalpinti įstaigos interneto svetainėje bei 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.  

Po intensyvių potencialių darbuotojų paieškų, pavyko rasti ir įdarbinti įstaigoje trūkstamos 

profesijos gydytojus: nuo 2021 m. kovo 15 d. Akmenės poliklinikoje nepilnu darbo krūviu įdarbinta 

šeimos gydytoja Nijolė Kasperavičienė, nuo 2021 m. balandžio mėnesio įstaigoje įdarbintos: 1 etato 

darbo krūviu šeimos gydytoja Ginta Pupelytė, 1,5 etato darbo krūviu šeimos gydytoja Ingrida 

Sakalauskienė. 

Paveikslas Nr. 1 

 

Šeimos gydytojos: N. Kasperavičienė,  I. Sakalauskienė,   G. Pupelytė 

 

2021 m. sausio mėnesį Įstaigoje darbo sutartis nutraukė psichikos sveikatos paslaugas teikę 

specialistai: gydytojai psichiatrai, medicinos psichologai, psichikos sveikatos slaugytojas. Įstaiga 

nebeturėjo galimybės užtikrinti gyventojams psichikos sveikatos paslaugų teikimo. Tuometinis 

įstaigos vadovas sudarė sutartį su kita, iš privataus kapitalo Akmenės rajone įsteigta įstaiga, dėl 

psichikos sveikatos paslaugų teikimo prie Įstaigos prisirašiusiems gyventojams. Įstaiga neteko dalies 

finansavimo, taip pat prarado ir dalį patrauklumo, nes pacientai dėl psichikos paslaugų turėjo lankytis 

kitoje įstaigoje. 

Nuo 2021 m. liepos 26 d. įdarbinus atitinkamos kompetencijos specialistus: gydytoją 

psichiatrą, gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, medicinos psichologą, psichikos sveikatos 

slaugytoją, Įstaigoje vėl teikiamos psichikos sveikatos paslaugos.     

Metų pradžioje pacientai medicinos darbuotojų vizitams buvo registruojami naudojantis 

išankstinės internetinės registracijos sistema www.sergu.lt, vėliau buvo sudaryta sutartis su 

valstybiniu registrų centru IPR IS (internetinės pacientų registracijos sistemos). Dėl pacientų srautų 

reguliavimo pacientai vizitui pas šeimos gydytojus ir kitus specialistus buvo registruojami per 

padalinių registratūros darbuotojus tiesiogiai arba telefonu. Šeimos medicinos paslaugas teikiame 

visiems nustatyta tvarka prie įstaigos prisirašiusiems asmenims. Psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugos teikiamos visiems gyventojams, prisirašiusiems prie Įstaigos psichikos sveikatos centro. 

Pacientų pageidavimu, esant paklausai, Įstaigoje dirba burnos higienistas – teikiamos burnos 

higienos paslaugos, turinčios didelę paklausą gyventojų tarpe. 

Siekiant mažinti sergamumą ir ligotumą tuberkuliozės infekcija Akmenės rajone, aktyviai 

dirbo Akmenės rajono savivaldybės DOTS (kontroliuojamojo tuberkuliozės gydymo) kabinetas prie 

Įstaigos. 2021 m. į jį dėl tęstinio ambulatorinio gydymo organizavimo kreipėsi 6 Akmenės rajono 

pacientų, sergančių tuberkulioze. Iš jų 1pacientas sėkmingai baigė gydymą, kiti 5 pacientai tęs 

gydymą 2022 m. Toliau aktyviai vykdytas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas „Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 



paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Akmenės rajono 

savivaldybėje“. Įgyvendinant projektą,  visi pacientai, drausmingai vartoję prieštuberkuliozinius 

vaistus,  gavo  socialinę paramą: 1 kartą per savaitę - maisto talonus  

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios sveikatai situacijos dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) 2020 m. balandžio 8 d. Akmenės rajone pradėjo veikti Įstaigoje prie 

Naujosios Akmenės poliklinikos įsteigtas padalinys Akmenės rajono karščiavimo klinika, nuo 

2020 m. lapkričio 9 d.  – Akmenės r. savivaldybės mobilus tyrimų punktas. Šiuose padaliniuose 

paslaugos gyventojams aktyviai buvo teikiamos ir 2021 metais (Pav. Nr. 2). Per 2021 m. 

Karščiavimo klinikoje aptarnauti 1734 gyventojai, Mobiliajame ištyrimo punkte priimti 12 370 

gyventojų. 

Paveikslas Nr. 2 

.  

 

  Nuo 2021 m. spalio 1 d. pasikeitė įstaigos sudėtis – Akmenės rajono savivaldybės tarybai 

pritarus prie Įstaigos prijungta viešoji įstaiga Ventos ambulatorija. 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
  Įstaigos misija – teikti saugias, kokybiškas, prieinamas, nespecializuotas, kvalifikuotas 

pirminės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas įstaigą pasirinkusiems pacientams, 

siekiant išvengti ligų atsiradimo bei atstatyti ir  išsaugoti Akmenės rajono gyventojų sveikatą. 

Įstaigos vizija – moderni pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti patvirtintus 

reikalavimus, naudojanti pažangias ir mokslu pagrįstas technologijas, teikianti aukščiausios kokybės 

paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius ir lūkesčius 

Įstaigos įstatuose nustatyti šie veiklos tikslai – 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. 

Įstaigos veiklos sritys: 

● asmens sveikatos priežiūra; 

● kitos įstatymų nedraudžiamos veiklos, susijusios su Įstaigos tikslų įgyvendinimu, 

vykdymas. 

Planavimo dokumentas – parengtas ir patvirtintas Įstaigos strateginis veiklos 2021-2023 m. 

planas, kuriame patvirtinti šie tikslai, uždaviniai ir nustatyti vertinimo kriterijai: 

Įstaigos strateginis tikslas - tenkinti viešąjį interesą vykdant sveikatinimo veiklą. 

Programos tikslas - organizuoti ir vykdyti pirminių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą vadovaujantis teisės aktų reikalavimais 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas: teigiamas; 
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Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis: neviršijant steigėjo patvirtinto normatyvo; 

Uždavinys 1: Užtikrinti tinkamą ir efektyvų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; 

Vertinimo kriterijai: 

● Suteiktas Skaidrios įstaigos vardas; 

● Įstaigos sąnaudų medikamentams dalis steigėjo patvirtinto normatyvo ir daugiau nei 

70 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP yra elektroniniai. 

Uždavinys 2:  Efektyviai organizuoti įstaigos administravimą ir ūkinį aptarnavimą; 

    Vertinimo kriterijai:   

● Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis steigėjo patvirtinto normatyvo ribose; 

● pritraukti ne mažiau 1 papildomo finansavimo šaltinį; 

● konsoliduotų viešųjų pirkimų ne mažiau nei 1. 

Visi uždaviniai įgyvendinti, rezultatas pasiektas, tikslai įgyvendinti. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI, JŲ ĮVERTINIMAS 

 
Įstaiga 2021 metais pasiekė šias Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių  

įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų 

siektinas reikšmes, patvirtintas  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymu Nr. V-1964 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(toliau – rodiklis) 

Pirminio lygio asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančios 

LNSS viešosios įstaigos (išskyrus 

nurodytas šios lentelės 3–5 

skiltyse)**** 

Pasiektas rodiklis 

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė 

1 2 3 4 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigos praėjusių metų 

veiklos rezultatų 

ataskaitoje nurodytas 

pajamų ir sąnaudų 

skirtumas (grynasis 

perviršis ar deficitas) 

 

Būti nenuostolingai 

Pajamos 1407362,56 Eur 

Sąnaudos 1630780,76  

Eur 

Veiklos rezultatas 2021 

metų pabaigoje –

223418,20 Eur deficitas.  

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: pajamos-sąnaudos 

2. 

Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

  

 

Valstybės institucijoms skyrus 

papildomų PSDF biudžeto lėšų 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti ir 

rekomendavus jas nukreipti 

darbuotojų darbo užmokesčiui 

didinti, ne mažiau kaip 80 proc. 

nurodytų lėšų panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti 

79,1 proc. 

 

(2021 liepos rugpjūčio 

mėn vidut. darbo  

užmokestis 62366,90 

Eur/2021 rugsėjo ir spalio 

mėn. vidut. darbo 

užmokesčio 78836,50 

Eur*100) 

3. 
Įstaigos sąnaudų 

valdymo dalis 

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms 

dalis ne daugiau kaip 7 proc. 

5 proc.  

(Valdymo išlaidos 

83288,84 Eur/sąnaudos 

1630780,76 Eur)  

4. 

Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

0,07            

Įsipareigojimai 110076,66 

Eur / sąnaudos 

1630780,76 Eur 



5. 
Papildomų finansavimo 

šaltinių pritraukimas 

ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra 

pasirašiusi bent vieną sutartį dėl 

dalyvavimo projekte, iš kurio 

gauna papildomą finansavimą 

2 

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

6. 

Pacientų pasitenkinimo 

įstaigos teikiamomis 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis 

lygis, tai yra pacientų 

teigiamai įvertintų 

įstaigoje suteiktų 

paslaugų skaičiaus dalis 

nuo visų per metus 

įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

skaičiaus pagal 

sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas 

paslaugų grupes 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis ne 

mažiau kaip 0,8 balo 

0,96 

7 

Įstaigoje taikomos 

kovos su korupcija 

priemonės, numatytos 

sveikatos apsaugos 

ministro tvirtinamoje 

Sveikatos priežiūros 

srities korupcijos 

prevencijos programoje 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

įtraukta į Skaidrių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą 

Taip 

8 

Informacinių 

technologijų diegimo ir 

plėtros lygis (pacientų 

elektroninės 

registracijos sistema, 

įstaigos interneto 

svetainės išsamumas, 

darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos 

dalyvavimo 

elektroninėje sveikatos 

sistemoje mastas)  

1. ASPĮ, išrašant e. receptus, 

vaistų sąveikų tikrinimo 

funkcionalumas naudojamas 

visa apimtimi. 

2. ASPĮ yra IPR IS dalyvis. 

3. Ne mažiau kaip 98 proc. visų 

vakcinacijos įrašų (e. 

dokumentas Nr. E063 

„Vakcinacijos įrašas“) (toliau – 

E063) išrašoma el. būdu. 

4. Patvirtinta ASPĮ naudojamos 

informacinės sistemos 

infrastruktūros saugumo 

dokumentacija 

Taip 

 

 

 

Taip 

Taip 

 

 

 

 

Ne 

 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

9. 

Kritinis likvidumo 

rodiklis 

Ne mažiau kaip 0,8 1,9   
  (Trumpalaikis turtas 

207649,91 Eur  dalijamas iš 

įsipareigojimų 110076,66 

Eur) 

10. 
Konsoliduotų viešųjų 

pirkimų skaičius 
Ne mažiau kaip 1 1 

 



 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE PAGRINDINĘ ĮSTAIGOS VEIKLĄ TEIKIANT ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS 

 

             Į šeimos gydytojų ir kitų specialistų konsultacijų skaičių įeina profilaktiniai sveikatos 

tikrinimai, paslaugos pacientų namuose, mokamos paslaugos. Pateikiame konsultacijų skaičius 

palyginimui su praėjusiais metais: 

  2021 m. 2020 m. 
Bendras šeimos gydytojų ir kitų specialistų konsultacijų skaičius 33 685 28 954 

Apsilankymai pas šeimos gydytojus 16 102 5 599 

Apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus      907 7 894 

Apsilankymai pas vaikų ligų gydytojus  9 306 4 574 

Apsilankymai pas gydytoją ginekologą     905    869 

Apsilankymai pas gydytojus odontologus  4 081  4 121 

Apsilankymai pas gydytojus psichiatrus  1 581  3 680 

Apsilankymai pas medicinos psichologus     135     255 

Apsilankymai pas gydytoją chirurgą     668  1 962 

Vidutiniškai vienam prisirašiusiam asmeniui tenka apsilankymų per 

metus 

     6,7      5,2 

 

Apsilankymų skaičius padidėjo dėl koronaviruso ligos protrūkių padidėjusio nuotolinių 

konsultacijų skaičiaus. Dėl nuotoliniu būdu išrašomų kompensuojamųjų vaistų lėtinėmis ligomis 

sergantiesiems pacientams ilgesniam laikui mažinamos eilės poliklinikose. 

2021 m. atlikta 1 288 vizitų  į pacientų namus (2020 m. - 7 351 vizitai),  ypatingą dėmesį 

skiriame neįgalių ir judėjimo negalią turinčių pacientų aptarnavimui, bet dėl COVID – 19 

pandemijos  didžioji dalis pacientų atsisakė paslaugų namuose: 

Gydytojų vizitų –128. 

Slaugytojų vizitų –1160, kai 2020 metais slaugytojų vizitų į namus skaičius buvo 6481.. 

Aktyviai teikėme slaugos paslaugas pacientų namuose:  2021 metais slaugos paslaugų 

pacientų namuose suteikėme 1953 vnt., buvo aptarnauta 470 terapinių bei 439 psichikos negalią 

turintys pacientai, kai 2020 metais pacientų namuose suteikta 4948 slaugos paslaugų.  

Įstaigos atliktų  prioritetinių skatinamųjų paslaugų lyginamoji paskutinių  3 metų suvestinė: 

 

 2021 m. 2020 m. 2019 m. 
Suteikta skatinamųjų prioritetinių 

paslaugų 
6 984 9 519 17 905 

Tenka vidutiniškai skatinamųjų 

prioritetinių paslaugų vienam asmeniui 
1,15 1,71 1,91 

Dėl SARS-CoV-2 infekcijos protrūkių padidėjo konsultacijų skaičius sergantiems asmenims, 

ko pasėkoje sumažėjo skatinamųjų paslaugų teikimo apimtys. 

            Įstaigos pacientams buvo teikiamos prevencinių programų paslaugos, finansuojamas pagal 

sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Mažėjant prisirašiusiųjų skaičiui, didėjant COVID-19 ligos 

atvejų skaičiui, mobilizavus personalo pajėgas vakcinavimui COVID – 19 vakcinomis ir darbui 

Karščiavimo klinikoje bei Mobiliame punkte, prevencinių programų paslaugų teikimo absoliutūs 

rezultatai gerokai mažesni. Duomenys apie vykdytas prevencines programas trijų metų dinamikoje: 

Programos pavadinimas 2021 m. 2020 m.  2019 m. 

 

Pokytis lyginant 

2021/2020 m. (proc.) 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinių priemonių programa 

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 

paėmimas ir rezultatų įvertinimas 

 

89 

 

119 

 

 

 

196 

 

 

↓ 

 

 



informacijos dėl gimdos kaklelio piktybinių 

navikų profilaktikos teikimas 

117 197 265 ↓ 

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių 

ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių finansavimo 

programa   

313 517 632 ↓ 

Priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos 

programa 

108 126 240 ↓ 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa 

420 523 805 ↓ 

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų  

ankstyvąją diagnostiką paslauga 

73 170 316 ↓ 

Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą ir 

rezultatų įvertinimo paslauga 

103    

Informacijos šaltinis:  Šiaulių TLK duomenys. 

Profilaktinių paslaugų teikimas: 2021 metais toliau buvo tobulinamas profilaktinių paslaugų 

teikimas tiek Naujosios Akmenės profilaktiniame kabinete, tiek šeimos gydytojų kabinetuose. 

Intensyvintas bendravimas su darbdaviais dėl darbuotojų sveikatos tikrinimų. Patikrinti 565 

darbuotojai.  

Imunoprofilaktika COVID-19 ir gripo vakcinomis: 

COVID – 19 vakcinomis   įstaigoje  ir vakcinavimo centre  atlikta įskiepijimų 9294, socialinės 

globos įstaigose apie 700 įskiepijimų. 

Sezoninio gripo vakcina  paskiepyti 210 asmenys, iš jų 150 nemokama  vakcina pagal 

patvirtintas indikacijas, 60 asmenų už  sezoninio gripo vakciną mokėjo patys. Lyginant su 2020 

metais, vakcinacijos apimtys sumažėjo. 2020 metais  vakcinuoti buvo 564 asmenų, 500 nemokama 

vakcina pagal patvirtintas indikacijas, 64 asmenų už sezoninio gripo vakciną patys susimokėjo.  

Vidaus medicininio audito veikla 

Vidaus medicininį auditą įstaigoje vykdė išorinis kvalifikuotas auditorius pagal pasirašytą 

paslaugų teikimo sutartį su MB „Medicininis auditas“. Metų eigoje planinių auditų metu peržiūrėti ir 

įvertinti įstaigoje naudojami paslaugų teikimą reglamentuojantieji vidaus dokumentai, medicininės 

formos, aprašai, įvertinta įstaigos veikla atsižvelgiant į šeimos medicinos paslaugų akreditavimo 

reikalavimus.  

 2021  m. pacientų apklausos vykdytos pirmą ir antrą pusmečiais pagal vadovo patvirtintą 

„Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą“. Anonimiškai apklausti 399 

pacientas. Per I pusmetį 215 pacientų, per II pusmetį 184 pacientai.  Apibendrinant galima teigti, kad 

didžioji dauguma pacientų teigiamai vertina medicinos personalo darbą, pasitiki medikais. 

