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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

Įstaigos duomenys – Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras, Taikos g. 11, 

LT-93121 Neringa, el. pašto adresas info@neringospspc.lt, telefonas (8 469) 52003, mobilusis telefonas 

– 8 604 10 451, interneto svetainė – www.neringospspc.lt  

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – Organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas Neringos savivaldybės gyventojams ir būtinąją neatidėliotiną pagalbą 

kurorto svečiams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo 

metodus. Šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.  

Viešoji įstaiga Neringos  pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – Neringos 

PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno  

siekianti įstaiga, organizuojanti ir vykdanti nespecializuotą ir kvalifikuotą asmens sveikatos 

priežiūrą ir teikianti šias paslaugas: 

1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ( toliau tekste – PAASPP); 

 2. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas (toliau tekste – PGSP); 

3. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas (toliau tekste – GMPP). 

Neringos PSPC steigėjas ir vienintelis dalininkas (savininkas) yra Neringos savivaldybės 

taryba. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – savivaldybės gyventojų sveikatos atkūrimas ir gerinimas, 

sergamumo ir mirtingumo mažinimas, priimtinų, prieinamų ir tinkamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas. 

Neringos PSPC vadovo veikla – įstaigos tikslų ir strategijos jiems pasiekti suformavimas, jų 

įgyvendinimo užtikrinimas ir kontrolė. Neringos PSPC vadovas atsakingas už tinkamą įstaigos veiklos 

organizavimą, teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už pasiektus įstaigos 

darbo rezultatus. 

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas, 

kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Neringos savivaldybės 

gyventojams ir miesto svečiams, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, 

sutartys su Klaipėdos teritorine ligonių kasa ir steigėjo priimti sprendimai. 

Įstaigos vadovė – direktorė Violeta Prekevičienė. 
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LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ 

ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS 

REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2019 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS  

 

I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai ir jų vykdymo rezultatai 

 

1. Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas 

(grynasis perviršis ar deficitas) (būti nenuostolingai) 

Pagrindinės veiklos pajamos – 1 048 874,56 Eur (su papildomu finansavimu), pagrindinės veiklos 

sąnaudos – 988 725,72 Eur. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas – 60 148,84 Eur (teigiamas).  

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 

Darbo užmokesčio fondui didinti panaudotos gautos tikslinės lėšos sveikatos priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui kelti vidutiniškai 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams. 

Sąnaudos darbo užmokesčiui – 761 011,34 Eur, pagrindinės veiklos 2019 m. sąnaudos  

988 725,72 Eur. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis procentais –  76,97 proc.  

2019 metais sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio dalis (be darbdavio socialinio 

draudimo įmokų) sudarė 404 907,37 Eur, per mėnesį vidutiniškai panaudota darbo užmokesčiui mokėti 

33 742,28 Eur, užimtų etatų skaičius – 33. Vieno sveikatos priežiūros specialisto bruto darbo užmokestis 

sudarė 1 022,49 Eur. 

3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (įstaigos vadovo, vyriausiojo buhalterio) patirtos darbo 

užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir kitų išlaidų (prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo vietų 

įkūrimo, administracinių pastatų, įskaitant ir remontą, sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, 

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos sąnaudos dalijamos iš pagrindinės ir kitos veiklos 

sąnaudų per metus sumos ir išreiškiamos procentais) 

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis nuo visų įstaigos sąnaudų – 6,61 proc. 

Pagrindinės veiklos 2019 m. sąnaudos 988 725,72 Eur. Siektinas rezultatas – ne daugiau kaip 7,2 

proc. 

Sąnaudos valdymo išlaidoms – 65 363,98 Eur iš jų: 

1. Priskaičiuotas darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 58 676,61 Eur; 

2. Sąnaudos komandiruotėms – 160,00 Eur; 

3. Ryšių sąnaudos – 540,04 Eur; 

4. Transporto išlaikymas ar kompensavimas (kuras, remontas, draudimas) – 769,51 Eur; 

5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 219,50 Eur; 

6. Pastato išlaikymo sąnaudos 469,24 Eur; 

7. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 962,40 Eur; 

8. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 2 566,68 Eur. 

4. Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto  

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: įsipareigojimai:sąnaudos.  

