Elektroninio dokumento nuorašas
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAUKUVOS AMBULATORIJOS 2021 METŲ METINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO ĮSTAIGOS
VEIKLOS ATASKAITAI
2022 m. kovo d. Nr. T1Šilalė
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, 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymo 28 straipsnio 3 ir 10 punktais, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T127 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktus,
Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių
ataskaitų rinkinį (pridedama).
2. Pritarti Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
3. Įpareigoti viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos administraciją Viešosios įstaigos
Laukuvos ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2021 metų veiklos ataskaitą
paskelbti įstaigos interneto svetainėje.
4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba
įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo
d. sprendimu
Nr. T1VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAUKUVOS AMBULATORIJOS VEIKLOS ATASKAITA
1. VŠĮ Laukuvos ambulatorijos tikslai ir uždaviniai

Viešoji įstaigaLaukuvos ambulatorija pagal sveikatos priežiūros nustatytą nomenklatūrą yra
nacionalinė sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.Viešoji įstaigaLaukuvos ambulatorija įregistruota 1997 m. lapkričio 3 d. Ne pelno
įregistravimo pažymėjimo Nr. 034946.
Viešoji įstaiga Laukuvosambulatorija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir
antspaudą su savo pavadinimu. Ambulatorijos buveinės adresas: Šilalės g. 29, Laukuva,
Šilalės rajonas. Ambulatorijos steigėjas – Šilalės rajono savivaldybė.
Įstaigos tikslai:
1. Ligų prevencija.
2. Tiksli ligų diagnostika.
3. Visuomenės švietimas apie sveiką gyvenimo būdą ir ligų profilaktiką.
4. Orientuoti sveikatos priežiūrą į paciento poreikius ir lūkesčius.
5. Didinti ūkinės – finansinės veiklos efektyvumą.
6. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas (diagnostikos,
gydymo, slaugos ir kt.) savo kompetencijos ir galimybių ribose, o esant medicininėms
indikacijoms ir neaiškiais atvejais siųsti pacientus konsultuotis, hospitalizuoti, tirti ir kitoms
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.
7. Informuoti pacientą apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo galimybes bei riziką,
laukiamus rezultatus.
8. Apibendrinti ir analizuoti pacientų pasiūlymus, prašymus, skundus dėl sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo.
Įstaigos uždaviniai:
1. Teikti pacientams pakankamą ir išsamią informaciją apie įstaigoje teikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas.
2. Suteikti galimybę pasirinkti šeimos gydytoją ar kitą pirminės sveikatos priežiūros
specialistą.
3. Šalinti visas kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas.
4. Analizuoti galimybę įdiegti naujausias sveikatos priežiūros technologijas, racionaliai
naudojant turimus išteklius.

2. Veiklos aprašymas
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija teikia pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
Pagrindinės įstaigos veiklos sritys yra organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros
paslaugas pagal asmens sveikatos priežiūros licenciją:

1. Nemokamos ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimas asmenims, apdraustiems
privalomuoju sveikatos draudimu.
2. Bendrosios praktikos gydytojų veikla.
3. Medicinos laboratorijų veikla.
4. Bendroji odontologo veikla.
5. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
6. Vidurinio medicinos personalo paslaugas, teikiamos ligoniams ne ligoninėje.
7. Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
8. Nemokamos būtinosios medicinos pagalbos visiems Lietuvos gyventojams teikimas.
9. Sudarytoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nenumatytais atvejais įstaiga
vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymu, kitais specialiaisiais įstatymais, vyriausybės nutarimais bei kitais
teisės aktais.
10. Kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų
darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir
kt.).

2.1.VŠĮ Laukuvos ambulatorijos struktūra
Laukuvos ambulatorija
Požerės medicinos punktas
Duomenys apie personalą – darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje
(2019 – 2021 m. analizė)
VšĮ Laukuvos ambulatorijoje 2021m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 12, iš jų: 1 šeimos
gydytojas, 1 bendrosios praktikos odontologas, 4 bendrosios praktikos slaugytojos, 1 akušeris, 1
laborantė, 4 kiti.
Darbuotojų ir užimtų etatų skaičius 2019 – 2021 m.
Eil. Pareigybių
Nr. specialybių
pavadinimai

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Gydytojai
Vyr.
gydyt
oja
Slaugytojai
Kiti
specialistai
turintys
spec.
vidurinį
išsilavinimą
Kitas personalas
Iš viso

Vidutinis
fizinių
asmenų
skaičius
2019 m.
2

Užimtų
etatų
skaičius
2019 m.