Vykdydami Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d.  įsakymo Nr. V-419 „Dėl asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos 

kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų 

patvirtinimo“ 2.1.2. punkto įpareigojimą, teikėme informaciją apie pacientų pasitenkinimo VšĮ 

Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metais teiktomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygį Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos: pacientų pasitenkinimo lygis 0,96. 2022 metais toliau planuojama 

gerinti įstaigos veiklą atsižvelgiant į pacientų poreikius bei lūkesčius bei pasiekti pacientų 

pasitenkinimo lygio ne mažesnio kaip  0,98 balo. 

Planuojamas vidaus medicininio audito paslaugų pirkimas 2022 metams. Numatoma tęsti 

reguliarius darbuotojų mokymus neatitikčių prevencijos klausimais susirinkimuose ir tiksliniuose 

mokymuose. Pagrindiniu tikslu ir toliau bus laikomas kokybiškas, savalaikis medicininių paslaugų 

suteikimas. 

 

 

 



V SKYRIUS 

KITA INFORMACIJA 

 

Įstaigos finansai (įskaitant ir VšĮ Ventos ambulatorijos) 

Metinė finansinė atskaitomybė pateikta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais. 

Informacija apie pajamas. 

Pagrindinės veiklos pajamos – 1407362,56 Eur, iš jų: 

Finansavimo pajamos – 706601,92 Eur; 

Pajamos už paslaugas – 700760,64 Eur, tame skaičiuje:  

● 661519,43 Eur už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinės 

ligonių kasa; 

● 39241,21 Eur už suteiktas kitas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir 

juridiniai asmenys. 

Informacija apie sąnaudas: 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 1626098,34  Eur., iš jų: 

• darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos   1028102,17 Eur. 

• nusidėvėjimo ir amortizacijos   30905,15  Eur; 

• komunalinių paslaugų ir ryšių   29040,32 Eur; 

• transporto  7807,64 Eur; 

• kvalifikacijos kėlimo  808,00   Eur; 

• paprastojo remonto ir eksploatavimo  962,95 Eur; 

• sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina  460095,38  Eur; 

• nuvertėjimo ir nurašymo sumų 5177,97 Eur; 

• kitų paslaugų  63203,76  Eur; 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 1113,96 Eur. 

 

Darbo užmokesčio  normatyvas. 

Išlaidų normatyvas darbo užmokesčiui  su socialinio draudimo mokesčiais yra iki 88 % nuo 

įstaigos  pajamų, nustatytų 2018 m. balandžio 25  d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T-83. 2021 m. darbo užmokesčio sąnaudos yra 73 % su socialinio draudimo mokesčiais  nuo 

pagrindinių  veiklos pajamų. 

Duomenys apie vadovą ir įstaigos valdymą 

Vienasmenis įstaigos valdymo organas – Įstaigos vadovas. 2021 m. įvyko Įstaigos vadovo 

pasikeitimas: iki 2021 m. vasario 9 d. įstaigos vadovo pareigas ėjo direktorė Vaida Sungailienė.. Nuo 

2021 m. vasario 10 d. įstaigos vadovu terminuotam iki vienerių metų laikui paskirtas Įstaigos 

direktorius Justinas Stašys. Direktorius užsiėmė aktyviomis trūkstamos specialybės gydytojų 

paieškomis, sugebėjo prikalbinti atvykti į Akmenės rajoną dirbti tris šeimos gydytojus. Įstaigos 

vadovas siekė psichikos sveikatos paslaugų teikimo įstaigoje atnaujinimo – prikvietė įstaigoje dirbti 

šio profilio specialistus. J. Stašys subūrė, sutelkė kolektyvą darniam darbui, nuolat bendrauja su 

Šiaulių teritorinės ligonių kasos vadovais ir specialistais, Akmenės rajono savivaldybės vadovais ir 

specialistais. Įstaigos vadovas dalyvauja organizuojamuose seminaruose, pasitarimuose, 

konsultacijose.  

Įstaigos valdyme dalyvauja įstaigos administracija, kurią sudaro: administracijos vadovas 

įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis bendrosios 

praktikos slaugytojas, ūkio padalinio vedėjas, personalo ir biuro administratorius. Direktoriaus 

pavaduotojo pareigybė 2021 m. buvo neužimta. 2021 metais du kartus vyko vyriausiojo buhalterio 

pasikeitimas: iki 2021 m. gegužės mėnesio vyriausiojo buhalterio funkcijas atliko kitas juridinis 

asmuo, t. y. MB „Buhera“ pagal sudarytą sutartį, po to vyriausiąja buhaltere buvo įdarbinta Daiva 

Mačiukienė, pastarajai nutraukus darbo sutartį, vyriausiosios buhalterės pareigas užėmė Danguolė 

Muningienė. 

Įstaigoje veikia kolegialūs valdymo organai: 



● Stebėtojų taryba, 

● Medicinos etikos komisija, 

● Gydymo taryba, 

● Slaugos taryba, 

● Darbo taryba. 

Įstaigoje vyksta darbuotojų susitarimai. Jų metu kviečiami išorės specialistai, kolegos, kad 

bendrų pasitarimų metu būtų keliama medicinos darbuotojų kvalifikacija, darbuotojai supažindinami 

su naujais teisės aktais, jų pakeitimais, įstaigoje patvirtintais, priimtais vidaus dokumentais, kurių 

informaciją reikalinga žinoti darbuotojams. Esant poreikiui, sudaromos darbo grupės, neplaniniai 

pasitarimai aktualiems klausimams spręsti ir užduotims vykdyti. 

 

Duomenys apie įstaigos vadovo atlyginimą* 2021 metais 

                                                                       Eur, ct 

Eil. 

Nr. Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorius 28 903,34 0,00 0,00 0,00 0,00 28 903,34 

* Neatskaičius mokesčių. 

 

Personalo politika 

Personalo politika - viena iš prioritetinių vadovo veiklos sričių.  

2021 m. sausio 1 dieną įstaigoje dirbo 47 darbuotojai (39 etatai), gruodžio 31 d. – 52 

darbuotojai (42 etatai), vidutinis darbuotojų skaičius per metus – 45 (vidutinis etatų skaičius -37).  

2021 m. gruodžio mėnesio duomenimis įstaigoje paslaugas teikia šeimos gydytojai: Ingrida 

Sakalauskienė, Ginta Pupelytė, Ieva Lemežytė - Tartilienė, Nijolė Kasperavičienė. Vienam ar kitam 

gydytojui susirgus, atostogaujant ar dėl kitų priežasčių nebūnant darbe, Įstaigoje terminuotam laikui 

įdarbinama kraštietė šeimos gydytoja Ugnė Masevičiūtė. 

Psichikos sveikatos centras 2021 m. gruodžio mėnesio stoviui pilnai aprūpintas reikiamais 

specialistais ir paslaugas teikia pilna apimtimi visomis savaitės darbo dienomis nuo pirmadienio iki 

penktadienio.   

Siekiant išlaikyti puikiai suorganizuotą odontologijos paslaugų teikimą, teikiamų paslaugų 

prieinamumą gyventojams, gydytojai odontologai, gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos 

higienistas dirba Naujosios Akmenės, Akmenės bei Ventos poliklinikose. Akmenės poliklinikoje 

pacientus aptarnauja čia jau nebe pirmus metus dirbantis gydytoja odontologė Rasa Dievinienė, 

Ventos poliklinikoje įdarbinta jauna perspektyvi gydytoja odontologė Brigita Janavičiūtė. Naujosios 

Akmenės poliklinikoje darbo santykius nutraukė čia dirbusi gydytoja odontologė Paulina 

Petruninaitė, nedelsiant buvo pakviestas ir įdarbintas gydytojas odontologas Tadas Kybartas, jau 

pamėgtas suaugusiųjų pacientų ir vaikučių. 

Toliau siekiama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą kūdikiams ir nepilnamečiams vaikams: 

įstaigoje dirbantys šeimos gydytojai mielai aptarnauja tiek suaugusiuosius, tiek nepilnamečius 

pacientus. Akmenės poliklinikoje dirba vaikų ligų gydytoja Zinaida Aurelija Grigaitienė, Naujosios 

Akmenės poliklinikoje – vaikų ligų gydytojos Salomėja Almanienė ir Zinaida Aurelija Grigaitienė. 

Komandoje su vaikų ligų gydytojais dirba ilgametę patirtį turintys ir gyventojų tarpe 

autoritetą pelnę gydytojai: vidaus ligų gydytoja Angelė Mickuvienė, gydytojas chirurgas Romansas 

Morkus. 