Neringos PSPC įstaigos įsipareigojimai – 79 054,21 Eur, sąnaudos sudaro 988 725,72 Eur, 

įsipareigojimų koeficientas yra 0,072. Siektina reikšmė – įsipareigojimų koeficientas ne didesnis  

kaip 0,10. 

5. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas (įstaigai nenustatoma). 
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II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 

 

1. 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 (nenustatoma) 

2. Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis 

Įstaiga pagrįstų rašytinių pacientų skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės negavo. 

3. Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes 

(nenustatoma) 

2019 m. buvo vykdoma slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientų apklausa ir 

ambulatoriškai besikreipiančių pacientų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kaip pacientai vertina įstaigos 

teikiamų paslaugų kokybę.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu 

Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 7 d. suvestinė redakcija) 

nustatyta metodika, pacientų pasitenkinimo suteiktomis stacionarinėmis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugomis lygis yra 1 balui (maksimali reikšmė 1 balas). Suteiktomis stacionarinėmis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis patenkinti 100 procentų pacientų. 

Ambulatoriškai teiktomis paslaugomis liko patenkinti 98 procentai pacientų. 

Bendras pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis yra 99 procentai. 

4. Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro 

tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje (nenustatoma) 

2019 metais įstaigai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. 

5. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, 

įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo 

elektroninėje sveikatos sistemoje mastas) 

Įstaigos naudojamoje informacinėje sistemoje įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo 

funkcionalumas. 

6. Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (nenustatoma). 

7. Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes (nenustatoma) 

8. Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius per metus (nenustatoma) 

 

III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 

 

1. Absoliutaus likvidumo rodiklis 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 
Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė (eurais) 

Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais) 

Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (eurais) bei įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė lygi 

265 496,33 Eur, Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė  - 71 091,58 Eur. Absoliutaus likvidumo 

rodiklis lygus 3,73. 
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2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius 

Siektina reikšmė ne mažiau kaip 1. 

2019 metais buvo įvykdytas 1 (vienas) jungtinis dviejų perkančiųjų organizacijų atliekamo prekių 

įsigijimas su pasirinktu tiekėju sudarant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį. 

3. Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) 

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

katalogą, vertės 

Pasiekta reikšmė 2019 m. – 100 procentų. 

Siektina reikšmė ne mažiau kaip 80 procentų. 

2019 metais įvykdyta viešųjų pirkimų per VšĮ CPO už 3 110,85 Eur su PVM. 

Elektroniniu būdu pildomų medicininės apskaitos dokumentų dalis nuo visų pildomų medicinos 

apskaitos dokumentų. VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre 2019 m. iš viso išrašyti 9940 

receptai kompensuojamiems vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms, iš jų – 9384 

elektroniniu būdu. Remiantis IS SVEIDROS duomenimis, 2019 metais įstaigoje buvo išrašyti 94,4 

procentai elektroninių receptų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Tai 

net 44 procentais daugiau nei 2018 metais. 

 
Esveikata.lt statistiniai duomenys1 

 

Įstaigos pacientai turi galimybę bet kuriuo paros metu registruotis internetu 2019 metais įdiegtoje 

Polis sistemoje. Polis sistemos funkcionalumo dėka optimizuotas registratūros darbas, pagreitėjo 

pacientų aptarnavimo laikas, atliekama eilių valdymo stebėsena, kaupiami ir sisteminami pagal teisės 

aktus svarbūs duomenys, kurie reikšmingi įstaigos veiklos vykdymui, valdymui, koordinavimui ir 

kontrolei. 

2018 m. rudenį pradėta testuoti „Colibri“ programa sėkmingai naudojama ir 2019 metais. Ši 

programa skirta greitosios medicinos pagalbos iškvietimų 110/a formos elektroninių kortelių duomenų 

surinkimui, apdorojimui, saugojimui ir greitosios medicinos pagalbos (toliau tekste – GMP) stoties 

teikiamų paslaugų valdymo bei stebėsenos palengvinimui. Elektroninių kortelių saugyklos programinė 