Vidutinis
fizinių
asmenų
skaičius
2020 m.
2

2
0,5

Užimtų
etatų
skaičius
2020 m.
1.5

Vidutinis
fizinių
asmenų
skaičius
2021 m.
2

0.5

Užimtų
etatų
skaičius
2021 m.
1,25
0,5

4
2

4
1.5

4
2

4
1.5

4
2

4
1,5

4
12

3.5
11,5

4
12

3.5
11

4
12

3,5
10,75

2

3. Teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
analizė 3.1.Teikiamos paslaugos
Viešojoje įstaigoje Laukuvos ambulatorijoje yra teikiamos šios paslaugos:
1. Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
2. Laboratorinės paslaugos.
3. Slaugos namuose ir ambulatorinės paslaugos.
4. Odontologo paslaugos.
5. Slaugos paslaugos.
6. Privalomojo profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos.
3.2.Prisirašiusiųjų pacientų skaičius (2019 – 2021 m. analizė)
Rodiklis
Prisirašiusiųjų skaičius
Iš jų: vaikų
Suaugusiųjų
Prisirašiusiųjų (soc.
draustų) skaičius
Prisirašiusiųjų
(nedraustų) skaičius
Gimė naujagimių
Mirė
Skatinamosios paslaugos

2019 m.
1827
237
1653
1653

2020 m.
1787
220
1642
1642

2021 m.
1765
212
1615
1615

174

145

150

4
13
6875

6
15
5958

10
18
5962

Prisirašiusiųjų skaičių mažėjimą lėmė:
1. Migraciniai veiksniai.
2. Demografiniai veiksniai – miršta daugiau pacientų, nei gimsta naujagimių.
Prieinamumas pas gydytojus išlaikytas – laukimo eilė 0 dienų.
3.3.Apsilankymų (2019 – 2021 m. analizė)
Apsilankymai
Apsilankymai
Iš viso

2019 m.

2020 m.

2021 m.

12926

18930

16195

Pas šeimos gydytoją
Pas odontologą

9446
759

12157
999

12798
572

3.4.Skatinamosios ir prevencinės paslaugos (2019 – 2021 m. analizė)
Rodiklis
Gimdos kalelio piktybinių navikų prevencija
Informacija dėl gimdos kaklelio citologinio
tepinėlio paėmimas ir rezultato įvertinimas
Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų
didelės rizikos grupei, atranka ir prevencija

2019 m.
234/202%
15/13%

2020 m.
15/13%
4/3%

2021 m.
106/84%
5/4%

247/87%
66/16%

202/61%
27/7%

210/63%
41/9%
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Atrankinės mamografijos patikra
Priešinės liaukos vėžio ankstyvoji diagnostika
Paslaugos, kai rezultate PSA>3ng/ml
Vaikų krūminių dantų dengimas silaninėmis
medžiagomis

24/19%
100/71%
-

23/17%
51/50%
-

94/65%
50/50%
-

3.5.Profilaktiniai sveikatos patikrinimai (2019 – 2021 m. analizė)
Rodikliai
Profilaktiškai patikrinti vaikai
Prisirašiusiųjų vaikų (0-17 m.)
skaičius

2019m.
245
220

2020 m.
220
214

2021 m.
162
244

3.6.Sergamumas (2019 – 2021 m. analizė)
Dispanserizuoti asmenys
Navikai
Kraujotakos sistemos ligos
Kvėpavimo sistemos ligos
CD

2019 m.
9
281
31
20

2020 m.
11
278
32
25

2021 m.
7
280
30
24

Pagal prisirašiusius pacientus 2021 metais sergamumas sudaro:
Navikai – 2,3 %p
Kraujotakos sistemos ligos – 14,6%
Kvėpavimo sistemos ligos – 1,7%
CD – 2,06%
3.7.Imunoprofilaktinės paslaugos (2019 – 2021 m. analizė)
Rodiklis
Skiepijamų vaikų skaičius
Atlikta skiepų
Atsisakiusių skiepų