Nuo 2021 m. spalio 1 d. prie Įstaigos prijungus VšĮ Ventos ambulatoriją, įstaigos kolektyvą 

papildė slaugos personalo ir kiti darbuotojai. Aktyviai ieškoma įdarbinti kineziterapeutus bei 

slaugytojo padėjėjus, kad Įstaiga galėtų teikti slaugos paslaugas namuose ir taip siekti didesnio 

įstaigos patrauklumo bei pretenduoti į didesnį paslaugų finansavimą privalomojo sveikatos draudimo 

fondo lėšomis. 



2021 metų eigoje įvyko esminiai darbuotojų pasikeitimai buhalterinės apskaitos padalinyje: 

Įstaigoje 2021 m. gegužės mėnesį sutartį dėl buhalterinių paslaugų teikimo nutraukė MB 

„Buhera“. Vyriausiojo buhalterio pareigas pradėjo eiti Daiva Mačiukienė, kuri 2021 m. spalio 15 d. 

darbo santykius su Įstaiga nutraukė. Nuo 2021 m. spalio 18 d. vyriausiojo buhalterio pareigas užima 

Danguolė Muningienė. 2021 m. kovo 21 d. buhalteriu – kasininku ir duomenų apsaugos pareigūnu 

dirbęs asmuo išėjo vaiko auginimo atostogų, jo vietoje pagal terminuotą darbo sutartį įstaigoje 

pradėjo dirbti kitas, reikiamas kompetencijas ir darbo patirtį turintis darbuotojas. 

 

Investicijų planavimas,  papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas, įgyvendinti 

projektai 

Įstaiga nuolat ieško galimybių pritraukti papildomus finansavimo šaltinius, siekdamas 

plėtoti įstaigos veiklą, teikti kokybiškesnes paslaugas rajono gyventojams.  

Įstaiga 2021 m. veiklą tęsė  Savivaldybės DOTS (kontroliuojamojo tuberkuliozės gydymo) 

kabinetas. Dėl nepanaudotų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo pratęsta sutartis dėl 

projekto „Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje“ tęstinio 

vykdymo iki 2023 m. rugpjūčio mėnesio. 

Partnerio teisėmis dalyvavome iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms 

gyventojų grupėms“ projekte, kurio metu per 2021 metus buvo skirtas finansavimas daugiau nei 60 

tūkstančių eurų, iš kurių apie 50 tūkstančiai eurų buvo skirta iš Europos sąjungos lėšų. 

Šio projekto dėka buvo atnaujintas IT įranga (Pav. Nr. 3): 7 stacionarūs kompiuteriai, 1 

nešiojamas kompiuteris, 2 spausdintuvai ir 2 kopijavimo aparatai, kuriais naudojasi specialistai, 

siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šios įrangos vertė: 10 130 €, iš kurių iš 

Europos sąjungos lėšos - 8 216 € 

Paveikslas Nr. 3 

 

 

 

 

Projekto „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas tikslinėms grupėm“ metu įsigyta 

nauja IT įranga gerinant teikiamų paslaugų 

kokybę 

 

 

Norint užtikrinti paslaugų 

prieinamumą senyvo amžiaus ir neįgaliesiems 

asmenims buvo įsigyti 3 nauji automobiliai 

(Pav. Nr. 4). Šie automobiliai yra skirti ambulatorinių slaugos paslaugų teikimui pacientų namuose. 

Bendra suma 47 040 €, iš kurių Europos sąjungos lėšos 35 700 €. 

Paveikslas Nr. 4 



 

 

Projekto „Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir 

prieinamumo gerinimas tikslinėms 

grupėm“ metu įsigytas naujas 

automobilis Toyota Yaris, skirtas 

mobiliai komandai vykti pas pacientus į 

namus 

 

 

 

2021 metais buvo įsigyta 

papildomos medicininės įrangos: kraujo 

paėmimo kėdė, autoklavas (Pav. Nr. 5), 2 užrakinamos vaistų spintos, elektroninės svarstyklės, stalas 

metadono dozatoriui.  Bendra suma šios medicininės įrangos 6 352 € , iš kurių Europos sąjungos lėšos 

– 5 400€. 

Paveikslas Nr. 4 

 

 

Projekto „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas tikslinėms grupėm“ metu įsigytas naujas 

autoklavas 

 

 

COVID-19 pandemijos patirtų išlaidų 

mažinimui per Akmenės rajono savivaldybę gauta 

142 550,89€  iš SAM projekto – priemonės 

„Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos administravimas“ 

 

 

Reikšmingi sandoriai 

2021 metais reikšmingų sandorių nesudaryta. 

Įvairios  problemos 

Įstaiga patyrė finansinių sunkumų: 

• Dėl  Psichikos sveikatos centro komandos  ir kitų  darbuotojų atleidimo iš einamų pareigų, 

kurie perėjo dirbti į UAB „Akmenės sveikatos centrą“ buvo neplanuotai išmokėta 30 500 Eur. 

• Dėl agresyvios konkurencijos  ir teisminių procesų su  UAB „Akmenės sveikatos centru“, 

Įstaiga turėjo neplanuotų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti – 9 080 Eur. 

Akmenės poliklinikoje pusė visų langų yra seni, mediniai ir nesandarūs. Dėl neskirto 

finansavimo nepertvarkytas įėjimas į pastatą, įskaitant naujas sandarias lauko duris.  Būtina išspręsti 

šias problemas, pagerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą Akmenės poliklinikos pacientams. 

Veiklos  planai  2022 m. 

2022 metais Įstaiga, įgyvendindama Įstaigos misiją ir veiklos tikslus, tęs įstaigos licencijoje 

numatytą veiklą, didžiausią dėmesį skirdamas teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui. 

Tuo tikslu: 

Ieškoti, rasti ir įdarbinti kineziterapeutus, slaugytojo padėjėjus; 

Įgyvendinti priemones, reikalingas Sveikatos apsaugos ministro nustatytiems kokybės 

rodikliams pasiekti; 



Stiprinti įstaigos materialinę bazę ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę įsigyjant reikiamos 

naujos įrangos. Išlaikyti tinkamas darbui darbuotojams ir patogias patrauklias patalpas pacientams, 

atliekant būtinus einamuosius remonto darbus; 

Aktyviai vykdyti personalo politiką – ypatingą dėmesį skirti darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui ir nuolatiniam tobulinimuisi, palaikyti draugišką, gerą, darbingą, pacientui ir darbuotojui 

palankią atmosferą įstaigoje; 

Dalyvauti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose projektuose, savivaldybės 

biudžeto finansuojamose priemonėse;  

Tobulinti organizacines priemones, siekiant mažinti eiles pas sveikatos priežiūros 

specialistus, gerinant  paslaugų kokybę bei prieinamumą ir didinant pacientų pasitenkinimą; 

Aktyviai vykdyti prevencinių programų, skatinamųjų, Savivaldybės DOTS kabineto 

paslaugų teikimą;  

Užtikrinti tinkamą Karščiavimo klinikos ir Mobilaus ištyrimų punkto darbą tokį laiką, kiek 

to reikės Lietuvos valstybei; 

Plėsti ir tobulinti e-sveikatos paslaugą pilna apimtimi;  

Vykdyti antikorupcines priemones, siekiant išlaikyti Skaidrios įstaigos statusą. 
 

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro                                     Rasa Penikienė                                                       

vyriausioji bendrosios praktikos slaugytoja, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 

I SKYRIUS 

 BENDROJI DALIS 

 

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. 

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) buvo 

įregistruota 1997-11-11, įstaigos kodas 153084039, steigėjas Akmenės rajono savivaldybė. 

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygmens 

sveikatos priežiūros paslaugas. 

Finansiniai metai 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d.  ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.  

Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus 

Įstaiga turi šiuos struktūrinius vienetus: 

Naujosios Akmenės poliklinika, buveinės adresas: Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė; 

Akmenės poliklinika, buveinės adresas:  S. Daukanto g. 7, Akmenė; 

Psichikos sveikatos centras, buveinės adresas: Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė; 

Agluonų medicinos punktas, buveinės adresas: Agluonai, Akmenės rajono savivaldybė; 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021-08-27 sprendimu  Nr. T-210 „Dėl viešosios įstaigos  

Ventos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centro“ 2021-10-01prijungta Ventos ambulatorija, buveinės adresas: Ventos g. 

28, Venta. 

Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį 

Įstaigoje per 2021  metus vidutiniškai dirbo 45 darbuotojai. 

 

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos      

veiklą. 

