
 

  PATVIRTINTA 

                                                                                      Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                      2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr.T-49(E) 
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2013 METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

 

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras (toliau - įstaiga) yra  

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

sąskaitą banke. Ji įsteigta 2009 metų sausio 14 d.  remiantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

2008 metų rugpjūčio 20 d. nutarimu  Nr.T-186.  Jos  buveinė Respublikos g. 32, Naujoji Akmenė. 

Įmonės  identifikavimo kodas 302298484 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros 

įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais 

bei VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos įstatais. Įstaiga yra ribotos turtinės 

atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos veikla 

neterminuota.  

Viešosios įstaigos steigėjas (dalininkas) - Akmenės rajono savivaldybė. VŠĮ Akmenės 

rajono greitosios medicinos pagalbos centras teikia greitąją medicinos pagalbą Akmenės rajono 

gyventojams. 

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis - greitosios pagalbos veikla – 86,90,40(EVRK2) 

VŠĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras  kontroliuojamų subjektų 

neturi. 

Įstaigoje metų pabaigoje dirbo 28 darbuotojai: direktorė, vyriausioji finansininkė, 

vyriausioji slaugos administratorė, 14 bendruomenės slaugytojų, 11 vairuotojų . 

Finansiniai  metai  yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia  sausio 1 d, pabaiga  – 

gruodžio 31 d.  

. 
 

  

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

 

VšĮ  Akmenės rajono greitosios medicinines pagalbos centro  apskaita tvarkoma ir finansinė 

atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu 2001-11-06 Nr. IX–574; 

2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007-06-26 Nr. 

X–1212; 

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS); 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintomis 

inventorizacijos taisyklėmis, bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą bei 

pateikimą. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu 



Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo” VšĮ Akmenės rajono greitosios 

medicines pagalbos centro direktorės įsakymu Nr. A-1  patvirtintas įstaigoje naudojamų sąskaitų 

planas ir apskaitos politika. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. birželio 10 d nutarimu 

Nr.564 ir 2009m. gruodžio 29 d.Akmenės rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr.A-898 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų 

tvirtinimo”, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicines pagalbos centro  direktorės 2010 m.  

gruodžio 2  d. įsakymu Nr.A-108 patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

ekonominiai normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma 

vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: 

 Veiklos tęstinumo principas. Pagal šį principą daroma prielaida, kad ūkio subjektas 

veiks neribotą laikotarpį ir galės įgyvendinti visus savo tikslus, bei įvykdyti įsipareigojimus. 

Subjekto principas. Pagal šį principą laikoma, kad kiekvienas ūkio subjektas yra 

atskiras apskaitos vienetas. 

Periodiškumo principas. Nors ūkio subjekto veikla neribota skirstoma į tam tikrus 

laikotarpius. 

Pastovumo principas. Ūkio subjekto apskaitos politika turi būti pastovi ir negali būti 

keičiama pakankamai ilgą laiką. Šis principas nedraudžia esant būtinumui keisti apskaitos politiką. 

 

Piniginio mato principas. Viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos ir 

įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška. 

Kaupimo principas. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos jų 

susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ir išmokėjimą. Išlaidos, kurios yra patirtos, tačiau 

nesitikima, kad jos ateityje uždirbs pajamų yra pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu kai jos susidarė. 

Palyginimo principas. Finansinėse ataskaitose turi būti pateikiami ataskaitinių ir 

praėjusių mažiausiai vienų finansinių metų duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, 

siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos turi būti parengtos 

taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei 

kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti 

viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės pokyčius. 

Atsargumo principas. Ūkio subjektas pasirenka tokius apskaitos principus, pagal 

kuriuos jo turto vertė nebūtų nepagrįstai sumažinta arba padidinta. 

Neutralumo principas. Finansinės atskaitomybės informacija turi būti pateikiama 

nešališkai. Informacijos pateikimo principai neturi priklausyti nuo norimo gauti rezultato. 

Pinigų principas. Viešojo sektoriaus subjekto išlaidos pripažįstamos tada, kada 

išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai. 
 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita 
 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas". Ilgalaikis materialus turtas yra 

apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią 

sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, 

sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir 

registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: 

- įstaiga ketina naudoti ilgiau nei vienerius metus. 

- pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 

- įstaiga patikimai gali nustatyti turto įsigijimo savikainą; 

- įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 



Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. 

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį mėnesį. 
 

Atsargų apskaita  

Atsargų apskaitą reglamentuoja 8-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartas „Atsargos". Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant 

finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo savikaina su PVM. Į atsargų įsigijimo ar 

pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios 

gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę. Atsargų 

sunaudojimas registruojamas naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą, pagal nurašymo 

aktus, patvirtintus įstaigos vadovo. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto 

pripažįstama sąnaudomis 

 

Finansavimo apskaita. 

Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos". Finansavimo sumos (gauti asignavimai 

arba pavedimų lėšos) skirtos Įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms 

išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo 

pajamomis, Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos 

panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip 

turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos 

perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. 

 

Finansavimo pajamos. 

Pajamų apskaitą reglamentuoja 10 - asis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartas „Kitos pajamos". Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje 

pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. į apskaitą įtraukiamos visos 

pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse 

ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

 

               Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitą reglamentuoja 11-ašis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartas „Sąnaudos". Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, 

registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei 

sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos 

prekės arba suteikiamos paslaugos, ir (arba) prisiimami įsipareigojimai trečiosioms šalims, 

neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš 

karto pripažįstama sąnaudomis 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

           

               1, pastaba Ilgalaikis materialusis turtas. 

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį iš savo lėšų įsigijo medicininių priemonių:  

defibriliatorių AED  už 7453,60 Lt, kardiologinę kėdutę už 2935,46 Lt. baldų už 4170,00 Lt. 

mobiliųjų brigadų GMPS aparatinė įranga- 15 000 Lt. 

 Informacija  apie  IMT  balansinės vertės pagal ilgalaikio  materialiojo turto grupes 

pasikeitimą  per  ataskaitinį  laikotarpį  pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą, yra pateikta VŠį 

Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro aiškinamojo rašto 1 priede 

 



               2. pastaba. VŠĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras savo veikloje 

naudoja ilgalaikį turtą  kurio likutinė vertė 1 Lt.  

 

Eil.Nr. Įsigijimo 

metai 

Ilgalaikis turtas Įsigijimo 

savikaina Lt 

Likutinė vertė Lt. 

1. 2005 Defibriliatorius 7454 1 

2. 2004 Aut. Renault-Trafic 89192 1 

3. 1998 Radij.stotis“Motorola“ 2395 1 

4. 1998 Radij.stotis“Motorola 2395 1 

5. 1998 Radij.stotis“Motorola 2396 1 

6. 1998 Radij.stotis“Motorola 2396 1 

7. 1998 Radij.stotis“Motorola 2396 1 

8. 2007 Kompiuteris P4/3 2287 1 

9. 2009 Kompiuteris 58501 2719 1 

10. 2009 Spauzdintuvas M1522 1529 1 

11. 2009 Kompiuteris  4450 2329,75 1 

12. 2009 Srovės maitinimo šaltinis 1041,44 1 

 

            3 pastaba. Atsargos. 

               Medžiagų,žaliavų .ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -6053,00 

Lt, iš jų: medikamentai 4775,43 Lt, transporto degalai ir tepalai 1277,57 Lt.  

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta  8-ojo VSAFAS 

„Atsargos “ standarto  1 priedo nustatytą formą –aiškinamojo rašto priedas Nr.2. 

Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo. 

 

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai.  

Išankstinius apmokėjimus sudaro 4047,30 Lt  draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos- 

4030,51 Lt, bei registrų centro paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos- 16,79 Lt. 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal  6-ojo VSAFAS reikalavimus 

6 priedo nustatytą formą- aiškinamojo rašto priedas Nr. 3 
 

5 pastaba. Gautinos sumos  už paslaugas. 

2013 m. pabaigoje Šiaulių TLK už greitosios medicinos pagalbos paslaugas įstaigai liko 

skolinga 109 775,99  Lt, VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė-120,00 Lt. 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas rodoma naudojant formą 17 standarto 

7 priede nurodytą formą- aiškinamojo rašto priedas Nr.4. 

 

6 pastaba. Pinigai 

Grynųjų pinigų likutis 2013 -12 -31   DNB banko sąskaitoje 205 598,33  Lt. Įmonės 

kasoje  10,49 Lt. 