2019 m.
85
123
12

2020 m.
99
139
14

2021 m.
121
210
14

Atsisakiusių skiepų apimtys didėja, nes tėvai atsisako skiepyti vaikus.
Skiepai
Gripas
Tuberkuliozė (MANTU
reakcija)
Erkinis encefalitas

2019 m.
156
57

2020 m.
180
52

2021 m.
300
50

4

19

42

3.8.Įstaigos gerų darbo rezultatų rodikliai (2019 – 2021 m. analizė)
Rodiklis
Pajamos už gerus darbo
rezultatus (€)

2019 m.
22865,-

2020 m.
26154,-
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2021 m.
32415,-

3.9. Šilalės rajono sveikatos apsaugos programos lėšų panaudojimas
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija 2021 metais iš Šilalės rajono savivaldybės sveikatos
apsaugos programos lėšų negavo.

4. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis 2021 m.
Įdiegtos informacinės technologijos taikomos specialistų darbe, plečiamos apimtys įvaldant kuo
daugiau elektroninių žurnalų pildymo funkcijų, išduodant pažymas. Nuolat atnaujinama įstaigos
internetinė svetainė, kurioje pateikiama aktuali informacija. Dirbame su privalomojo sveikatos
informacinės sistemos (IS) „SVEIDRA“, prireikus atnaujinama, išduodami elektroniniai
nedarbingumo pažymėjimai ir kitos elektroninės paslaugos. Rašomi elektroniniai siuntimai ir
elektroniniai receptai . 2021m. įstaiga įsigijo vieną kompiuterį.

5.Korupcijos prevencija
Siekiant užkirsti korupcijos apraiškų atsiradimą buvo patvirtintas VšĮ Laukuvos ambulatorijos 20202022 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Vykdant minėtą
korupcijos prevencijos planą, VŠĮ Laukuvos ambulatorijos skelbimo vietose patalpinti teisės
aktai ir kiti informaciniai pranešimai antikorupcine tematika, sudaryta galimybė VšĮ Laukuvos
ambulatorijos pacientams teikti pranešimus telefonu dėl korupcijos apraiškų. VšĮ Laukuvos
ambulatorijos darbuotojai supažindinti su antikorupciniais teisės aktais.
Konstatuota, kad per analizuojamąjį laikotarpį nenustatyta nė vieno korupcijos pasireiškimo fakto.
Vyr. gydytojos įsakymu yra paskirtas atsakingas darbuotojas už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą.
6. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinos reikšmės
Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Pasta

Įgyvendinimas

2021 m.

2021 m.

bos

I. Veiklos finansinių
1.

Siektini rodikliai

Įstaigos praėjusių metų
veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodytas
pajamų ir sąnaudų

rezultatų vertinimo
Būti nenuostolingai

5

rodikliai:
Sukauptas perviršis 96423 eurai

skirtumas (grynasis
perviršis ar deficitas)
2.

Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis

Įstaigos sąnaudų
valdymo išlaidoms dalis
ne daugiau kaip 7,2
proc.

11 proc.

3.

Įstaigos finansinių
įsipareigojimų dalis nuo
metinio įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų
koeficientas ne didesnis
kaip 0,10

0,20 proc.

4.

Papildomų finansavimo
šaltinių pritraukimas

Nenustatomas
6,0 proc.

II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai
1.

Pacientų pasitenkinimo
įstaigos teikiamomis
asmens sveikatos
priežiūros paslaugos lygis,
tai yra pacientų teigiamai
įvertintų įstaigoje suteiktų
paslaugų skaičiaus dalis
nuo visų per metus

Nenustatomas

Pacientų bendro
pasitenkinimo
teikiamomis asmens
sveikatos priežiūros
paslaugomis lygis – 98
%

įstaigoje suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičiaus pagal
sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes.
2.

Įstaigoje gautų pacientų
skundų dėl įstaigoje
Įstaigoje gautų

suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičius per metus ir
pagrįstų skundų dalis.

3.

Nenustatomas

Įstaigoje gautų pagrįstų
skundų dalis nuo visų

pacientų skundų dėl
įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičius per metus – 0.

Įstaigoje gautų
pagrįstų skundų dalis
nuo visų įstaigoje

įstaigoje suteiktų asmens
suteiktų asmens

sveikatos priežiūros
paslaugų skaičiaus per

Nenustatomas
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičiaus

metus pagal sveikatos
per metus - 0,0 %

apsaugos ministro
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nustatytas paslaugų grupes
4.