 
1 Prieiga per internetą: https://www.esveikata.lt/statistika/espbi-
stat/doc.php?ja=152765472&doc=EREC01&jar_title=Vie%C5%A1oji+%C4%AFstaiga+Neringos+pirmin%C4%97s+sveikatos+
prie%C5%BEi%C5%ABros+centras&period=year%3A2019 

https://www.esveikata.lt/statistika/espbi-stat/doc.php?ja=152765472&doc=EREC01&jar_title=Vie%C5%A1oji+%C4%AFstaiga+Neringos+pirmin%C4%97s+sveikatos+prie%C5%BEi%C5%ABros+centras&period=year%3A2019
https://www.esveikata.lt/statistika/espbi-stat/doc.php?ja=152765472&doc=EREC01&jar_title=Vie%C5%A1oji+%C4%AFstaiga+Neringos+pirmin%C4%97s+sveikatos+prie%C5%BEi%C5%ABros+centras&period=year%3A2019
https://www.esveikata.lt/statistika/espbi-stat/doc.php?ja=152765472&doc=EREC01&jar_title=Vie%C5%A1oji+%C4%AFstaiga+Neringos+pirmin%C4%97s+sveikatos+prie%C5%BEi%C5%ABros+centras&period=year%3A2019
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įranga ne tik mažina laiko sąnaudas, skiriamas administraciniams darbams, bet ir padeda tobulinti 

procesus užtikrinant aukštesnės kokybės paslaugas pacientams. Ši sistema atitinka Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro 2013-12-20 įsakymo Nr. V-1234 reikalavimus (Formos Nr. 110/a 

„Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės). 

2019 m. tęsiamas GPS pagrindu veikiančios transporto kontrolės bei nutolusių darbuotojų valdymo 

sistemos „Ecofleet“ naudojimas. Programa veikia interneto naršyklėje arba išmaniajame telefone ir 

suteikia aiškius duomenis realiu laiku apie kuro sąnaudas, darbo valandas, transporto lokaciją, vairavimo 

stilių ir elgseną. 

Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes: pagal 2019-02-27 sutarties su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau tekste – 

Klaipėdos TLK) Nr. S2-105/K19-45 specialiąsias sąlygas, įstaiga įpareigota, kad dėl ūmios ligos 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau tekste – PAASP) paslaugos būtų suteikiamos 

apdraustiesiems, prisirašiusiems prie įstaigos – jų kreipimosi į įstaigą dieną, o dėl lėtinių ligų – ne vėliau 

kaip per 7 dienas nuo jų kreipimosi į įstaigą dienos. Įstaiga, vykdydama šias sąlygas, kiekvieną mėnesį 

atlieka eilių stebėseną, teikia laukimo eilių ataskaitas Klaipėdos TLK, šiuos duomenis skelbia TLK 

interneto svetainėje. Neringos PSPC vidutinė laukimo trukmė pas šeimos gydytoją bei pas gydytoją 

odontologą yra 0–7 dienos. Ūmiai susirgę pacientai priimami tą pačią dieną. 

 

VEIKLOS RODIKLIAI 

 

2019 m. prie Neringos PSPC prisirašiusių pacientų skaičius  lieka stabilus ir svyruoja apie 1900–

2000 pacientų. Vasaros laikotarpiu pacientų skaičius padidėja. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

įstaigoje buvo prisirašę ir registruoti „Sveidros“ duomenų bazėje 1908 pacientai, tačiau neapsidraudę 

privalomuoju sveikatos draudimu – 113 pacientų. 

Įstaigoje dirbo 48 asmenys: įstaigos direktorius, 5 gydytojai, 20 sveikatos priežiūros specialistų 

(iš jų 9 skubiosios medicinos pagalbos specialistai), 19 – kito personalo (vyriausiasis buhalteris, 

teisininkas, viešųjų pirkimų specialistas-administratorius, socialinis darbuotojas, slaugytojų padėjėjai, 

greitosios medicinos pagalbos (toliau tekste – GMP) vairuotojai sanitarai, valytojai, ūkio dalies 

tvarkytojas-mechanikas, registratūros darbuotojas, informacinių technologijų specialistas). 3 asmenys 

dirba pagal terminuotas sutartis pavaduodami laikinajame nedarbingume esančius asmenis.  

 

Poliklinikinio skyriaus darbo rodikliai 

 

Pacientų skaičius pagal amžiaus grupes 

 

Prie įstaigos prisirašiusių 

asmenų amžiaus grupė 

Pacientų skaičius metų pabaigoje  

2018 m. 2019 m. 

< 1 m. 6 3 

1–7 m. 91 79 

7–17 m. 142 145 

18–49 m. 796 778 

50–65 m 487 492 

> 65 m. 403 411 

VISO: 1925 1908 
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2019 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos prisirašiusių pacientų skaičius sudarė 99,1 procento, 

skaičiuojant nuo 2018 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos prisirašiusių pacientų skaičiaus.  