Informacija apie turimus pinigus  pateikiama pagal 17 standarto 8 priede  nurodytą formą- 

aiškinamojo rašto priedas Nr.5 

 

7 pastaba. Finansavimo  sumos.                                                                       
Informacija apie finansavimo sumas:  pagal  šaltinį, tikslinę  paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas,  priedai  Nr. 

6  ir 7. 

 

 8 pastaba. `Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 Įstaigos skola 2013 m. gruodžio 31 d.siekė 104 412,28  Lt. 

          

        

  Tiekėjams mokėtinos sumos 



         

TEO LT 382,23 

UAB“Baltic Petroleum 11668,81 

UAB“Aga“ 522,14 

VŠĮ Akmenės rajono PSPC 318,46 

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė 109,04 

TELE 2 117,12 

AB „Lesto“ 1276,83 

UAB“Gieveta“ 181,02 

Mažeikių rajono GMPC 117,00 

VĮ Regitra 10,00 

E.Šukys 36,25 

Joniškio rajono GMPC 63,00 

          Viso 14 801,90 

 

 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

 

Soc. Draudimo įnašai  42 103,51 

                 Viso 42 103,51 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sukauptos mokėtinos sumos 

Sukaupta atostoginių suma 47 206,87 

                    Viso 47 206,87 

  

Kitos mokėtinos sumos 

Kitos mokėtinos sumos 300,00 

                    Viso 300,00 

 

Informacija apie mokėtinas trumpalaikes sumas pateikiama pagal 17 standarto  12 priede 

nurodytą formą- aiškinamojo rašto priedas Nr.8 

 

             9 pastaba. Grynasis turtas. 

 Įstaigos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas: sukauptas perviršis ar deficitas  

(veiklos rezultatas). Įstaigos dalininkas -  Akmenės rajono savivaldybė. Dalininko įnašas 100 Lt. 

Pagal Akmenės rajono savivaldybės 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. T-266 „ 

Dėl savivaldybės turto investavimo ir dalininkų kapitalo didinimo“ įstaigai buvo perduota dar       

30 000 Lt. 2013 m.gruodžio 2 d. Įsakymas Nr.A-896 „Dėl lėšų skyrimo“  įstaigai perduota 15 000 

Lt.    Šiuo metu įstaigos dalininkų kapitalas siekia 45100 Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas 

ankstesnių metų veiklos rezultatui.  

                Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 491 227,19 Lt 

                Einamųjų metų perviršis ar deficitas   -77460,29 Lt. 

  Informaciją  apie  grynąjį turtą pateikiame pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 

nustatytus reikalavimus. 

 

10 pastaba. Finansavimo  pajamos. 

 Iš savivaldybės biudžeto 8684 Lt. Tai pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek buvo 

patirta išlaidų atsargoms įsigyti- 8000 Lt.  bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas už  684 Lt. 

Kitų finansavimo šaltinių  2853,60 Lt.  Tai yra pajamos ,kurios pripažintos ta suma ,  kiek 

nusidėvėjo ilgalaikis materialusis turtas 693,16 Lt, bei įsigyta atsargų už 2160,44 Lt. 



Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 

VSAFAS nustatytus reikalavimus. 

 

             11 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos.  
Veiklos rezultatų ataskaitoje eilutėje „pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos 

visos pajamos už teikiamas  medicinos paslaugas tikrąja verte. 

 Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamas sudarė: 

 pajamos už suteiktas paslaugas , kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa 1 322 

095,10  Lt.; 

  

 pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai  

asmenys 2745,98  Lt. 

 pajamos už parduotą nudevėtą automobilį  Ford-tranzit -3500 Lt. 

                   kitos pajamos 10 Lt. 

Informacija apie pagrindines veiklos pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 standarto 2 

priede pateiktą formą – aiškinamojo rašto priedas Nr. 9 

 

  

             12 pastaba. Sąnaudos.  

 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos 

rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas: 

 VŠĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras per 2013 m. patyrė 1 417 

348,97  Lt. sąnaudų. 

Pagrindines išlaidas  sudarė:  

 Darbuotojų išlaikymo- darbo užmokesčiui 814 136,98 Lt, socialiniam draudimui 251 

649,90 Lt, garantinis fondas -1626,41 Lt. 

