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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 įstaiga, organizuojanti ir vykdanti nespecializuotą ir kvalifikuotą asmens
sveikatos priežiūrą ir teikianti šias paslaugas:
1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (PAASPP);
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas (PGSP);
3. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas (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 vadovai 2018 metais:
Artūras Mažrimas iki 2018 m. sausio 12 d.;
Aurika Stankienė nuo 2018 m. sausio 15 d. iki 2018 m. kovo 15 d.;
Violeta Prekevičienė - nuo 2018 m. kovo 16 d.
1. VEIKLOS RODIKLIAI
2018 m. prie Neringos PSPC prisirašiusių pacientų skaičius – lieka stabilus ir svyruoja apie
1900–2000 pacientų. Vasaros laikotarpiu pacientų skaičius padidėja. 2018 m. gruodžio 31 d.
duomenimis įstaigoje buvo prisirašę ir registruoti „Sveidros“ duomenų bazėje 1925 pacientai,
tačiau apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu – 1835 pacientai.
Įstaigoje dirbo 42 asmenys: įstaigos direktorius, 4 gydytojai, 19 slaugytojų (iš jų 9
skubiosios medicinos pagalbos specialistai), 16 – kito personalo (vyriausioji buhalterė, teisininkė,
viešųjų pirkimų specialistė-administratorė, socialinis darbuotojas, slaugytojų padėjėjos, Greitosios
medicinos pagalbos (toliau tekste – GMP) vairuotojai sanitarai, valytojos, ūkio dalies tvarkytojasmechanikas, registratūros darbuotojas).
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2. POLIKLINIKINIO SKYRIAUS DARBO RODIKLIAI
Pacientų skaičius pagal amžiaus grupes
Prie įstaigos
prisirašiusių asmenų
amžiaus grupė
< 1 m.
1–7 m.
7–17 m.
18–49 m.
50–65 m
> 65 m.
VISO:

Pacientų skaičius metų pabaigoje
2017 m.
2018 m.
8
71
159
841
491
382
1952

6
91
142
796
487
403
1925

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis prie įstaigos buvo prisirašę 1952 pacientai, iš jų 1835
drausti Privalomuoju sveikatos draudimu (toliau - PSD).
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis prie įstaigos buvo prisirašę 1925 pacientai, iš jų 1814
drausti PSD. 111 prisirašiusiųjų prie Neringos PSPC pacientų nėra apsidraudę privalomuoju
sveikatos draudimu, todėl už juos lėšos įstaigai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau
tekste – PSDF) biudžeto neskiriamos. 2018 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos prisirašiusių pacientų
skaičius sudarė 98,6 procentų, skaičiuojant nuo 2017 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos prisirašiusių
pacientų skaičiaus.
Apsilankymai pas gydytojus
Gydytojai

Apsilankymai

Iš viso
2017 m.
2018 m.

14 776
13 634

Iš jų
profilaktiškai
3037
2615

Iš bendro
apsilankymų
skaičiaus apsilankė
dėl ligos
Iš viso

Gydytojų apsilankymai
namuose

11 014
10 251

731
753

Iš viso

Apsilankymų struktūra 2018 metais
Apsilankymai pas gydytojus (iš viso)

13634

Pas gydytoją odontologą
Pas šeimos gydytoją (Nida)
Pas šeimos gydytoją (Juodkrantė)

740
7351
5543

Iš jų :
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Laboratorija
Atlikti 6855 laboratoriniai tyrimai:
Hematologiniai
Bendraklinikiniai
Biocheminiai (cholesterolis, lipidograma,
gliukozė)
Iš viso:

1588
1800
3467
6855

Vaikų profilaktinis patikrinimas
2017 metais

2018 metais

1007

910

Vaikų profilaktinis
patikrinimas

Vakcinacija pagal patvirtintą skiepų kalendorių 2018 metais
(vaikams ir paaugliams)
Vakcinos
pavadinimas
Hepatitas B

Vaikų skaičius

Atlikti skiepai

17

16

Imunizacijos
procentas
94 proc.

Rotavirusinė
infekcija

6
(vaikai gimę iki 2018 m.
liepos mėn.)
6
(vaikai gimę iki 2018 m.
liepos mėn.)
17

-1

-

-2

-

16

94 proc.

23

16

70 proc.

34

33

97 proc.