 

Apsilankymai pas gydytojus 

 

 2018 metais 2019 metais 

Apsilankymai (iš viso) 

 

13634  15369 

Iš jų : 

profilaktiškai 2615 3345 

dėl ligos 10 251 11349 

namuose 753 686 

 

Apsilankymų struktūra 

 

 2018 metais 2019 metais 

Pas gydytoją odontologą 740 956 

Pas šeimos gydytojus (Nida) 6298 8341 

Pas šeimos gydytojus (Juodkrantė) 5543 5542 

 

Laboratorija 

 

 2018 metais 2019 metais 

Hematologiniai tyrimai 1588 1223 

Biocheminiai  tyrimai 

(cholesterolis, lipidograma, 

gliukozė) 

3467 2380 

Kraujo krešėjimo tyrimai  

1800 

61 

Bendrosios citologijos tyrimai 

(audinių ir organizmo skysčių, 

šlapimo) 

717 

Iš viso: 6855 4381 

 

Vaikų profilaktinis patikrinimas 

 

 2018 metais 

 

2019 metais 

Vaikų profilaktinis 

patikrinimas 

910 1153 

 

Vakcinacija pagal patvirtintą skiepų kalendorių 2019 metais 

(vaikams ir paaugliams) 

 

Vakcinos 

pavadinimas 

Vaikų skaičius  Atlikti skiepai Imunizacijos 

procentas 

Hepatitas B 

 

3 5 100 proc. 
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Rotavirusinė 

infekcija 

3 3 100 proc. 

B tipo 

meningokokinė 

infekcija 

3 22 100 proc.  

Pneumokokinė 

infekcija 

9 9 100 proc. 

Tymai, 

epideminis 

parotitas, 

raudonukė 

20 20 100 proc. 

Difterija, 

stabligė, 

kokliušas 

41 39 95 proc. 

Žmogaus 

papilomos 

viruso infekcija 

10 10 (12) 100 proc. 

 

Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų vaikams 

 

Vaikų grupė Vaikų, kuriems 

reikalinga 

atlikti 

tuberkulino 

mėginį, 

skaičius 

Vaikų, kuriems 

atliktas 

tuberkulino 

mėginys, 

skaičius 

Vaikų 

kuriems 

nustatytas 

teigiamas 

tuberkulino 

mėginys, 

skaičius 

Vaikų, kurie 

nusiųsti 

konsultuotis 

pas specialistą, 

skaičius 

7 metų amžiaus vaikai 8 8 - - 

Bendraujantys su 

sergančiais tuberkulioze 

(šeimoje, kolektyve) 

63 63 - - 

Įvykdymas – 100 procentų, nes atliktas tuberkulino mėginys 8 vaikams. Papildomai buvo atliktas 

tuberkulino mėginys 63 vaikų.  

 

Funkcinės diagnostikos kabinetas 

 

Užrašytos 864 elektrokardiogramos. 

 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas 

 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinete apsilankė 926 pacientai, suteiktos 2795 procedūros, 

 43 procedūros suteiktos vaikams (magneto terapija atlikta 1510 kartus, darsovalizacija – 18 k., 

ultraaukšto dažnio terapija (UAD) – 91 k., fonoforezė – 162 kartus, elektrostimuliacija – 17 k., Bioptron 

 
2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl 

Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“, B tipo meningokokinės infekcijos vakcina, 

kadangi nebuvo nustatymo amžiaus vaikų 
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šviesos terapija – 192 k., ultragarso procedūra atlikta 20 k. 2019 metais suteiktos 628 masažo ir 1851 

kineziterapijos procedūros. 

 

Gydytojų konsultacinės komisijos veikla 

 

Iš viso apžiūrėti 69 asmenys. Į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą nusiųsta 44 asmenys, 

iš jų – 18 dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Medicininei reabilitacijai patvirtinta 11 pažymų, iš jų - 3 

vaikams. Dėl užsitęsusio nedarbingumo SODROS gydytojo kvietimu apžiūrėti 5 asmenys. 