Susiklosčius  sudėtingai ekstremaliai  situacijai dėl COVID19 Lietuvoje, didėja pacientų skaičius 

įstaigoje. 

 

II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

 
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartai (toliau – VSAFAS) reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie 

neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius 

teisės aktus: 

-Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

 

PATVIRTINTA 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-121 

 

 



- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas 

ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos 

principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

1. Subjekto; 

2. Veiklos tęstinumo; 

3. Periodiškumo; 

4. Pastovumo; 

5. Piniginio mato; 

6. Kaupimo;  

7. Palyginimo;  

8. Atsargumo;  

9. Neutralumo;  

10. Turinio viršenybės prieš formą. 

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos 

piniginį vienetą – eurą. 

Sudarant finansines ataskaitas reikšminga suma buvo laikoma iki 0,05 procentų įstaigos pajamų. 

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su 

užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos 

santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.  

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Per ataskaitinius  finansinius metus buvo pakeista apskaitos politika, informacija teikiama pagal 7-

ąjį VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas. 

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų 

nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės 

naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo 

turtu disponuoti.  

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo 

tarnavimo laikas: 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 4 m 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 9 m 

3. Kitas nematerialusis turtas 9 m 

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. 

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo 

turto pripažinimo kriterijų. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo 

savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500,00 eurų (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam 

turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau 

nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės 

naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo 

turtu disponuoti.  

Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

 

1. Pastatai   

1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); 

90 m 



monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir 

denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

1.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 

betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

50  m 

2. Mašinos ir įrenginiai  

2.1. Medicinos įranga 7 m 

2.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 5m 

2.3. Gamybos mašinos  ir įrenginiai 7 m 

3. Transporto priemonės  

3.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 5 m 

3.2. Specialūs automobiliai 5 m 

3.3. Kitos transporto priemonės 8 m 

4. Baldai ir biuro įranga  

4.1. Baldai 7 m 

4.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 m 

4.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 m 

4.4. Kita biuro įranga 5 m 

5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

5.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 8 m 

5.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 m 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.  

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, 

yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

Atsargos 

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-ajame 

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. Medikamentai ir 

medicinos priemonės nurašomi, kai faktiškai sunaudojami.  

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto 

naudoti inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamas inventoriaus kiekine 

išraiška kontrolės tikslais registruojamas nebalansinėse sąskaitose.  

Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas skirstomas į 

ilgalaikį ir 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.  

Finansavimo sumos 

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 pinigai 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).  

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.  

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą 

įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavusi turtą ar 

paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba 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 vienerius metus nuo finansinės būklės 

ataskaitos sudarymo datos.  

Atidėjiniai 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: turimas 

įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio; tikimybė, 

kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimų suma 

gali būti patikimai įvertinta. 

 Atostoginių ir pensijų, bei buvusiam darbuotojui dėl žalos atlyginimo, išmokų kaupimai 

sudaromi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais 

susijusios išmokos“.  

Atostoginių ir pensijų kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, 

skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio. 

Pajamos 

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y., kurį suteikiamos 

medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

Įstaigos pajamas sudaro: finansavimo pajamos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, kitos 

veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir 

apskaitomos 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 materialiajam turtui įsigyti, 

pripažįstamos finansavimo pajamomis:  

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją) ;  

- registruojant turto nuvertėjimą;  

- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams; 

 - nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.  

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:  

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;  

- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;  

- pardavus atsargas;  

- atsargoms nuvertėjus;  

- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas. 

Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10-

ajame VSAFAS „Kitos pajamos“. 



Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, 

kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir 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. 

Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 11-ajame 

VSAFAS „Sąnaudos“.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 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 patį laikotarpį, kada buvo padarytos.  

Segmentai 

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, 

kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Visa įstaigos veikla priskirta segmentui 

„Sveikatos apsauga“. 

 

III SKYRIUS 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. P03) 

Per ataskaitinį laikotarpį Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nurašyta nebuvo.  

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaiga neturi 

Nematerialiojo turto likutinė vertė – 573,24 Eur 

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamo veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:  

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

16 571,98 Eur 14 938,48 Eur 

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, Įstaiga neturi. 

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Įstaiga neturi. 

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto Įstaiga neturi. 

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, Įstaiga neturi. 

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto nematerialiojo turto kitiems subjektams 

nebuvo. 

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumos, pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 

nėra. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto nematerialaus turto, kurio finansinės 

nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, Įstaiga neturi. 

Prielaidų, pagrindžiančių nematerialiojo turto vienetų prisikyrimą neriboto naudingo 

tarnavimo laiko nematerialiajam turtui, nėra. 

Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą 

per 2021 m. pagal 13-to VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą.  

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04) 

Per ataskaitinį laikotarpį Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ilgalaikio 

materialaus turto perkant įsigijo už 46 868,11 Eur.  

Įvykus reorganizacijai jungimo būdu, iš VšĮ Ventos ambulatorijos gauta (įsigyta) ilgalaikio 

materialaus turto už 126 470,56 Eur, nudėvėta suma 158 126,54 Eur, likutinė vertė 105 344,02 Eur.  

Pergrupavimo eilutėje yra parodytas turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą. 



Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 30 190,72 Eur.   

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 125537,74 Eur. Daugiausia įtakos tam 

turėjo pirkto naujo ir gauto iš Ventos ambulatorijos turto suma per ataskaitinį laikotarpį. 

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 300 620,70 

Eur. 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

296 180,44 Eur 204 906,79 Eur 

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai,  Įstaiga neturi. 

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Įstaiga neturi. 

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto Įstaiga neturi. 

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, Įstaiga neturi. 

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš 

nuomos gauti, Įstaiga  neturi. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto materialaus turto, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, Įstaiga neturi. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną Įstaiga neturi. 

VĮ Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto Įstaiga neturi. 

VĮ Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto Įstaiga neturi. 

Įstaigos materialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 

 

Pateikiame formą apie materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per 2021 

m. pagal 12-to VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą.  

 

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą  

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. 

 

Informacija apie biologinį turtą  

Įstaiga biologinio turto neturi. 

 

Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08) 

Įstaigos apskaitoje registruota 41 150,65 Eur atsargų likučio suma. 

Per 2021 metus atsargų buvo įsigyta už 457 528,63 Eur, iš jų  nemokamai gautų atsargų 

vertė 418 180,01 Eur, (ES – 15559,10 Eur; VB – 374999,14 Eur, kitų šaltinių 12101,07 Eur), 

įsigyto turto savikaina 39 348,62 Eur. Iš Ventos ambulatorijos gauta atsargų už 9 861,21 Eur. 

Įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį sunaudota atsargų už  467 009,88 Eur.  

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų  Įstaiga neturi. 

Įstaigoje aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė, taip pat aplinkybių ar 

ūkiniai įvykių, dėl kurių buvo atkurta sumažinta atsargų vertė, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį, Įstaiga  

neturėjo. 

Pateikiame formą apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2021 m. pagal 

8-to VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą.  

 

 

 

 

 

 



Išankstiniai apmokėjimai  (pastaba Nr. P09) 

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 

Eil. 

Nr. 

Straipsnio pavadinimas Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 
1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 133,51 473,90 

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 90,25  

1.2.   Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus 

subjektams pavedimams vykdyti 

  

1.3.   Išankstiniai mokesčių mokėjimai   

1.4.   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   

1.5.   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 43,26  

1.6.   Kiti išankstiniai apmokėjimai   

1.7.   Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus 

subjektų pavedimams vykdyti 

  

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos  473,90 

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 133,51 473,90 

 

Per vienus metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10) 

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 
kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 
sektoriaus 

subjektų 

iš viso tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 
kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 
sektoriaus 

subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Per vienus metus gautinų 

sumų įsigijimo savikaina, 

iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

91859,91 72627,06  97897,45 95117,99  

 1.1. Gautinos finansavimo 

sumos  

14666,09   1187,27 1187,27  

1.2. Gautini mokesčiai ir 

socialinės įmokos  

      

1.2.1.   Gautini mokesčiai       

1.2.2.   Gautinos socialinės 

įmokos 

      

1.3. Gautinos sumos už turto 

naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas  

68394,14 68330,54  88298,34 86706,15  

1.3.1.   Gautinos sumos už turto 

naudojimą 

      

1.3.2.   Gautinos sumos už 

parduotas prekes 

      

1.3.3.   Gautinos sumos už 

suteiktas paslaugas 

68355,99 68292,39  88218,34 86661,71  

1.3.4.   Gautinos sumos už 

parduotą ilgalaikį turtą 

      



1.3.5.   Kitos 38,15 38,15  80,00 44,44  

1.4. Gautinos sumos už 

konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos 

      

1.5. Sukauptos gautinos sumos 4373,05      

1.5.1.   Iš biudžeto       

1.5.2.   Kitos 4373,05      

1.6. Kitos gautinos sumos 4426,63 4296,52  8411,84 7224,57  

2. Per vienus metus gautinų 

sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

      

3. Per vienus metus gautinų 

sumų balansinė vertė (1-2) 

91859,91 72627,06  97897,45 95117,99  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11) 

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 

 
Eil. 