B tipo
meningokokinė
infekcija
Pneumokokinė
infekcija
Tymai,
epideminis
parotitas,
raudonukė
Difterija,
1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl
Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“, Rotavirusinės infekcijos vakcina
nebuvo skiepijimų, kadangi nebuvo nustatymo amžiaus vaikų;
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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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stabligė,
kokliušas
Žmogaus
papilomos
viruso infekcija

5

5

100 proc.

Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų vaikams
Vaikų grupė

Vaikų,
kuriems
reikalinga
atlikti
tuberkulino
mėginį,
skaičius
15
11

Vaikų,
kuriems
atliktas
tuberkulino
mėginys,
skaičius

Vaikų
kuriems
nustatytas
teigiamas
tuberkulino
mėginys,
skaičius
1

Vaikų, kurie
nusiųsti
konsultuotis
pas specialistą,
skaičius

7 metų amžiaus vaikai
15
Bendraujantys su
11
1
sergančiais tuberkulioze
(šeimoje, kolektyve)
Įvykdymas – 100 procentų, nes atliktas tuberkulino mėginys 15 vaikų. Papildomai buvo
atliktas tuberkulino mėginys 11 vaikų.
Funkcinės diagnostikos kabinetas
Užrašytos 729 elektrokardiogramos.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinete apsilankė 948 pacientai, suteiktos 2848
procedūros, iš kurių 155 procedūros suteiktos vaikams.
Gydytojų konsultacinės komisijos veikla
Iš viso apžiūrėti 65 asmenys. Į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą nusiųsta 46
asmenys, iš jų – 14 dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Medicininei reabilitacijai patvirtinta 18
pažymų, iš jų - 4-ios vaikams. Dėl užsitęsusio nedarbingumo SODROS gydytojo kvietimu
apžiūrėti 3 asmenys.
3. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VEIKLOS RODIKLIAI
2018 metais GMP kviesta 856 kartus, iš jų GMP brigadų I kategorijos (skubių) iškvietimų
skaičius sudarė didžiausią dalį - net 84 % nuo visų iškvietimų. 2018 m. liepos 1 d. Neringai
pakeistas vietovės statusas iš kaimo į miestą, todėl GMP brigadų I kategorijos (skubių) iškvietimų
normatyvinis laikas sutrumpėjo iki 15 minučių miesto ribose, o iki 2018 m. liepos 1 d. šios
kategorijos iškvietimų pas pacientus atvykimo normatyvinis laikas buvo iki 25 minučių. Pagal šį
rodiklį, vadovaujantis teisės aktais, kurių pagrindu TLK apskaičiuoja GMP gerus darbo rezultatus
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(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.
Dažniausiai greitoji medicininė pagalba Neringoje buvo teikta asmenims nuo 45 iki 64 metų
amžiaus, pagalba suteikta 188 tokio amžiaus pacientams. Asmenims iki 15 metų amžiaus greitoji
pagalba teikta 147 kartus.
4. SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS VEIKLOS RODIKLIAI
2018 metais Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius paslaugas teikė ištisus metus. 2017
metais palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos buvo teikiamos pertraukiamai sausio–balandžio
ir spalio–gruodžio mėnesiais. 2018 metais įvykdyti 3296 lovadieniai (iš jų 2515 Klaipėdos TLK
lėšomis), skyriuje buvo gydoma ir slaugoma 180 pacientų.
1 lovadienio faktinė savikaina – 60,66 Eur, o Klaipėdos teritorinė ligonių kasa pagal sutartį
moka 30,58 Eur. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus išlaikymas yra brangus, tačiau ši
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.
5. 2018 METAIS VYKDYTOS PROGRAMOS, PRIEMONĖS IR JŲ
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
1. Pirminio lygio paslaugų, teikiamų paslaugų asortimento išlaikymas (įvykdyta – veikla
tęstinė);
2. Pirminių odontologinių paslaugų organizavimas, vaikų dantų karieso profilaktika
(vykdoma – veikla tęstinė);
3. Kokybės sistemos gerinimas ruošiant naujas organizacines, vadybines, klinikines
procedūras (vykdoma – veikla tęstinė);
4. Stacionarinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimas, jų kokybės gerinimas
(veikla tęstinė);
5. Būtinosios pagalbos organizavimas ir ambulatorinių paslaugų teikimas po šeimos
gydytojo darbo valandų. Juodkrantės GMP posto organizavimas ir paslaugų teikimas liepos–
rugpjūčio mėnesiais (vykdoma – veikla tęstinė);
6. Fizioterapijos, rentgenologinio ištyrimo paslaugų išlaikymas ir tolesnis teikimas,
biocheminių tyrimų, numatytų šeimos gydytojo medicinos normoje ir sutartyse su teritorine
ligonių kasa atlikimas (vykdoma);
7. Paslaugų prieinamumo gerinimas, kviečiant gydytojus specialistus konsultuoti pacientus
(vykdoma – veikla tęstinė);
8. Iš PSDF biudžeto finansuojamų sveikatos programų vykdymas:
8.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa (vykdoma – tęstinė);
8.2. Atrankinės mamografijos patikros programa (vykdoma – tęstinė);
8.3. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių finansavimo programa (vykdoma – tęstinė);
8.4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (vykdoma – tęstinė);
8.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa (vykdoma – tęstinė).
9. Vaikų sveikatos priežiūra ir profilaktika (vykdoma – tęstinė).
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Valstybinių prevencinių programų vykdymas
1 lentelė
Eil.
Nr.