 

Greitosios medicinos pagalbos veiklos rodikliai 

 

2019 metais GMP kviesta 766 kartus, iš jų GMP brigadų I kategorijos (skubių) iškvietimų skaičius 

sudarė didžiausią dalį - net 84 % nuo visų iškvietimų. Vadovaujantis teisės aktais, kurių pagrindu TLK 

apskaičiuoja GMP gerus darbo rezultatus (GMP operatyvumo rodiklis), į I kategorijos (skubius) 

iškvietimus privaloma atvykti ir pagalba pradedama teikti per 15 minučių, o tai įgyvendinti 50 km ilgio 

vietovėje yra sudėtinga. 

2019 m. GMP brigadų skubūs kvietimai Neringos miesto teritorijoje per 15 minučių ir mažiau 

sudarė virš 70 procentų  nuo visų kvietimų skaičiaus. 

 

GMP Colibri programos duomenys 
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Dažniausiai greitoji medicininė pagalba Neringoje buvo teikta asmenims nuo 45 iki 64 metų 

amžiaus, pagalba suteikta 139 tokio amžiaus pacientams. Asmenims iki 15 metų amžiaus greitoji pagalba 

teikta 121 kartą. 

 

Greitosios medicinos pagalbos pacientų amžius 

 

 

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus veiklos rodikliai 

 

2019 metais Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius paslaugas teikė ištisus metus. Iki 2017 metų 

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos buvo teikiamos pertraukiamai sausio–balandžio ir  

spalio–gruodžio mėnesiais. 2019 metais įvykdyti 2230 lovadieniai, Palaikomojo gydymo ir slaugos 

skyriaus skyriuje buvo gydoma ir slaugoma 130 pacientų. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa pagal sutartį 

už lovadienį moka 30,58 Eur, nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio  lovadienio kaina keitėsi – 36,67 Eur. 

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga labai svarbi ir reikalinga, kadangi Neringos visuomenė senėja, 

daugėja sergančių, senyvo amžiaus žmonių, kurie patys savimi negali pasirūpinti, o artimųjų galimybės 

pasirūpinti sergančiais artimaisiais būna ribotos. 
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Valstybinių prevencinių programų vykdymas 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Profilaktinės 

programos 

pavadinimas 

2018 m. duomenys 2019 m. duomenys  

Skirtumas 

 
Bendras 

prie 

įstaigos 

prisirašiusi

ų pacientų, 

kuriems 

teikiama 

paslauga, 

skaičius 

Pacientų, 

kuriems 

buvo 

suteikta 

paslauga, 

skaičius 

 

Įvykdyta 

procentais 

Bendras prie 

įstaigos 

prisirašiusių 

pacientų, 

kuriems 

teikiama 

paslauga, 

skaičius 

Pacientų, 

kuriems 

buvo 

suteikta 

paslauga, 

skaičius 

Įvykdyta 

procentais 

1. Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų 

prevencinių 

priemonių 

programa: 

       

1.1. Citologinio 

tepinėlio 

paėmimas 
539 28 -5,19% 526 34 6,46 % 1,27 % 

1.2. Informavimo 

paslauga 

 
539 106 19,7% 526 171 32,51% 12,81% 

2. Informavimas dėl 

krūties piktybinių 

navikų 

profilaktikos ir 

siuntimas atlikti 

mamografiją 

387 64 16,5 % 391 108 27,62% 11,12 % 

3. Asmenų, 

priskirtinų širdies 

ir kraujagyslių 

ligų didelės 

rizikos grupei, 

atrankos ir 

prevencijos 

priemonių 

finansavimo 

programa 

614 193 31,4% 543 303 55,80 % 24,40 % 

4. Priešinės liaukos 

vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

programa 

310 98 31,6% 311 95 30,55 % -1,05 % 

5. Storosios žarnos 

vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

programa   

751 198 26,4% 759 254 33,47 % 7,07 % 

6. Vaikų krūminių 

dantų dengimo 

silantinėmis 

medžiagomis 

programa 

133 6 4,5% 125 17 13,60 % 9,1 % 

 IŠ VISO: 3273 693 21,2 % 3181 982 30,87 % 9.67% 
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Siekiant pagerinti programų vykdymą, buvo taikytos įvairios priemonės: asmens sveikatos 

priežiūros specialistų skatinimas, susietas su pasiektais programų vykdymo rezultatais, skleista 

informacija bendruomenėje, šeimoms įteikiami informaciniai lapai apie vykdomas programas, kalbėtasi 

individualiai.  