                  Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -1 Lt.  

 Nusidėvėjimo (amortizacijos)- 60509,22 Lt. 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių – elektrai 11 942,42 Lt., vandeniui- 1467,30 Lt. ryšių 

9247,97 Lt., šildymo 725,39 Lt., šiukšlių išvežimui 1384  Lt. 

  Sunaudota vaistų ir medicinos priemonių, inventoriaus, kanceliarinių prekių, valymo 

priemonių – 29 509,90 Lt.  

 Transporto išlaidos –  benzinui, tepalams 156 997,13 Lt., detalėms – 28130,91 Lt., 

transporto draudimui – 6539,75 Lt., remonto darbams -16 167,20 Lt., kitos- 1390,88  Lt.  

Kitų paslaugų sąnaudos-2976,37 Lt.(skalbimo paslaugos, dezinfekcija) 

Kitos- draudimas už pacientams padarytą žalą- 4541 Lt, banko paslaugos -993,33 Lt, 

delspinigiai- 0,04  Lt, bei greitųjų istaigų asociacijos nario mokestis -300 Lt. 

                   Paprastojo remonto ir  eksploatacijos  išlaidos– 13 545,02  Lt. 

 Komandiruočių išlaidos- 564,85 Lt. 

 Kvalifikacijos kėlimo   - 3002 Lt. 

 

13 pastaba. Tarpusavio užskaitos.  

 

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos; 

 

Su Sodra-TLK-Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras – 327 462,58 Lt. už 

priskaičiuotą mokestį Sodrai. 

 

14 pastaba. Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS 

„Segmentai“ priedą, aiškinamojo rašto priedas Nr. 10 

Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansinės sumos, įsipareigojimai 

ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. 

 



15 Užbalansinėje sąskaitoje esantis turtas 

 

            Valdomas turtas pagal panaudos sutartis; 

             Sveikatos apsaugos ministerijos transporto priemonės- 322 104,05 Lt. 

             Akmenės rajono savivaldybės pastatai-  92 721,15 Lt.  

             Akmenės rajono savivaldybės trumpalaikis turtas- 1913,40 Lt. 

             VŠĮ Šiaulių  greitosios medicinos pagalbos stoties mobiliųjų brigadų įranga- 43 063,90 Lt. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                Ramutė  Embavičienė    



          PRITARTA: 

       

                                        Akmenės  rajono savivaldybės   tarybos 

                                                      2014 m. kovo  mėn.   20   d. 

                                                                                   sprendimu Nr   T-49(E) 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS 

CENTRO 2013 METŲ ATASKAITA 

 

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklą: 

 

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras yra juridinis 

asmuo,  turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitą banke. Įstaiga  

įsteigta 2009 m., veiklos rūšis- greitosios medicinos pagalbos veikla, adresas: Naujoji Akmenė, 

Respublikos g. 32, LT- 85138,  Naujoji Akmenė. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė – Akmenės 

rajono savivaldybės taryba. 

 

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras , vykdydamas įstatuose numatytus 

pagrindinius veiklos uždavinius – organizuoti ir teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas 

Akmenės rajono gyventojams , 2013 metais: 

1.organizavo ir teikė : 

1.1.būtinąją ir neatidėliotiną kvalifikuotą medicinos pagalbą vaikams ir suaugusiems ūmiai 

susirgus, nelaimingų atsitikimų atvejais, esant gyvybei grėsmingoms , pavojingoms ir kritinėms 

būklėms; 

1.2.būtinąją pagalbą ekstremalių  situacijų  atvejais; 

1.3.pervežė ligonius į stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas arba į namus, kai 

pervežimo metu būtina stebėti paciento sveikatos būklę ir užtikrinti gyvybines funkcijas. 

1.4. medicininę priežiūrą masinių renginių metu. 

 

1.2.siekė: 

1.2.1. teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias šiuolaikinį medicinos mokslo ir žinių lygį; 

1.2.2. kelti darbuotojų kvalifikaciją. 

 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos buvo teikiamos 22 833 gyventojams, iš jų -13 714 miesto, 

9119 kaimo gyventojų. 2013 metais užregistruota 7980 kvietimų, medicinos pagalba teikta  7710  

pacientų.  