Nr. 

Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso biudžeto 

asignavimai 

iš viso biudžeto 

asignavimai 

1 2 3 4 5 6 

1. Pinigai iš valstybės biudžeto 

(įskaitant Europos Sąjungos 

finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6) 

    

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose     

1.2.   Pinigai kasoje      

1.3.   Pinigai kelyje      

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose     

1.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 

    

1.6.   Pinigų ekvivalentai     

2. Pinigai iš savivaldybės 

biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–

2.5+2.6) 

    

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose      

2.2.    Pinigai kasoje      

2.3.    Pinigai kelyje      

2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose     

2.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 

    

2.6.   1104,36     

3.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7) 

74505,84  97186,45  

3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  73820,07  96540,62  

3.2.    Pinigai kasoje  685,77  645,83  

3.3.    Pinigai kelyje      

3.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose     

3.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 

    

3.6.    Indėliai, kurių terminas 

neviršija trijų mėnesių  

    



3.7.    Kiti pinigų ekvivalentai      

4. Iš viso pinigų ir pinigų 

ekvivalentų (1+2+3) 

74505,84  97186,45  

5.  Iš jų išteklių fondų lėšos      

 

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12) 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

Eil

. 

Nr. 

Finansavimo sumos Finansavimo 

sumos 

laikotarpio 
pradžioje 

Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavi 

mo sumų 

pergrupavi
mas 

Neatlygintinai 

gautas turtas 

Perduota 

kitiems 

viešojo 
sektoriaus 

subjektams 

Finansavim

o sumų 

sumažėjima
s dėl turto 

pardavimo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Iš valstybės biudžeto 

(išskyrus valstybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

22 682,30 107 563,62  374 999,14 -7 879,27  

11.

1 

nepiniginiam turtui įsigyti 22 682,30 3 204,04  374 999,14 -579,85  

11.

2 

kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

 104 359,58   -7 299,42  

22. Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus  savivaldybės 

biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš ES, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

97 075,53 160 713,38 0,00    

22.
1 

nepiniginiam turtui įsigyti 97 075,53  35 840,20    

22.

2 

kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

 160 713,38 -35 840,20    

33. Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, 

kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės 

biudžetų ES  projektams 

finansuoti): 

29 947,10 36 561,23  15 559,10   

33.

1 

nepiniginiam turtui įsigyti 29 947,10 36 312,39  15 559,10   

33.

2 

kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

 248,84     

44. Iš kitų šaltinių: 28 930,31 28 023,73  26 118,77 -496,35  

44.

1 

nepiniginiam turtui įsigyti 28 930,31 1 503,00  26 118,77 -496,35  

44.

2 

kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

 26 520,73     

55. Iš viso finansavimo sumų 178 635,24 332 861,96 0,00 416 677,01 -8 375,62  

 

 



Eil. 

Nr. 

Finansavimo sumos Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 
sektoriaus 

subjektams 

Finansavim

o sumos 

grąžintos 

Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas 

Kiti pokyčiai Finansavim

o sumų 

likutis 
ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 9 10 11 12 13 14 

11. Iš valstybės biudžeto 

(išskyrus valstybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

-476616,73   14 666,09 1 110,16 36525,31 

11.1 nepiniginiam turtui įsigyti -379556,57    1 110,16 21859,22 

11.2 kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

-97060,16   14 666,09  14666,09 

22. Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus  savivaldybės 

biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš ES, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

-110 445,24  -26 781,40  86 474,54 207 036,81 

22.1 nepiniginiam turtui įsigyti -12 353,46    86 474, 54 207 036,81 

22.2 kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

-98 091,78  -26 781,40   0,00 

33. Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, 

kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės 

biudžetų ES  projektams 

finansuoti): 

-43 758,32  -1,98  12 705,10 51 012,23 

33.1 nepiniginiam turtui įsigyti -43 511,46    12 705,10 51 012,23 

33.2 kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

-246,86  -1,98   0,00 

44. Iš kitų šaltinių: -75 781,63   -1 187,27 6 448,52 12 056,08 

44.1 nepiniginiam turtui įsigyti -49696,64    5696,99 12 056,08 

44.2 kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

-26084,99   -1 187,27 751,53 0,00 

55. Iš viso finansavimo sumų -706 601,92  -26 783,38 13 478,82 106 738,32 306630,43 

 

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos (gautos) 

Iš viso: Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos (gautos) 

Iš viso: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Iš valstybės 

biudžeto  (išskyrus 
valstybės biudžeto 

asignavimų dalį, 

gautą iš Europos 
Sąjungos, užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų) 

 22682,30 22682,30 14 666,09 21859,22 36525,31 



2. Iš savivaldybės 

biudžeto (išskyrus 

savivaldybės 
biudžeto 

asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos 
Sąjungos, užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų) 

 97 075,53 97 075,53  207 036. 81 207 036,81 

3. Iš Europos 

Sąjungos, užsienio 

valstybių ir 
tarptautinių 

organizacijų  

(finansavimo sumų 
dalis, kuri gaunama 

iš Europos 

Sąjungos, 
neįskaitant 

finansvimo sumų iš 

valstybės ar 
savivaldybės 

biudžetų ES  

projektams 

finansuoti) 

 29 947, 10 29 947,10  51 012,23 51 012,23 

4. Iš kitų šaltinių  28 930,31 28 930,31 -1 187,27 13 243,35 12056,08 

5. Iš viso  178 635,24 178 635,24 13 478,82 293151,61 306 630,43 

 Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, finansavimo sumų likučiai padidėjo 127 995,19 Eur. Tam įtakos turėjo įsigytas ir 

gautas ilgalaikis turtas iš Ventos ambulatorijos per ataskaitinį laikotarpį. 

 

Informacija apie atidėjinius  (pastaba Nr.P15) 

Įstaigos apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu buvo registruota atidėjinių suma 21 529,39 Eur, 

kurią sudaro pensijiniai kaupiniai 17 960,93 Eur  bei priskaityta žala 3568 46 Eur. 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr.P17) 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 

Eil. 

Nr. 

Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso tarp jų 

viešojo 

sektoria

us 

subjekta

ms 

tarp jų 

kontroliuoj

amiems ir 

asocijuoties

iems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

iš viso tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

tarp jų 
kontroliuojamiem
s 

ir 

asocijuotiesiems  
ne viešo 

jo sektoriaus 

subjektams 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos 

ir finansavimo sumos 

      

2.  Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
27 991,30   3 

322,55 

25 

481,88 

 

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 9 322,09 195,56  6 

047,51 

175,38  

4. Sukauptos mokėtinos sumos 51 563,88 4,13  7,66 2,15  

 4.1.   Sukauptos finansavimo 

sąnaudos 
      

 4.2.   Sukauptos atostoginių 

sąnaudos 
50 158,23      

4.3.   Kitos sukauptos sąnaudos 1 401,52       



4.4.    Kitos sukauptos mokėtinos 

sumos 
4,13 4,13  7,66 2,15   

5. Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
   90 

346,62 

125,00   

5.1.   Mokėtini veiklos mokesčiai        

5.2.   Gauti išankstiniai 

apmokėjimai 
       

5.3.    Kitos mokėtinos sumos    90 

346,62 

125,00   

6. Kai kurių trumpalaikių 

mokėtinų sumų balansinė vertė 

(1+2+3+4+5) 

88 547,27 199,69  99724,

34 

25 

784,41 

 

 

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 

  

Eil. 

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas Iš viso gauta 

paramos per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

*** 

Paramos teikėjo, 

suteikusio paramą, 

pavadinimas 
Kodas Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 
Paslaugomis 

Turto 

panauda** 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Lietuvos 

Respublikos 

juridiniai asmenys 
            

1.1.        

1.2        

2. Užsienio valstybių 

juridiniai asmenys 
            

2.1. ......             

2.2. ......             

3. Fiziniai asmenys* X           

4. Gyventojai, skyrę 

gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 
X 516,91  X X X  516,91 

5. Anonimiškai X           

6. Gauta iš paramos 

lėšų įgyto turto 
            

6.1. ......             
6.2. ......             

7. Iš viso X  516,91        516,91 

Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis 

Įstaigos  apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto 

perdavimo sutarčių registruota  nebuvo. 