Valstybinės programos vykdomos jau ilgą laiką, informacija nuolat skleidžiama įvairiomis 

priemonėmis, todėl yra žinomos Neringos bendruomenės gyventojams. Aktyvūs ir sąmoningi pacientai 

reguliariai dalyvauja programose ir skatina dalyvauti savo šeimos narius ir artimuosius. Deja, dalis 

pacientų sąmoningai renkasi profilaktiškai nesitikrinti sveikatos ir nedalyvauti profilaktinėse 

programose.  

 

Pagrįsti pacientų skundai 

 

Neringos PSPC pagrįstų  rašytinių skundų iš gyventojų ir pacientų 2019 metais negavo. 

 

 

Atnaujintos, parengtos naujos kokybės vadybos sistemos procedūros, darbo instrukcijos, 

metodikos, reglamentai 

 

1. VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro darbo apmokėjimo tvarkos aprašas; 

2. Elektroninių pašto sistemų administravimo ir naudojimo tvarka; 

3. Tymų poekspozicinės profilaktikos poilsio ir šventinėmis dienomis užtikrinimo asmenims, 

turėjusiems sąlytį su tymais sergančiu asmeniu, tvarkos aprašas; 

4. Ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo namuose tvarkos aprašas; 

5. Medicinos etikos komisijos nuostatai; 

6. Medicinos etikos komisijos reglamentas; 

7. Tarnybinių automobilių išvykimo registracijos žurnalo patvirtinimas ir pildymo tvarka; 

8. Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarka; 

9. Evakavimo tvarka; 

10. Ekstremalių situacijų prevencijos planas;  

11. Nuotolinių paslaugų teikimo tvarka; 

12. Darbų ir gaisrinės saugos tvarkos; 

13. Tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarka; 

14. Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašas. 

 

 

Neringos PSPC dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Dalininkų kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje – 13 028,85 Eur. Per 

ataskaitinius metus įnašų nebuvo. 

 

Neringos PSPC gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus 

 

Įstaiga 2019 metais gavo 1 033 996,60 Eur pajamų. Iš jų: 

1. pajamos iš PSDF biudžeto (už ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, GMP 

paslaugas, už slaugos pagalbos paslaugas namuose, skatinamąsias paslaugas, gerus darbo rodiklius, 

prevencinių programų vykdymą) – 651 120,40 Eur; 

2. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas iš kitų fizinių ir juridinių asmenų – 52 092,25 Eur: 

2.1. apskaičiuotos pajamos už odontologines priemones 3 401,52 Eur; 
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2.2. apskaičiuotos pajamos už kompensuojamų vaistų paso išdavimą 26,01 Eur; 

2.3. apskaičiuotos pajamos už medicininį sveikatos patikrinimą 5 256,33 Eur; 

2.4. apskaičiuotos pajamos už slaugos paslaugas 22 082,82 Eur; 

2.5. apskaičiuotos pajamos už medicinines paslaugas 1 776,53 Eur; 

2.6. apskaičiuotos pajamos už procedūras 5 357,00 Eur (vonių procedūros 240,70 Eur, 

limfodrenažas 1 368,50 Eur, parafino vonelės 351,00 Eur, mankšta 754,20 Eur,  elektromasažinė lova 

148,50 Eur, povandeninis masažas 2345,00 Eur, kitos 149,10 Eur); 

2.7. apskaičiuotos pajamos už masažo paslaugas 4 645,45 Eur. 

2.7. apskaičiuotos pajamos už priėmimą ir konsultavimą 1 546,60 Eur; 

2.8. apskaičiuotos pajamos už laboratorinius tyrimus 6 424,56 Eur; 

2.9. apskaičiuotos pajamos už kitas paslaugas 1 575,43 Eur; 

3. finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto Neringos savivaldybės Sveikatos priežiūros 

programos (08) priemonių įgyvendinimui – 289 200,00 Eur; 

4. finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (gautos atsargos, parama) – 4 429,68 Eur, iš jų nemokamai 

gautos vakcinos 4 139,20 Eur, gauta 2 proc. parama 290,48 Eur); 

5. finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms mokėti – 13 825,00 Eur; 

6.  finansavimo pajamos iš ES struktūrinių fondų – 23 329,27 Eur, (iš jų valstybės biudžeto lėšos  

1 891,57 Eur). 