1.

1.1.
1.2.
2.

3.

4.

5.

Profilaktinės
programos
pavadinimas

Gimdos
kaklelio
piktybinių
navikų
prevencinių
priemonių
programa:
Citologinio
tepinėlio
paėmimas
Informavimo
paslauga
Informavimas
dėl krūties
piktybinių
navikų
profilaktikos ir
siuntimas
atlikti
mamografiją
Asmenų,
priskirtinų
širdies ir
kraujagyslių
ligų didelės
rizikos grupei,
atrankos ir
prevencijos
priemonių
finansavimo
programa
Priešinės
liaukos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos
programa
Storosios
žarnos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos
programa

2017 m. duomenys
Bendras prie
Pacient
Įvykdyta
įstaigos
ų,
procentais
prisirašiusių
kuriems
pacientų,
buvo
kuriems
suteikta
teikiama
paslaug
paslauga,
a,
skaičius
skaičius

2018 m. duomenys
Bendras prie Pacientų,
Įvykdyta
įstaigos
kuriems
procentais
prisirašiusių buvo
pacientų,
suteikta
kuriems
paslauga,
teikiama
skaičius
paslauga,
skaičius

Skirtumas

570

59

10,4%

539

28

5,19 %

-5,2 %

570

157

27,5%

539

106

19,7%

-7,8 %

397

69

17,4 %

387

64

16,5%

-0,9 %

540

205

38,0%

614

193

31,4 %

-6,6 %

307

64

20,8%

310

98

31,6 %

755

228

30,2%

751

198

26,4 %

10,8 %

-3,8 %
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Eil.
Nr.

6.

Profilaktinės
programos
pavadinimas

2017 m. duomenys
Bendras prie
Pacient
Įvykdyta
įstaigos
ų,
procentais
prisirašiusių
kuriems
pacientų,
buvo
kuriems
suteikta
teikiama
paslaug
paslauga,
a,
skaičius
skaičius

2018 m. duomenys
Bendras prie Pacientų,
Įvykdyta
įstaigos
kuriems
procentais
prisirašiusių buvo
pacientų,
suteikta
kuriems
paslauga,
teikiama
skaičius
paslauga,
skaičius

Vaikų
krūminių
dantų dengimo
silantinėmis
medžiagomis
programa

131

4

3,1%

133

6

4,5 %

IŠ VISO:

3270

786

24,0 %

3273

693

21,2 %

Skirtumas

1,4 %

-2,8%

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 ne tik savivaldybės, bet ir Respublikos mastu, todėl yra žinomos visiems 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. Šeimos gydytojams ir
slaugytojams vis dar nepavyksta įtikinti savo pacientų apie profilaktinių programų būtinybę ir
naudą.
6. PAGRĮSTI PACIENTŲ SKUNDAI
Neringos PSPC pagrįstų rašytinių skundų iš gyventojų ir pacientų 2018 metais negavo.
7. 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.
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8. NERINGOS PSPC GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS
METUS
8. Įstaiga 2018 metais gavo 973 647,23 Eur pajamų. Iš jų:
8.1. 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) – 590 689,37 Eur;
8.2. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas iš kitų fizinių ir juridinių asmenų – 43 304,45
Eur, iš jų:
8.2.1. apskaičiuotos pajamos už odontologines priemones 5 137,42 Eur;
8.2.2. apskaičiuotos pajamos už kompensuojamų vaistų paso išdavimą 132,35 Eur;
8.2.3. apskaičiuotos pajamos už medicininį sveikatos patikrinimą 3 309,86 Eur;
8.2.4. apskaičiuotos pajamos už slaugos paslaugas 23 882,98 Eur;
8.2.5. apskaičiuotos pajamos už medicinines paslaugas 322,57 Eur;
8.2.6. apskaičiuotos pajamos už procedūras 1 626,03 Eur (vonių procedūros 504,90 Eur,
limfodrenažas 371,00 Eur, parafino vonelės 96,00 Eur, mankšta 11,60 Eur, kitos 642,53 Eur);
8.2.7. apskaičiuotos pajamos už priėmimą ir konsultavimą 3 243,86 Eur;
8.2.8. apskaičiuotos pajamos už laboratorinius tyrimus 4 225,94 Eur;
8.2.9. apskaičiuotos pajamos už kitas paslaugas 1 423,44 Eur;
8.3. finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto Neringos savivaldybės Sveikatos
priežiūros programos (08) priemonių įgyvendinimui – 329 900,00 Eur, iš jų kitoms išlaidoms
einamiesiems tikslams 181 400,00 Eur, kitoms išlaidoms turtui įsigyti 148 500,00 Eur;
8.4. finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (gautos atsargos, parama) – 4 330,41 Eur, iš jų
nemokamai gautos vakcinos 4 005,93 Eur, gauta 2 proc. parama 324,48 Eur);
8.5. finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms mokėti – 5 423,00 Eur;

2018 m. įstaigos pagrindinių veiklos pajamų struktūra
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Neringos PSPC pajamų struktūros lyginamoji analizė
Įstaigos gautos lėšos

2017 m.

2018m.

Skirtumas

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
VISO:

537082,25

590689,37

+53607,12

Pokytis
procentais
9,98%

14883,40

43304,45

+28421,05

190,96%

69800,00

329900,00

+260100,00

372,64%

4411,48

4330,41

-81,07

1,84%

8787,00

5423,00

-3364,00

38,28%

634964,13

973647,23

338683,10

9. INFORMACIJA APIE FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PARAMOS LĖŠAS IR JŲ
PANAUDOJIMĄ
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 867,45 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 2
procentų parama iš VMI Klaipėdos skyriaus 324,48 Eur, panaudota 10,50 Eur (banko mokesčiai).
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 181,43 Eur.
10. INFORMACIJA APIE NERINGOS PSPC ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ PER FINANSINIUS METUS
Per ataskaitinius 2018 metus įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 153 808,36 Eur, iš jų:
1. Rentgeno vaizdų skaitmeninės sistemos su diagnostiniu monitoriumi – 786,50 Eur;
2. Mobilus telefonas „Apple iPhone X“ 256GB – 1 255,98 Eur;
3. Rodyklinė lenta – 933,12 Eur;
4. Analizatorius „Cube-S“ – 1 210,00 Eur;
5. Ultragarsinis aparatas „Samsung Medison“ – 34 492,16 Eur;
6. UAD trumpųjų bangų aparatas „Physiotherm - S“ – 11 470,00 Eur;
7. Poliarizuotos šviesos terapijos sistema „Bioptron Pro1“ – 3 500,00 Eur;
8. Kompresinės terapijos aparatas 8 kamerų – 3 140,00 Eur;
9. Povandeninio masažo vonia – 11 858,00 Eur;
10. Perlinio ir hidromasažo vonia – 9 075,00 Eur;
11. Masažo stalas, 2 dalių, elektrinis - 2 100,00 Eur;
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12. Pertvaros, 2 vnt. - 3 630,00 Eur;
13. Planšetinio kompiuterio komplektas su priedais, 2 vnt.- 4 646,40 Eur;
14. UHF automobilinės radijo stoties komplektas 2 vnt. – 2 783,00 Eur;
15. Skaitmeninės nešiojamos radijos stotys „Kenwood NX-5300E2“, 2 vnt. – 1 802,90 Eur
16. Elektrogardiografas „As Card Grey“, 2 vnt. – 2 758,80 Eur
17. Atsiurbėjas, 2 vnt. - 1 936,00 Eur;
18. Spirometras „SP-10“ - 508,00 Eur;
19. Ginekologinė apžiūros kėdė „GIVAS 3/“ sekcijų – 1 746,00 Eur;
20. Kompiuterinė programa „Profilaktinės programos“ - 423,50 Eur;
21. Kompiuterinė programa „Profilaktinių skiepijimų planavimo programa“ - 363,00 Eur;
22. Defribiliatorius „Lifepak 15“, 2 vnt.- 52 030,00 Eur;
23. Apsauginių lankų ir briedžių atbaidymo sirenos komplektas, 2 vnt. - 1 360,00 Eur.
Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nenurašė.
11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 metus įstaigoje sudarė 813 013,14 Eur, iš jų:
1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 603 186,90 Eur, iš jų:
1.1. Darbuotojų darbo užmokestis – 458 641,51 Eur;
1.2. Socialinio draudimo įmokos – 143 149,19 Eur;
1.3. Ligos pašalpos – 1 396,20 Eur
2. Turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 31 622,58 Eur.
3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai – 25 142,77 Eur, iš jų:
3.1. Šildymas – 14 831,96 Eur;
3.2. Elektros energija – 5 024,67 Eur;
3.3. Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 249,13 Eur;
3.4. Ryšių ir interneto paslaugos – 2 924,82 Eur;
3.5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 112,19 Eur;
4. Komandiruočių išlaidos – 688,66 Eur;
5. Išlaidos transportui – 17 572,12 Eur;
6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 6 172,53 Eur;
7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 4 010,45 Eur;
7. Sunaudotų atsargų savikaina – 6 4174,97 Eur, iš jų:
7.1. Vaistų, tirpalų, tvarsliavos, medicinos priemonių – 25 087,36 Eur;
7.2. Kitos ūkinės medžiagos ir atsargos – 39 087,61 Eur.
8. Kitų paslaugų sąnaudos – 58 586,03 Eur, tame tarpe laboratoriniai tyrimai ir kitos
medicinos paslaugos, atliekamos kitose įstaigose – 3063,35 Eur;
9. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 1 856,13 Eur.
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2018 m. Įstaigos pagrindinių veiklos sąnaudų struktūra
2018 metų finansinis įstaigos rezultatas yra teigiamas – 36505,31 Eur.
12. NERINGOS PSPC DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Neringos PSPC finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 41 darbuotojas, 2018-12-31 – 42
darbuotojai.
13. ĮSTAIGOS SĄNAUDŲ DARBO UŽMOKESČIUI DALIS
2018 metais sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio dalis (be darbdavio socialinio
draudimo įmokų) sudarė 337617,58 Eur, per mėnesį vidutiniškai panaudota darbo užmokesčiui
mokėti 28134,80 Eur, užimtų etatų skaičius - 28. Vieno sveikatos priežiūros specialisto bruto
darbo užmokestis sudarė 993,81 Eur.
14. NERINGOS PSPC SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
2018 metais įstaigos valdymo sąnaudas sudarė 56107,53 Eur (t. y. 6,90 proc. nuo visų
įstaigos sąnaudų). 2018 m. veiklos sąnaudos 813013,14 Eur.
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Sąnaudos valdymo išlaidoms – tai sąnaudos, susijusios su vadovo, vyr. buhalterio darbu. Iš
jų:
1. priskaičiuotas darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 46 589,58 Eur;
2. sąnaudos komandiruotėms – 90,00 Eur;
3. ryšių sąnaudos – 292,32 Eur;
4. transporto išlaikymas ar kompensavimas (kuras, remontas, draudimas) – 3 016,78 Eur;
5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 552,00 Eur
6. Pastato išlaikymo sąnaudos 582,85 Eur
7. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 1 255,98 Eur
8. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 2 728,02 Eur
15. ĮSTAIGOS FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS NUO METINIO ĮSTAIGOS
BIUDŽETO
Neringos PSPC pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė eurais 235 646,41 Eur, įstaigos
trumpalaikių įsipareigojimų vertė 79 054,21 Eur, likvidumo rodiklis 2,98.

Direktorė

Violeta Prekevičienė