Įstaigoje taikomos kovos
su korupcija priemonės,
Suteiktas skaidrios

Kandidatės į skaidrios

asmens sveikatos

asmens sveikatos

numatytos sveikatos
apsaugos ministro
priežiūros įstaigos

priežiūros įstaigos
tvirtinamoje Sveikatos

vardas

vardas
priežiūros srities korupcijos
prevencijos programoje.
5.

Informacinių technologijų
diegimo ir plėtros lygis
(pacientų elektroninės
Visų

registracijos sistema,

ASPĮ IS įdiegtas vaistų
kompensuojamųjų

6.

įstaigos interneto svetainės

suderinamumo

išsamumas, darbuotojų
darbo krūvio apskaita,
įstaigos dalyvavimo
elektroninėje sveikatos
sistemoje mastas)

tikrinimo
funkcionalumas

vaistų ir MPP receptų
yra elektroniniai
proc.

Įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičius

Įstaigoje suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
Nenustatoma
paslaugų skaičius per

per metus – 18930

ketvirtį ir per metus pagal
sveikatos apsaugos
Skatinamosios
paslaugos:
5962 vnt. per metus;

ministro nustatytas
paslaugų grupes

Slauga namuose:
300 vnt. per metus;

Prevencinės
programos:
507 vnt. per metus;

7.

Vidutinis laikas nuo
paciento kreipimosi į
Pirminės

įstaigą dėl asmens
ambulatorinės

sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo

Nenustatoma
sveikatos priežiūros

paslaugos – 0 k. d.;

momento iki paskirto
paslaugos gavimo laiko
pagal sveikatos apsaugos
ministro nustatytas

7

paslaugų grupes.
8.

Įstaigoje dirbančių
darbuotojų ir etatų skaičius

Dirbančių darbuotojų
skaičius -12
Etatų skaičius – 10,75

ir įstaigoje suteiktų asmens
Įstaigoje suteiktų

sveikatos priežiūros

Nenustatoma
asmens sveikatos

paslaugų skaičius per
priežiūros paslaugų

metus.
per metus skaičius –
12 336 vnt.

III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

1.

Konsoliduotų viešųjų
pirkimų skaičius

2.

Vaistų, kurie įsigyti per
VšĮ Centrinės

Ne mažiau kaip 1

konsoliduotų viešųjų
pirkimų skaičius 0

Viešųjų pirkimų

perkančiosios organizacijos
vykdomų per VšĮ

(toliau – VšĮ CPO LT)

Ne mažiau kaip 80
CPO – 0,00 proc.

elektroninį katalogą, vertės
dalis nuo bendros vaistų,
kuriuos galima įsigyti per
VšĮ CPO LT elektroninį
katalogą, vertės

proc.

7. Paslaugų finansavimas ir sutartys su ligonių kasomis
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija yra sudariusi sutartį su Klaipėdos teritorinės ligonių kasa
(TLK) dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo.
8. Finansinė analizė
VšĮ Laukuvos ambulatorija yra ekonominis vienetas, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį
savarankiškumą. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. VšĮ Laukuvos
ambulatorijos steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybė. Įstaiga 2021 m. baigė su 96423,00 eurų
perviršiu.
8.1.Veiklos pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus
finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę
naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų

uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas
nuolaidas.
Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos
apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį
8

suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų
gavimo momento.
Didžiąją dalį įstaigos pajamų sudaro pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (92,2%
visų įstaigos pajamų). Likusias pajamas sudaro fizinių ir juridinių asmenų mokėjimai už suteiktas

sveikatos priežiūros paslaugas (1,00%). Finansavimo pajamos iš savivaldybės ir kitų
finansavimo šaltinių- 6,8% .
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.
2.

2020 m. (€)

2021m. (€)

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
286280,00
FINANSAVIMO PAJAMOS
20230,00
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
15000,00
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
5230,00
PAGRINDINĖS
VEIKLOS
KITOS 266050,00
PAJAMOS

293422,00
20230,00
16087,00

4025,00
273310,00

8.2.Veiklos sąnaudos per finansinius metus (iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui,
sąnaudos valdymo išlaidoms, duomenys apie viešosios įstaigos vadovą - įstaigos
išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo
išmokoms)
Personalo valdymo patiriamos sąnaudos per metus – 33310,00 € sudaro 11 % ( proc. nuo viso
pajamų biudžeto). Vadovo darbo užmokestis 956 € per mėn., ( 0,5 etato krūviu).
Visos išlaidos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui per metus sudaro 84% (proc. nuo viso pajamų

biudžeto).