 

 2013 metų  įstaigos veiklos analizė                                                                                                                                                                                                  

  

Pavadinimas Iš 

viso 

Nelaimingų 

atsitikimų 

Ūmių 

susirgimų 

Gimdyvių 

pervežimai 

Nėštumo ir 

pogimdyvinio 

laikotarpio 

patologija 

Atlikta 

perveži

mų 

Kreipėsi iš 

viso 

7980 796 5093 70 8 2013 

Atsisakė 

(arba brigada 

atšaukta) 

24      

Išvykimų 

skaičius 

7956     2013 

Be rezultatų 246      

Med. pagalba 7710  4843    



suteikta, iš 

jų: 

vyrams 3702 506 2141   1055 

moterims 4008 270 2702 70 8 958 

0-17 m. 

vaikams 

536 54 266 2  107 

Neblaivūs 

asmenys 

790      

Kaimo 

gyventojams 

3869 440 2307   1071 

 

    2013 metais  9 %  padaugėjo   kvietimų dėl ūmių susirgimų, 14 % dėl nelaimingų atsitikimų, 

pervežta 5 gimdyvėmis mažiau nei 2012 metais.Nelaimingų atsitikimų tarpe vyrauja įvairios 

traumos – 93,9 %.Mažėjant gyventojų skaičiui rajone, kvietimų skaičius didėja. 2013 m. 

iškvietimų skaičius išaugo 4%  lyginant su 2012 metais. 

 

Metai Gyventojų skaičius Iškvietimų skaičius Pervežimų skaičius 

2012 metai 25  732 7681 2175 

2013 metai 22 833 7980 2013 

 

Išvažiuojamųjų brigadų darbo krūvio pasiskirstymas 2012-2013 m.  

                                                                                                                                                  

 

Metai Brigadų skaičius Aptarnautų pacientų 

skaičius 

Aptarnautų 

pacientų 

skaičius per 24 

val. 

Kvietimų 

skaičius 1 

brigadai per 24 

val. 

2012 m. 2.91 7377 20.2 6,9 

2013 m. 2.91 7710 21 7,2 

 

 

 

Atliktų pervežimų analizė  2013 metais 
                   

 

Šiaulių 

respublikinė 

ligoninė 

Mažeikių  

ligoninė 

Klaipėdos 

unuversitetinė 

ligoninė 

Kauno  klinikos Joniškio  

ligoninė 

1436 556 19 1 1 

   viso 2013 

 

 

 

2013 metais į stacionarą atvežta 3476 pacientai, hospitalizuota iš jų 1582 (tai sudaro 45,6%). 

 

 

Kvietimų pasiskirstymas pagal pobūdį 2013 metais 
 



Ūmūs susirgimai
62,8%

Ligonių pervežimai
26,1%

Nelaimingi
atsitikimai 11,1%

 

 

2013 metais aptarnautų pacientų susirgimų pobūdis 

Širdies kraujagyslių ligos
26,9%

Kvėpavimo takų ligos
15,4%

Traumos 16,15%

Psichikos sutrikimai 9,68 %

Virškinamojo trakto ligos
12,2%

Nervų sistemos ligos 7,85%

Infekciniai susirgimai 1,12%

Kitos ligos 10,7%

 

 

 
 

2013 metais aptarnauti pacientai 
 



Vyrai 48%

Moterys 52%

 
 

 

 

Pacientų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

Suaugusieji 93,1%

Vaikai 6,9%

 
                                                                                                         

 

 Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą - operatyvumas (laikas nuo kvietimo 

registravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios). Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu  Nr. V-1075,, Dėl greitosios medicinos pagalbos 

iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ patvirtinta Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios 

medicinos pagalbos teikimo  tvarka. Esant skubiam kvietimui,  laikas nuo skambučio 

užregistravimo  iki pagalbos teikimo pradžios mieste turi būti ne ilgesnis kaip 15 min., kaime -25 

min. 

 

 

 

 

 

GMP centro darbo operatyvumas   2013 metais          

                                                                                                                                                  

Eil. 

Nr. 
GMP veiklos ir paslaugų kokybės vertinimo 

kriterijų pavadinimai 
Vertinimo 

kriterijai 

(atvykimo 

laikas) 

Paslaugų 

skaičius 
Pasiski

rstymas 

proc. 