 

Neringos PSPC pajamų struktūros lyginamoji analizė 

 

 

Įstaigos gautos lėšos 2018 m. 2019 m. Skirtumas Pokytis 

procentais 

Pajamos iš PSDF 

biudžeto 

590  689,37 651 120,40 +60 431,03 10,23% 

Pajamos už suteiktas 

mokamas paslaugas 

iš kitų fizinių ir 

juridinių asmenų 

43 304,45 52 092,25 +8 787,80 20,29% 

Finansavimo 

pajamos iš Neringos 

savivaldybės 

biudžeto 

329 900,00 289 200,00 -40 700,00 -12,34% 

Finansavimo 

pajamos iš kitų 

šaltinių 

4 330,41 4 429,68 +99,27 +2,29% 

Finansavimo 

pajamos iš valstybės 

biudžeto 

5 423,00 13 825,00 +8 402,00 154,93% 

Finansavimo 

pajamos iš ES 

struktūrinių fondų 

0 23 329,27 +23 329,27 100% 

IŠ VISO: 973 647,23 1 033 996,60 60 349,37  
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2019 m įstaigos pagrindinių veiklos pajamų struktūra 

 

 
 

Informacija apie fizinių juridinių asmenų paramos lėšas ir jų panaudojimą 

 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 1 181,43 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 2 

procentų parama iš VMI Klaipėdos skyriaus 290,48 Eur, panaudota 28,00 Eur (banko mokesčiai), pirktas 

dviratis treniruoklis BIKE FORMA už 1 156,93 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 286,98 

Eur. 

 

10. Informacija apie Neringos PSPC įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

 

Per ataskaitinius 2019 metus įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 46 195,05 Eur, iš jų: 

1. Medicinos informacinė sistema Polis 6 037,90 Eur; 

2. Kompiuteris ThinkCentre M725s AMD Ryzen 3 Pro, 2 vnt. 1 524,60 Eur; 

3. Šarvuotas seifas S110-3 – 630,00 Eur; 

4. Baktericidinė lempa - 544,50 Eur; 

5. Planšetinio kompiuterio komplektas su priedais – 1 960,20 Eur; 

6. Elektroninio paciento pasirašymo planšetiniame kompiuteryje sistema – 2 105,40 Eur; 

7. UHF automobilinės radijo stoties komplektas – 1 391,50 Eur; 

8. Skaitmeninės nešiojamos radijo stotys Kenwood NX-5300E2 - 901,45 Eur; 

Pajamos iš PSDF 
biudžeto
62,97%

Pajamos už suteiktas 
mokamas paslaugas 

iš kitų fizinių ir 
juridinių asmenų

5,04%

Finansavimo pajamos 
iš  Neringos 
savivaldybės 

biudžeto
27,97%

Finansavimo pajamos 
iš kitų šaltinių

0,43%

Finansavimo pajamos 
iš valstybės biudžeto

1,34%
Finansavimo pajamos 

iš ES struktūrinių 
fondų
2,26%

Pajamos iš PSDF biudžeto

Pajamos už suteiktas mokamas
paslaugas iš kitų fizinių ir juridinių
asmenų

Finansavimo pajamos iš
Neringos savivaldybės biudžeto

Finansavimo pajamos iš kitų
šaltinių

Finansavimo pajamos iš valstybės
biudžeto

Finansavimo pajamos iš ES
struktūrinių fondų
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9. Automobilis Opel Astra Sports Tourer (valst. Nr. LBI944) – 18 799,00 Eur; 

10. Medicininė vaistų spinta, 2 vnt.  – 1 016,40 Eur; 

11. Elipsinis treniruoklis SYNCHRO FORMA – 3 300,00 Eur; 

12. Dviratis treniruoklis BIKE FORMA – 1 143,07 Eur; 

13. Kompiuterinis kasos aparatas ALTERA EJ4 su fiskaliniu bloku Empirija, 2 vnt. – 1 185,80 

Eur; 

14. Elektrinė kušetė procedūrų kabinete SS E01, 2 vnt. – 2 480,00 Eur; 

15. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė, 

ekstremalių situacijų valdymo planas, darbuotojų civilinės saugos mokymo protokolai) – 1 488,30 Eur; 

16. Automatinis dokumentų naikiklis REXEL Auto+200x – 530,00 Eur. 

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį nurašė ir perdavė ilgalaikio turto, kurio pradinė vertė  