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir 

užsienio valiutomis (pastaba Nr.P24) 
 INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS 

(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS 

Eil. 

Nr. 

Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1 2 3 4 

1. Eurais  99724,34 88 547,27 

2.  JAV doleriais    

3.  Kitomis     

4.  Iš viso  99724,34 88 547,27 



Informacija apie įstaigos grynąjį turtą 

Įstaigos apskaitoje registruotas grynojo turto likutis 92 136,76 Eur. Jį sudaro ankstesnių 

metų perviršis 92 291,82 Eur bei einamųjų metų deficitas 154 901,02 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, grynasis turtas sumažėjo 43 273,98 Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje rezervų nebuvo sudaryta. 

Dalininkų kapitalo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 43 118,92 Eur, pabaigoje yra 154 745,96 

Eur.  

Per 2021 m. dalininko kapitalas padidėjo 111 627,04 Eur, iš jų:  pagal Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos  2021 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-210 prijungus VšĮ Ventos 

ambulatoriją – 1327,04 Eur, pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimą Nr. T-211 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos 

„Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro“ dalininko įnašo didinimo“ padidėjo 

110 300,00 Eur. 

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas ir kitas pajamas (pastaba Nr.P21) 
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO 

LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME 

RAŠTE* 

Eil. 

Nr. 

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 700 760,64 1 141 002,21 

1.1.   Pajamos iš rinkliavų   

1.2.   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų 

įmokų į fondus 

  

1.3.   Suteiktų paslaugų pajamos** 700 760,64 1 141 002,21 

1.4.   Kitos   

2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos   

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 700 760,64 1 141 002,21 

 
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO 

LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME 

RAŠTE* 

Eil. 

Nr. 

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Kitos veiklos pajamos  0 

1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo     

1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto 

pardavimo pelnas 

   

1.3 Pajamos iš administracinių baudų    

1.4 Nuomos pajamos   

1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**   472,74 

1.6 Kitos    

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos    

3. Kitos veiklos sąnaudos    

3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina    

3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo    

3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos    

3.4 Paslaugų sąnaudos    

3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos    

3.6 Kitos veiklos sąnaudos    

4. Kitos veiklos rezultatas  472,74 



Sąnaudos 

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje, 

įvertintos tikrąja verte. Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas: 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos darbuotojams sudarė 1 028 102,17 Eur (63% nuo 

visų pagrindinės veiklos sąnaudų).  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

 

EEil. 

Nr. 
Darbo santykių rūšis 

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai 889406,32 1101948,64 16195,85 10990,98 51 58 

2 Kiti darbuotojai, kurie teikė 

paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo 

ekonomine prasme atitinkančias 

darbo santykių esmę (t. y. 
dirbantiems pagal terminuotas, 

autorines ir panašias darbo 

sutartis) 

      

      
122500,00      

      

 Iš viso: 1011906,32 1101948,64 16195,85 10990,98 51 58 

 

Informacija apie segmentus (pastaba Nr. P2) 

Informacija pagal segmentus (tęsinys) 

Eil. Nr. Finansinių ataskaitų 

straipsniai 

Bendros 
valstybės 

paslaugos 

Gynyba Viešoji 
tvarka ir 

visuomen

ės 
apsauga 

Ekonomika Aplinkos 
apsauga 

1 2 3 4 5 6 7 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 

     

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo 

     

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos      

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių      

1.4 Komandiruočių      

1.5 Transporto      

1.6 Kvalifikacijos kėlimo      

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo      

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų      

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina 
     

1.10 Socialinių išmokų      

1.11 Nuomos      

1.12 Finansavimo      

1.13 Kitų paslaugų      

1.14 Kitos       

2. APSKAITOS POLITIKOS 

KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
ĮTAKA 

     

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI 
     

3.1 Išmokos:      

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo 

     

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių      

3.1.3 Komandiruočių      

3..1.4 Transporto      

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo      

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo      

3.1.7 Atsargų įsigijimo      

3.1.8 Socialinių išmokų      

3.1.9 Nuomos      

3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo      

3.1.11 Sumokėtos palūkanos      

3.1.12 Kitos išmokos      



 

Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės 

ataskaitos straipsniams (pastaba Nr. P01) 

Į 2020 m finansinės būklės ataskaitos įsipareigojimus straipsnyje Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai buvo klaidingai įkelta suma 90 346,62 Eur. Šią sumą sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 

23 556,69 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 4,52 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

(socialinio draudimo įmokos) 24 487,39 Eur, atostoginių kaupiniai 45 452,49 Eur ir GPM permoka 

4154,47 Eur.  

 

      
Apskaitos politikos keitimo ir 

klaidų taisymo įtaka  Paskutinė praėjusio 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Padidėjimas 
Sumažėjimas 

(-) 

ataskaitinio 

laikotarpio diena, 

įvertinus apskaitos 

politikos keitimo ir 

klaidų taisymo įtaką 
1 2 3 4 5 6=3+4+5 

A 
ILGALAIKIS 

TURTAS 
176 365,63     176 365,63 

I Nematerialusis turtas 1 282,67     1 282,67 

I.1 Plėtros darbai         

I.2 
Programinė įranga ir 

jos licencijos 
1 282,67     1 282,67 

I.3 
Kitas nematerialusis 

turtas 
0,00     0,00 

Eil. Nr. Finansinių ataskaitų 

straipsniai 

Būsta
s ir 

komu

nalini
s ūkis 

Sveikatos 
apsauga 

Poilsis, 
kultūra 

ir 

religija 

Šviet
imas 

Sociali
nė 

apsaug

a 

Iš viso 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS  -1 626 098,34    -1 626 098,34 

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  -1 028 102,17    -1 028 102,17 

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos  -30 900,15    -30 900,15 

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių  29 040,32    -29 040,32 

1.4 Komandiruočių       

1.5 Transporto  -7 807,64    -7 807,64 

1.6 Kvalifikacijos kėlimo  -808,00    -808,00 

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo  -962,95    -962,95 

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  -5 177,97    -5177,97 

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina  -460 095,38    -460 095,38 

1.10 Socialinių išmokų       

1.11 Nuomos       

1.12 Finansavimo       

1.13 Kitų paslaugų  -55 352,45    -55 352,45 

1.14 Kitos   -7 851,31    -7  851,31 

2. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 

ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA 

      

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI 
      

3.1 Išmokos:  -1 195 175,03    -1 195 175,03 

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  -1 047 126,99    -1 047 126,99 

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių  -31842,87    -31842,87 

3.1.3 Komandiruočių       

3..1.4 Transporto  -7 305,73    -7 305,73 

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo  -808,00    -808,00 

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo  -962,95    -962,95 

3.1.7 Atsargų įsigijimo  -38 622,64    -38 622,64 

3.1.8 Socialinių išmokų       

3.1.9 Nuomos       

3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo  -68 191,47    -68 191,47 

3.1.11 Sumokėtos palūkanos       

3.1.12 Kitos išmokos  -314,38    -314,38 



I.4 
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai mokėjimai 
        

II 
Ilgalaikis materialusis 

turtas 
175 082,96     175 082,96 

II.1 Žemė         

II.2 Pastatai 123 646,09     123 646,09 

II.3 
Infrastruktūros ir kiti 

statiniai 
        

II.4 
Nekilnojamosios 

kultūros vertybės 
        

II.5 Mašinos ir įrenginiai 40 125,63     40 125,63 

II.6 Transporto priemonės 0,58     0,58 

II.7 
Kilnojamosios kultūros 

vertybės 
        

II.8 Baldai ir biuro įranga 7 747,02     7 747,02 

II.9 
Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 
3 563,64     3 563,64 

II.10 
Nebaigta statyba ir 

išankstiniai mokėjimai 
        

III 
Ilgalaikis finansinis 

turtas 
        

III.1 

Investicijos į 

nuosavybės 

vertybinius popierius 

        

III.1.1 

Investicijos į 

kontroliuojamus ir 

asocijuotuosius 

subjektus 

        

III.1.2 
Investicijos į kitus 

subjektus 
        

III.2 

Investicijos į ne 

nuosavybės 

vertybinius popierius 

        

III.3 
Po vienų metų 

gautinos sumos 
        

III.4 
Ilgalaikiai 

terminuotieji indėliai 
        

III.5 
Kitas ilgalaikis 

finansinis turtas 
        

IV 
Mineraliniai ištekliai ir 

kitas ilgalaikis turtas 
        

B 
BIOLOGINIS 

TURTAS 
        

C 
TRUMPALAIKIS 

TURTAS 
237 404,69 4 154,47   241 559,16 

I Atsargos 41 846,89     41 846,89 

I.1 

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos 

        

