
 
    

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI  
 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. VI.TS-89 

Elektrėnai 

 

 

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 ir 12 straipsniu, Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus 

subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto 

metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 18 punktais ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario               

27 d. sprendimu Nr. V.TS-22 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų veiklos ataskaitų formų patvirtinimo“, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo 

administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali 

būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba 

Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius. 

 

 

Meras                        Kęstutis Vaitukaitis 
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PRITARTA 

Elektrėnų savivaldybės tarybos 

2021 m. balandžio 28 d.  

sprendimu Nr. VI.TS-89 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS 

PPRIEŽIŪROS CENTRO  2020 M. VEIKLOS 

 ATASKAITA  
 

1.  Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir pagrindiniai veiklos rezultatai 

  

 Viešoji įstaiga Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas pagal sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir pagal sutartis su užsakovais.  

 Įstaigos steigėjas – Elektrėnų savivaldybė. VšĮ Elektrėnų psichikos SPC įstatai patvirtinti 

2020-11-25 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V.TS- 267.   

Įstaiga įregistruota 1998-06-29 Nr. VŠ 2000-6, kodas (identifikavimo numeris) - 

181391821.  

Įstaigos buveinė - Taikos g.6A,  Elektrėnai 

 Elektrėnų psichikos SPC yra nepelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, 

sąskaitas banke.  

 Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - teikti kokybiškas ir savalaikes psichikos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje, pagal galimybes ir 

esamą situaciją pacientų namuose, viešose vietose, darbovietėse ir kt. 

  Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, kovoti su galimomis korupcijos apraiškomis, dirbti 

skaidriai. Įstaiga teikia psichikos asmens sveikatos priežiūros  paslaugas, vadovaudamasi teisės aktų 

nustatytais šių paslaugų teikimo reikalavimais ir jų teikimo metodikomis, užtikrinti teikiamų 

paslaugų saugą, efektyvumą, prieinamumą, tinkamumą ir kokybę. 

 

1 lentelė.  Licencijos. 

Eil.

Nr. 

Išdavusi įstaiga Išdavimo 

data 

Licencijos 

Nr. 

Patikslinta 

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos 

priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

1999-06-30 372  

 

2 lentelė. Veiklos rezultatas. 

Eil. Nr. Rodiklis 2019 m. 2020 m. 

1. FINANSINIS REZULTATAS 6112 15650 

 

           Išsamus 2020 m. finansinis veiklos rezultatas nurodytas 2020 m. metiniame aiškiname rašte 

ir prieduose. 

 

2. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

          Vienintelė VšĮ Elektrėnų psichikos SPC dalininkė ir savininkė yra Elektrėnų savivaldybė. 

Dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Elektrėnų savivaldybės taryba (sutikrinti su 

Įstaigos įstatais). Dalininko dalis viešosios įstaigos kapitale 2020 finansinių m. pradžioje – 41Eur 

57ct. Dalininko dalis viešosios įstaigos kapitale 2020 finansinių  m. pabaigoje – 41Eur 57ct. 
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I .  ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI  

 

 

1. VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras: 

 

1.1. Pagrindiniai veiklos rodikliai: 

Rodikliai 

Metai prieš 

ataskaitinius 

metus 

Ataskaitiniai 

metai 
Pokytis (+/-) 

Įstaigoje aptarnaujamų asmenų skaičius 22182 22392 +210 

Apsilankymų pas gydytoją psichiatrą skaičius, iš jų: 6394 5379 -1015 

suaugusiųjų ir paauglių 6002 5239 -763 

vaikų iki 14 metų 392 140 -252 

Gydytojo psichiatro apsilankymai namuose, iš jų: 6 8 +2 

neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 6 8 +2 

gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste) 3 5 +2 

gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime) 3 3 0 

Apsilankymai pas psichologą, iš jų: 2167 1303 -864 

suaugusiųjų ir paauglių 2002 1201 -801 

vaikų iki 18 metų 165 102 -63 

profilaktinių sveikatos patikrinimų skaičius 1324 895 -429 

mokamų apsilankymų skaičius 1257 904 -353 

apsilankymai pas socialinį darbuotoją 874 450 -424 

socialinio darbuotojo vykimas į namus 0 0 0 

 

1.2. Slaugos paslaugos namuose 

Rodikliai 
Metai prieš 

ataskaitinius metus 
Ataskaitiniai metai 

Pokytis  

(+/-) 

Slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičius (iki 

ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos) 
0 0 0 

Suteiktų paslaugų skaičius 0 0 0 

 
 

1.3. Psichikos dienos stacionaro paslaugos 

Rodikliai 
Metai prieš 

ataskaitinius metus 
Ataskaitiniai metai Pokytis (+/-) 

Lovų skaičius 9 9 0 

Lovadienių skaičius 2421 1445 -976 

Apsilankiusių asmenų skaičius 58 33 -25 

Suteiktų paslaugų skaičius 2421 1445 -976 
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II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS 

METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 
1. Gautos lėšos ir šių lėšų panaudojimas (praėjusiu ataskaitiniu ir ataskaitiniu laikotarpiu).  

Gautų lėšų šaltiniai Suma, Eur Pokytis (+/-) 

Metai prieš 

ataskaitinius 

metus 

Ataskaitiniai 

metai 

Suma, 

Eur 

% 

I. PAJAMOS 212537 249 116 +36579 +17,21% 

1. Iš PSDF biudžeto, 

iš jų:  

198119 224 801 +26 682 +13,47% 

1.1. už prisirašiusius gyventojus  191289 214 610 +23 321 +12,19% 

1.2. už skatinamąsias paslaugas     
1.3. už gerus darbo rezultatus 6830 10191 +3 361 +49,21% 

1.4. už slaugos namuose paslaugas     
1.5. už prevencinių programų vykdymą     
1.6. kita     

2. Mokamos paslaugos 5116 3480 -1 593 -31,98% 

3. Kitos veiklos pajamos     
4. Savivaldybės biudžeto lėšos 4733 4 909    +176 +3,72% 

5. Valstybės biudžeto 674 3 312 +2 638 +391,39% 

6. Europos Sąjungos, užsienio valstybių 3817 12 444 +8 627 +226,02% 

7. Kitų šaltinių 78 170 +92 +117,95% 

II. SĄNAUDOS 206425 233 466 +27 041 +13,10% 

1. Darbuotojų darbo užmokesčiui 169609 188 355 +18 746 +11,05% 

2. Socialinio draudimo įmokoms 1413 4 654 +3 241 +229,37% 

3. Patalpoms išlaikyti ir komunalinės 4888 4 755 -133 -2.72% 

4. Ryšių 3 940 5 181 -1 241 -31,50% 

5. Draudimo 312 160 -152 -48.72% 

6. Transporto 1 962 1 617 -345 -17.58% 

7. Komandiruotėms 6 67 +61 +1016,67% 

8. Kvalifikacijai kelti 154 96 -58 -37.66% 

9. Vaistams ir medicinos priemonėms 897 1 939 +1 042 +116,16% 

10. Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose 

įstaigose 

    

11. Pacientų maitinimo 2 269      1 565 -704 -31,03% 

12. Ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo (amortizacijos) 4 951 4 867 -84 -1,70% 

13. Remonto     

14. Kitos veiklos     

15. Kompensuotos sąnaudos     

16. Kitos sąnaudos 16 024 20 210 +4 186 +26,12% 

III. VEIKLOS REZULTATAS 6 112 15 650 +9 538 +156,05% 

 

 

 
2. Įstaigos įsiskolinimai (nurodyti grupėmis, pvz. medikamentams, ryšio paslaugoms ir kt.): 

Pavadinimas Suma (Eur) 

Metai prieš 

ataskaitinius metus 
Ataskaitiniai metai 

1. Kreditoriniai  įsiskolinimai: 19 789 22 165 
1.1. medikamentai 68 13 
1.2. ryšio paslaugos 455 434 
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1.3. komunalinės paslaugos 471 831 
1.4. maitinimo paslaugos 160 0 
1.5. darbo užmokestis ir socialinis draudimas 129 86 
1.6. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 18506 20801 
2. Debitoriniai įsiskolinimai: 22700 23888 
2.1. už paslaugas iš TLK 22527 23433 
2.2. už suteiktas paslaugas 173 455 
 

 

III. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ PER FINANSINIUS METUS 
 

1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą. 
Pavadinimas* Metai prieš ataskaitinius 

metus** 

Ataskaitiniai metai 

Suma, Eur (su PVM) Kiekis (vnt.) Suma, Eur  

1. Kompiuteriai ir jų įranga ir ryšių priemonės 1368  0 

2. Seifas 587  0 

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto 1955  0 
*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz., 

kompiuterinė įranga – spausdintuvas ir kt.) 

** Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto turto sumą 

 

 

2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą 
Pavadinimas* Metai prieš ataskaitinius 

metus** 

Ataskaitiniai metai 

Suma, Eur (su PVM) Kiekis (vnt.) Suma, Eur  

1. Spausdintuvas 182  0 

Iš viso nurašyta ilgalaikio turto 182  0 
*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz., 

kompiuterinė įranga – spausdintuvas ir kt.) 

** Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą 

 

 

IV. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI PER FINANSINIUS 

METUS 
 

 

Įstaigos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio pokytis  

Metai 

Vidutinis 

darbo 

užmokestis 

(Eur) 

Administracijos Gydytojų 

Slaugytojai Kitas 

personalas, 

teikiantis 

ASP 

paslaugas 

Kitas 

personalas 

Metai prieš 

ataskaitinius metus 
982 1201 1861 

 

859 

 

886 

 

624 

Ataskaitiniais metais       1107 1660 2182 952 953 666 

Pokytis (proc.) 12,73% 38,22% 17.25% 10.83% 7,56% 6,73% 
*Informacija apie darbuotojų priskyrimą atitinkamoms darbuotojų grupėms teikiama vadovaujantis Valstybinės ligonių 

kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu (įsakymas 2018-05-30 Nr. 1K-161 (aktuali redakcija) 
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V. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR 

PABAIGOJE 

1. Informacija apie įstaigos darbuotojus  
 

 

Darbuotojai 

Ataskaitinių finansinių 

metų pradžioje  

Ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje 

Trūkstamas 

personalas 
Fizinių 

asm. 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Fizinių asm. 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Administracija 1 0,75 1 0,75  

Gydytojai 3 1.71 2 1,50  

Slaugytojai 3 3 3 3  

Kitas personalas, teikiantis ASP 

paslaugas 
6 5.5 6 5.5 

 

Kitas personalas 4 2.65 4 3  

Iš viso: 17 13.61 16 13.75  

 

2. Darbuotojų amžiaus struktūra  
Pareigybė Iki 35 

m. 

35-44 m. 45-54 m. 55-64 m. Virš 65 m. Amžiaus 

vidurkis m. 

Administracija    1  64 

Gydytojai  1 1 1  52 

Slaugytojai   2 1  54 

Kitas personalas, teikiantis ASP 

paslaugas 

3 1  2  41 

Kitas personalas   3  1 54 

 

 

VI. KITA INFORMACIJA 

1. Viešieji pirkimai 
Pirkimai Metai prieš 

ataskaitinius metus 
Ataskaitiniai metai 

Pastabos 

1.Mažos vertės pirkimai    

1.1.  Kuras ir tepalai 2018 1712  

1.2.  Transporto remontas, priežiūra 616 614  

1.3.  Kanceliarinės, ūkio prekės 3585 3519  

1.4.  Sveikatos priežiūros prekės 

pagal savivaldybės projektą 

1487 0  

1.5.  Maitinimo paslaugos 2269 1565  

1.6.  Medikamentai 902 1203  

1.7.  Švaros reikmenys 547 1035  

1.8.  Draudimas 312 238  

1.9.  Komunalinės, ryšių paslaugos 10441 11051  

1.10.Kompiuteriai ir jų įranga ir 

ryšių priemonės 

1368 0  

1.11.Kitos paslaugos (apsauga, 

atliekų tvarkymas ir kt.) 

2172 2309  

 

2. Kokybės vadybos sistemos diegimas ir plėtojimas. 

Įstaigos veikla vykdoma pagal galiojančius norminius teisės aktus. 

 

3. Vidaus medicininio audito veikla. 

Ataskaita pridedama. 
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4. Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra. 

E. sveikatos paslaugų plėtojimas ir įsisavinimas;  

E. recepto išrašymas, ambulatorinės asmens sveikatos istorijos formavimas, siuntimų gydytojo 

specialisto konsultacijai, gydymui ar tyrimui išdavimas ir kt. 

Siekti didesnio E. sveikata sistemos naudojimo apimčių. 

 

5. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus*  
Projekto pavadinimas VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 

paslaugų kokybės tobulinimas 

Projekto pareiškėjas  

Projekto trukmė  

Projekto partneriai  

Finansavimo / paramos šaltiniai  

Projekto vertė  

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis  

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, 

laukiami rezultatai) 

 

Asmuo kontaktams  

* informacija teikiama, jei įstaiga yra projekto vykdytoja 

 

6.  Korupcijos prevencijos priemonės. 

6.1. Anoniminė centro lankytojų apklausa, kuri vyksta nuolatos. 

6.2. Informacija apie korupcijos prevencijos priemones įstaigos skelbimų lentoje ir interneto 

svetainėje. 