87 271,05 Eur, likutinė vertė 14,77 Eur. 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2019 metus įstaigoje sudarė 988 725,72 Eur, iš jų: 

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 761 011,34 Eur, iš jų: 

1.1. Darbuotojų darbo užmokestis – 744 975,08 Eur; 

1.2. Socialinio draudimo įmokos – 13 677,78 Eur; 

1.3. Ligos pašalpos –  2 358,48 Eur. 

2. Turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 48 295,35 Eur. 

3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai – 25 723,50 Eur, iš jų: 

3.1. Šildymas – 13 658,07 Eur; 

3.2. Elektros energija – 5 371,42 Eur; 

3.3. Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 554,82 Eur; 

3.4. Ryšių ir interneto paslaugos – 3 199,80 Eur; 

3.5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 939,39 Eur. 

4. Komandiruočių išlaidos – 459,18 Eur. 

5. Išlaidos transporto išlaikymui – 18 468,13 Eur. 

6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 4 915,15 Eur. 

7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 347,03 Eur. 

8. Turto nurašymo sąnaudos 14,77 Eur. 

9. Sunaudotų atsargų savikaina – 56 503,54 Eur, iš jų: 

9.1. Vaistų, tirpalų, tvarsliavos, medicinos priemonių – 25 087,36 Eur; 

9.2. Kitos ūkinės medžiagos ir atsargos – 39 087,61 Eur. 

10. Kitų paslaugų sąnaudos – 66 696,95 Eur (darbuotojų transporto išlaidos 2 628,80 Eur,  

E. Zinkevičiaus individuali įmonė 1 257,50 Eur, G. Starkuvienės įmonė 23 758,00 Eur, UAB Klaipėdos 

liftas 993,75 Eur, UAB SDG 2 870,12 Eur, UAB Baltic medics 3 209,25 Eur) 

11. Kitų mokesčių sąnaudos – 297,00 Eur (licencijos). 

12. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 1 128,67 Eur ( banko mokesčiai). 

13. Nuomos sąnaudos 4 865,11 Eur. 
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Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. 

 

 
 

2019 metų finansinis įstaigos rezultatas yra teigiamas – 60 148,84 Eur. 

 

Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 

76,97%

Turto nusidėvėjimas ir 
amortizacija 4,88%

Komunalinės ir ryšio 
paslaugos 2,60%

Komandiruočių išlaidos 
0,05%

Išlaidos transporto 
išlaikymui 1,87%

Paprastojo remonto ir 
eksploatavimo sąnaudos 

0,04%

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos Turto nurašymo 

sąnaudos 0,001%

Sunaudotų atsargų 
(savikaina) 5,71%

Kitų paslaugų sąnaudos 
6,75%

Kitų mokesčių (licencijų) 
sąnaudos 0,03%

Pagrindinės veiklos kitos 
sąnaudos (banko 
mokesčiai) 0,11%

Nuomos sąnaudos 0,49%

Kvalifikacijos kėlimo 
išlaidos 0,50%

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Turto nusidėvėjimas ir amortizacija
Komunalinės ir ryšio paslaugos
Komandiruočių išlaidos
Išlaidos transporto išlaikymui
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos
Turto nurašymo sąnaudos
Sunaudotų atsargų (savikaina)
Kitų paslaugų sąnaudos
Kitų mokesčių (licencijų) sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko mokesčiai)
Nuomos sąnaudos
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Neringos PSPC darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Neringos PSPC finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 42 darbuotojai, 2019 m. gruodžio 31 d. – 

48 darbuotojai.  

 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 

 

2019 metais sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio dalis (be darbdavio socialinio 

draudimo įmokų) sudarė 404 907,37 Eur, per mėnesį vidutiniškai panaudota darbo užmokesčiui mokėti 

33 742,28 Eur, užimtų etatų skaičius – 33. Vieno sveikatos priežiūros specialisto bruto darbo užmokestis 

sudarė 1 022,49 Eur. 

 

Veiklos prioritetai 

 

PAASP paslaugų teikimas visą parą ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, priimtinumas 

ir savalaikiškumo užtikrinimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, 

prisirašiusiems prie įstaigos ir kurorto svečiams, prevencinių programų vykdymas bei informavimas yra 

pagrindiniai įstaigos veiklos prioritetai. 

 

 

 

 

Direktorė                    Violeta Prekevičienė 

 

 