8.3.Atsargos
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija apskaitydama atsargas vadovaujasi 8-uoju VSAFAS
„Atsargos“. Įsigytos atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina, sunaudotos atsargos
nurašomos taikant FIFO metodą. Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija turi šią atsargų grupę
„Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius“. Naudojamos veikloje, kuras, medikamentai,
kanceliarinės prekės, ūkinės prekės ir kt. sudaro 18999,00 €. Naudojamas veikloje (išduotas) ūkinis
inventorius apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Atsargų balansinė vertė pagal atsargų grupes
pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą. Atsargų nupirkta už 18206,00
€, gauta vakcinų 16127,00€, sunaudota veikloje
– 31298,00 € tai yra med. priemonių ir
medikamentų, malkos, automobilio kuras, ir kitos atsargos.

8.4. Finansinis rezultatas
Įstaiga tvarkydama apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais
apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
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Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus ir finansinės
atskaitomybės standartais, bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.
Įstaigoje esant reikalui atnaujinama ilgalaikio turto bazė. 2021 metų įstaigos finansinis rezultatas
yra neigiamas sudarė 7306,00 € (deficitas). 2021 metais įstaiga planuoja gauti pajamų iš PSDF už
suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už suteiktas mokamas procedūras iš gyventojų.
Kaip ir kasmet ketinama dalyvauti Šilalės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų ir jų
teikiamų paslaugų modernizavimo programoje.
8.5.Pinigai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai finansinės būklės ataskaita. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
ambulatorija banko ir kasos sąskaitose turėjo 39193,00 €.
8.6. Įsipareigojimai įstaigai (eurais)
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo sukaupusi gautinų
sumų 23574 €, iš jų 23574,00 € - PSDF.
8.7. Įstaigos įsipareigojimai (eurais)
Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaita.Viešosios įstaigos Laukuvos
ambulatorijos trumpalaikiai įsipareigojimai 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 515,00 €, iš jų

515,00 € tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (SODRA) 0,00 €.
Informacija apie kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS „ Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
8.8. Dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Per 2021 m. dalininko kapitalo dydis nesikeitė. Vienintelis įstaigos dalininkas yra Šilalės rajono
savivaldybė. Dalininko kapitalą sudaro 2380,00 €.
8.9. Ilgalaikio turto būklė
Ilgalaikio turto apskaitą reglamentuoja 13-as VSAFAS „ Nematerialus turtas“ ir 12-as VSAFAS
„Ilgalaikis materialus turtas“. 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitoje Viešoji įstaiga

Laukuvos ambulatorija turi turto, kurio įsigijimo savikaina yra 64408,00 €, 2021 m. Ilgalaikio
nematerialiojo turto grupei Programinė įranga ir jos licencijos sudaro už 0,00 €. Ilgalaikis
materialusis turtas susideda:
Mašinos ir įrenginiai yra 5310,00 €,
Biuro baldai yra 2038,00 €,
Transporto priemonė yra 10256,00 .
Pastatai yra 46804,00
8.10.Patikėjimo sutarties pagrindu perduotas naudoti turtas, apskaitomas
įstaigos užbalansinėse sąskaitose
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija
patikėjimo sutartį
iš
rajono savivaldybės – už 7450,00 €.

naudojasi
Šilalės
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turtu gautu

pagal

Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Materialiojo turto grupės

Pradinė įsigijimo vertė (€)
Ataskaitinis
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
3
4

2
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Trumpalaikis turtas
Iš viso:

74164,00

4282,61
18543,44

7450,24
7450,24

5645,84
4106,30
106742,23

8.11.Gautos finansavimo lėšos, jų šaltiniai ir panaudojimas
Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis VSAFAS „ Finansavimo sumos“. Viešoji
įstaiga Laukuvos ambulatorija finansavimo sumas gauna iš savivaldybės biudžeto, bei kitų
šaltinių. Finansavimo sumos skirstomos į sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas
kitoms išlaidoms kompensuoti. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir
jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“.