6.3. Lankstinukai antikorupcine tematika. 

6.4. Antikorupciniai darbuotojų mokymai ir diskusijos. 

6.5. Videofilmų apie korupcijos prevenciją žiūrėjimas ir diskusijos. 

 

7.  Pacientų ir darbuotojų apklausos. 

Gauta 73 anketų. 

 

8. Pacientų skundai 

 
Gauti skundai Skaičius Pasitvirtinusių 

skundų skaičius 

Skundo pobūdis 

(paslaugų, eilių, 

bendravimo, kita) 

1. Įstaigos vardu: 0 0  

2. kitų institucijų vardu  0 0  

3. darbuotojų skundų skaičius 0 0  

 

9. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atliginimas* 

Eur, ct 

Eil. 

Nr. Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos 

(kintamoji 

atlyginimo 

dalis) 

Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

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

1. Direktorius 16 680,69 2969  1390  21 039,69 

2.        

* Neatskaičius mokesčių. 
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10. Įstaigos vidaus kontrolės. 

               Įstaigos vidaus kontrolės tvarkos aprašas, detalizuojantis įstaigos vidaus politiką, jos 

turinį, vidaus kontrolės tikslus, principus, elementus, dalyvius, vidaus kontrolės analizę ir vertinimą 

yra patvirtintas centro direktoriaus įsakymu. Šis dokumentas reglamentuoja informacijos apie 

vidaus kontrolės įgyvendinimą centre teikimo tvarką.  

               Viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro vidaus kontrolė yra visų 

kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti veiklos teisėtumą, skaidrumą, rezultatyvumą, 

ekonomiškumą, efektyvumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, 

informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems 

asmenims laikymąsi ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.  

                Įstaigos vidaus kontrolės politika nustatoma remiantis rizikos vertinimu, atsižvelgiant į 

veiklos ypatumus, vidaus kontrolės politikos pritaikymą įstaigai ir vadovaujantis „Viešųjų asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybė ,vidaus kontrolės tvarkos 

aprašo“ patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimu Nr.VI.TS-31, 

nustatytais reikalavimais. 

               Rizika yra valdomą, nustatant jos veiksnius ir parenkant vidaus kontrolės priemones jiems 

valdyti. Įstaigos vidaus kontrolės politika apima įstaigos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų 

teisės aktų sąrašą, vidaus kontrolės principus ir jos elementus, nuorodas į įstatus, pareigybių 

aprašymus, kitus dokumentus, nustatančius vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė, vidaus 

kontrolės įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų sąrašą, vidaus kontrolės analizės ir 

vertinimo aprašymą ir vidaus kontrolės politikos tobulinimo aprašymą. Kadangi centro ekonominės, 

veiklos reguliavimo ir veiklos sąlygos yra nuolat kintančios, rizikos vertinimas turi būti atliekamas 

nuolat ir periodiškai, todėl vidaus kontrolės politikos turinys turi būti nuolat peržiūrimas ir 

prireikus, tobulinamas. 

 

11. Įstaigos veiklos kontrolė (atlikti kiti įstaigų patikrinimai). 

2020 metais įstaigoje patikrinimų nebuvo. 

 

12. Įstaigos registruotas neatitiktis. 

Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių įstaigoje nebuvo. Ataskaita pateikiama Higienos institutui.  

 

13. Kita informacija (nauji darbo organizavimo metodai, diagnostikos ir gydymo naujovės ir kt.). 

Taikomi nauji holistinės terapijos metodai psichikos dienos stacionaro veikloje 

 

14. Įstaigos veiklos ataskaitos viešinimas. 

               Viešosios įstaigos VšĮ Elektrėnų psichikos SPC 2020 m. veiklos ataskaita yra viešas 

dokumentas. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatytais terminais įstaigos veiklos 

ataskaita teikiama Juridinių asmenų registrui ir skelbiama interneto svetainėje www.elpsichiatrija.lt. 

Tretieji asmenys su šia ataskaita gali susipažinti viešosios įstaigos buveinėje (Taikos g. 6A, 

Elektrėnai). 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Alfredas Arlauskas 

 

 