I.2 
Medžiagos, žaliavos ir 

ūkinis inventorius 
41 846,89     41 846,89 

I.3 

Nebaigta gaminti 

produkcija ir nebaigtos 

vykdyti sutartys 

        

I.4 

Pagaminta produkcija, 

atsargos, skirtos 

parduoti (perduoti) 

        



I.5 

Ilgalaikis materialusis 

ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti 

        

II 
Išankstiniai 

apmokėjimai tiekėjams 
473,90     473,90 

III 
Per vienus metus 

gautinos sumos 
97 897,45 4 154,47   102 051,92 

III.1 
Gautinos trumpalaikės 

finansinės sumos 
        

III.2 
Gautini mokesčiai ir 

socialinės įmokos 
        

III.3 
Gautinos finansavimo 

sumos 
1 187,27     1 187,27 

III.4 

Gautinos sumos už 

turto naudojimą, 

parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

88 298,34     88 298,34 

III.5 
Sukauptos gautinos 

sumos 
        

III.6 Kitos gautinos sumos 8 411,84 4 154,47   12 566,31 

IV 
Trumpalaikės 

investicijos 
        

V 
Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 
97 186,45     97 186,45 

  IŠ VISO TURTO 413 770,32 4 154,47   417 924,79 

D 
FINANSAVIMO 

SUMOS 
178 635,24     178 635,24 

I Iš valstybės biudžeto 22 682,30     22 682,30 

II 
Iš savivaldybės 

biudžeto 
97 075,53     97 075,53 

III 

Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

29 947,10     29 947,10 

IV Iš kitų šaltinių 28 930,31     28 930,31 

E ĮSIPAREIGOJIMAI 99 724,34 94 501,09 -90 346,62 103 878,81 

I 
Ilgalaikiai 

įsipareigojimai 
  23 556,69   23 556,69 

I.1 
Ilgalaikiai finansiniai 

įsipareigojimai 
        

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai   23 556,69   23 556,69 

I.3 
Kiti ilgalaikiai 

įsipareigojimai 
        

II 
Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
99 724,34 70 944,40 -90 346,62 80 322,12 

II.1 

Ilgalaikių atidėjinių 

einamųjų metų dalis ir 

trumpalaikiai 

atidėjiniai 

        

II.2 

Ilgalaikių 

įsipareigojimų 

einamųjų metų dalis 

        

II.3 

Trumpalaikiai 

finansiniai 

įsipareigojimai 

        

II.4 

Mokėtinos subsidijos, 

dotacijos ir 

finansavimo sumos 

        



II.5 

Mokėtinos sumos į 

Europos Sąjungos 

biudžetą 

        

II.6 
Mokėtinos sumos į 

biudžetus ir fondus 
        

II.6.1 
Grąžintinos 

finansavimo sumos 
        

II.6.2 
Kitos mokėtinos sumos 

biudžetui 
        

II.7 
Mokėtinos socialinės 

išmokos 
        

II.8 
Grąžintini mokesčiai ir 

jų permokos 
        

II.9 
Tiekėjams mokėtinos 

sumos 
6 047,51 4,52   6 052,03 

II.10 
Su darbo santykiais 

susiję įsipareigojimai 
3 322,55 25 487,39   28 809,94 

II.11 
Sukauptos mokėtinos 

sumos 
7,66 45 452,49   45 460,15 

II.12 
Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
90 346,62   -90 346,62 0,00 

F 
GRYNASIS 

TURTAS 
135 410,74     135 410,74  

I Dalininkų kapitalas 43 118,92     43 118,92  

II Rezervai         

II.1 
Tikrosios vertės 

rezervas 
        

II.2 Kiti rezervai         

III 
Nuosavybės metodo 

įtaka 
        

IV 
Sukauptas perviršis ar 

deficitas 
92 291,82     92 291,82 

IV.1 
Einamųjų metų 

perviršis ar deficitas 
-118 870,00 7 078,46   -111 791,54 

IV.2 
Ankstesnių metų 

perviršis ar deficitas 
211 161,82 -7 078,46   204 083,36 

  

IŠ VISO FINANSAVIMO 
SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, 

GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES 

413 770,32 94 501,09 -90 346,62 417924,79 

 

Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsniams (pastaba Nr. P01) 
   Atliktas klaidos taisymas dėl neteisingai užpajamuotų 2020 m. įsigytų baldų iš UAB „Akmenės 

baldai“ pagal 2020-12-17 sąskaitą Nr. AK0276  3510,00 Eur.  2020 m.  baldai užpajamuoti 2980,00 Eur kaip 

mažavertis inventorius ir atiduoti naudoti, o 530,00 Eur už baldų surinkimą buvo įkelta į Kitų paslaugų 

straipsnį. Nuo 2021 m. baldai už 3510,00  Eur apskaitoje registruojami kaip ilgalaikis turtas. 

  2020 m. nepriskaityta privaloma mokėti žalos kompensacija netekus darbingumo  dėl profesinės 

ligos vienam dirbusiam darbuotojui 3568,46 Eur. 2021 m. priskaityta ir parodyta 2021 m. finansinės būklės 

ataskaitoje. 

      
Apskaitos politikos keitimo 

ir klaidų taisymo įtaka  

Praėjęs 

ataskaitinis 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis Padidėjim

as 

Sumažėji

mas (-) 

laikotarpis, 

įvertinus 

apskaitos 

politikos keitimo 

ir klaidų taisymo 

įtaką 
1 2 4 5 6 7=4+5+6 



A 
PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PAJAMOS 
1 261 257,32     1 261 257,32 

I FINANSAVIMO PAJAMOS 120 255,11     120 255,11 

I.1 Iš valstybės biudžeto 84 827,50     84 827,50 

I.2 Iš savivaldybių biudžetų 7 656,36     7 656,36 

I.3 
Iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 
4 197,17     4 197,17 

I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 23 574,08     23 574,08 

II 
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ 

ĮMOKŲ PAJAMOS 
        

III 
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS 

PAJAMOS 
1 141 002,21     1 141 002,21 

III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1 141 002,21     1 141 002,21 

III.2 
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų 

pajamų suma 
        

B 
PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 
-1 380 594,55 3 510,00   -1 377 084,55 

I 
DARBO UŽMOKESČIO IR 

SOCIALINIO DRAUDIMO 
-1 112 939,62     -1 112 939,62 

II 
NUSIDĖVĖJIMO IR 

AMORTIZACIJOS 
-8 564,91     -8 564,91 

III 
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR 

RYŠIŲ 
-23 029,84     -23 029,84 

IV KOMANDIRUOČIŲ -211,00     -211,00 

V TRANSPORTO -5 700,80     -5 700,80 

VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -912,00     -912,00 

VII 
PAPRASTOJO REMONTO IR 

EKSPLOATAVIMO 
-26 627,77     -26 627,77 

VIII 
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ 

SUMŲ 
        

IX 
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ 

ATSARGŲ SAVIKAINA 
-71 153,06 2 980,00   -68 173,06 

X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -489,30     -489,30 

XI NUOMOS         

XII FINANSAVIMO -182,93     -182,93 

XIII KITŲ PASLAUGŲ -88 447,28 530,00   -87 917,28 

XIV KITOS -42 336,04     -42 336,04 

C 
PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PERVIRŠIS AR DEFICITAS 
-119 337,23 3 510,00   -115 827,23 

D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 472,74     472,74 

I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 472,74     472,74 

II 
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS 
        

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS         

E 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS 

VEIKLOS REZULTATAS 
-5,51     -5,51 

F 

APSKAITOS POLITIKOS 

KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA 

  3 568,46   3 568,46 

G PELNO MOKESTIS         



H 

GRYNASIS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO 

ĮTAKĄ 

-118 870,00 7 078,46   -111 791,54 

I 
NUOSAVYBĖS METODO 

ĮTAKA 
        

J 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS 
-118 870,00 7 078,46   -111 791,54 

I 

TENKANTIS 

KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI 

        

II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI         

 

Poataskaitiniai įvykiai 

Įstaiga kaip atsakovas dalyvauja Lietuvos apeliaciniame teisme (bylos Nr. E2A-516-

XX/2022) Ieškovui UAB „Akmenės sveikatos centras“ pateikus Apeliacinį skundą dėl Šiaulių 

apygardos teismo 2021-11-24 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-411-883/2021 „Dėl sutarties 

nutraukimo pripažinimo neteisėtu  (dėl psichikos sveikatos paslaugų teikimo)“. 
 

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro                            Rasa Penikienė                                                       

vyriausioji bendrosios praktikos slaugytoja, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas 

 

 

Vyriausioji buhalterė                                                                                     Danguolė Muningienė 

 