8.12. Įstaigos 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo pajamos
Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos pajamos sudarė 293422,00 €. Gauna finansavimą iš:
PSDF, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, projekto finansavimas iš valstybės biudžeto, ES,
kurias sudaro sekančiai:
Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš PSDF ir kitos pajamos 273310,00 €.
Finansavimas iš valstybės biudžeto 16087,00;
Finansavimo sumas iš savivaldybių biudžetų sudaro 0,00 €.
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 4025,00 €.

Sąnaudos
Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 300728,00

€, didžiąją sumos dalį sudaro darbo

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 252672,00 €, nusidėvėjimo ir amortizacijos

sąnaudos 4704,00 €, transporto sąnaudos sudaro 2130,00 €, med. priemonės, malkos, ir kitos
atsargos – 24757,00 €, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6507,00 €,

kitų paslaugų ir kitos sąnaudos – 9958,00 €.
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Grynojo turto pokyčių ataskaita

Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorija veiklos perviršis ar deficitas sudaro 96422,00 €.
Pinigų srautų ataskaita
Per 2021 metus ambulatorija iš viso gavo 286269,00 €, iš jų iš PSDF ir kitų pajamų –
276295,00 €,iš valstybės biudžeto 9974,00€.
Pinigų srautų ataskaita. Per 2021 metus pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 293524,00 €.
Didžiąją išlaidų sumos dalį sudarė darbo užmokesčio, bei socialinio draudimo fondo įmokų
sąnaudos – 252671,00 €. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 5746,00 €, transporto
sąnaudos – 2131,00 €, med. priemonės ir kitos atsargos 21162,00 €,
kitų paslaugų įsigijimo sąnaudos 11216,00, kitos išmokos – 598,00
€. Įsigyta ilgalaikio turto už 1670,00 €.
Informacija pagal veiklos segmentus
Ambulatorija priskiriama sveikatos apsaugos segmentui.
Ambulatorija per 2021 metus vykdė ligonių kasų finansuojamas programas.

9. Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų vadovo veiklos ataskaita
Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos vadovas dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės
rengiamuose tarybos posėdžiuose, sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete.

Finansinė informacija
Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis
Straipsniai
Pagrindinės veiklos pajamos
Finansavimo pajamos
Iš valstybės biudžeto
Iš kitų finansavimo šaltinių

2019 m. (€)
248006,00
19370,00
1065,00
4370,00
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2020 m. (€)
286280,00
20230,00
4050,00

2021 m. (€)
293422,00
20112,00
16087,00
4025,00

Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių lėšų
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų, ryšių ir
kitos
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Grynasis perviršis

1865,00

15000,00

-

199933,00
-221497,00
-189368,00
-2549,00
-26852,00

266050,00
-276895,00
-215725,00
-4161,00
-54425,00

273310,00
-300728,00
-252672,00
-4704,00
-41222,00

-2550,00
-178,00
26509,00

-2084,00
-500,00
9385,00

-2130,00

12070,00

-7306,00

10. Vidaus medicininio audito veikla
Viešojoje įstaigoje Laukuvos ambulatorijoje vidaus medicininio audito veiklą vykdo vidaus
medicininio audito komisija, kurios sudėtį vyr. gydytoja tvirtina įsakymu.

Vyriausia gydytoja

Ieva Irena Demereckienė

Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių
2 priedas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Savivaldybės gydytoja
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo ir pritarimo įstaigos 2021 m. veiklos ataskaitai
(sprendimo projekto pavadinimas)

1.Parengto sprendimo projekto tikslai.
Projekto tikslas – teikti Savivaldybės tarybai patvirtinti Viešosios įstaigos Laukuvos
ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikti Įstaigos 2021 metų veiklos ataskaitą
dėl pritarimo jai.
2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo
projektas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10
straipsnio 1 dalies 6 punktu bei 5 dalimi ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo 28 straipsnio 3 ir 10 punktais.
3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.
4. Laukiami rezultatai. Bus išanalizuota Įstaigos veikla, finansiniai rodikliai, įstaigos
finansinė situacija 2021 metais. Galimai bus pateikti pasiūlymai kaip pagerinti Įstaigos veiklą bei
teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,
papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. Galiojančių
teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti ar pripažinti netekusiais galios, nėra.

Savivaldybės gydytoja
(pareigos)

2022-03- 15
(parašas)

Dalė Briedienė
(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės
tarybos 2022 m. kovo
d.
sprendimu Nr. T1-
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