1. Įvykdytų iškvietimų miesto vietovėje skaičius 
      

                                                               

iki 15 min. 2571 95,5% 

16 min. ir 

daugiau 

120 4,5 % 



                Iš 
viso 

x 2691  

2. Įvykdytų kaimo ir miestelio, kuriame gyvena 

mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojų iškvietimo 

skaičius 
 

Iš viso 

Iki 25 min. 1853 63,5 

26 min. ir 

daugiau 

1071 36,5 

x 2924  

 

 

2013 metais įvykio vietoje ir GMP automobilyje  gaivinti  24 pacientai, atgaivintas 1 ligonis. 

 

 

Informacija apie įstaigos darbuotojus  

 

                                                                                                                                               

 

Pareigybių 

pavadinimas 

2013 m. sausio 1 d. 2013 m. gruodžio 31 d. 

 

Etatų  skaičius 

 

 

 

Fizinių asmenų 

skaičius 

 

 

 

Etatų skaičius 

 

 

Fizinių asmenų 

skaičius 

Administracija 2,5 3 2,5 3 

Bendruomenės  

slaugytojai 

14,75 16 12,75 14 

 

Vairuotojai 12  13  11 11 

Valytoja 1  1  1  

 

 

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 

 

 

Šaltinis Gautos lėšos 2013 m. 

Pajamos už ligonių pervežimą iš fizinių asmenų 1784 Lt 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialioji programa  

8 000 Lt 

Ligonių pervežimas pagal sutartį su N.Akmenės 

ligonine 

840 Lt 

Budėjimas renginiuose 121 Lt 

 Iš viso 10 745 Lt 

 

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Dalininkų kapitalas 2013 m. sausio 1 d.-30100 Lt.  

Pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2013 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr 

A-896 ,, Dėl lėšų skyrimo“ įstaigai buvo  skirta  dar 15 000 Lt.  

Šiuo metu įstaigos dalininkų kapitalas siekia  45100 Lt.                                                                                                                                                              

         

 

Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai                                                                      

 

Eil. Nr.  Lėšų šaltiniai Gauta   Lt. 



1. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 1 322 095,10 

2. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų 2745,98 

3. Kitos pajamos 3510,00 

4. Panaudotų finansavimo sumų pajamos 11537,60 

4.1 Iš savivaldybės biudžeto 8684,00 

4.2 Iš kitų finansavimo šaltinių 2853,60 

 

             Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis, nustatytomis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Iš savivaldybės biudžeto gauta 8684 Lt. Tai pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek 

buvo patirta išlaidų atsargoms įsigyti - 8000 Lt programai „Greitosios medicinos pagalbos teikimo 

gerinimas rajono gyventojams“,bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas už  684 Lt. 

              Kitų finansavimo šaltinių suma  2853,60 Lt.  Tai yra pajamos, kurios pripažintos ta suma, 

kiek nusidėvėjo ilgalaikis materialusis turtas - 693,16 Lt. Už 2%  gauta 2160,44Lt,  lėšos 

panaudotos atsargoms įsigyti. 

 

 
                              

Sąnaudos         

              Pagrindinės veiklos sąnaudos  2013 m.    

                

Viso: 1 417 348,97 Lt             % 

Darbuotojų darbo užmokesčiui ir įmokoms soc. draudimui 1  067 413,29 75,31  % 

Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams       24767,08 1.75 % 

Pagrindinių priemonių nusidėvėjimui       60509,22 4,27 % 

Paprastajam remontui ir eksplotavimui       13545,02 0,96 % 

 Sunaudotoms atsargoms       29509,90 2,08 % 

 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų              1,00 % 

 Transportui     209225,87 14,76 % 

 Kvalifikacijos kėlimui         3002,00 0.21 % 

 Komandiruotėms           564,85 0.04 % 

 Kitų paslaugų išlaidoms         2976,37 0.21 % 

 Kitos        5834,37 0.41 % 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokestis 
 

 Per 2013 metus priskaičiuota darbo užmokesčio įstaigos direktorei 58 984,37 Lt. 

  Pastovioji atlyginimo dalis 3330 Lt.  Pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus   2013. 05. 17 įsakymą  Nr. A-400,  nustatyta atlyginimo kintamoji dalis 999 lt (30 

proc). Mėnesinis atlyginimas sudaro-4329 Lt. 

 

Darbuotojų 2013 m. darbo užmokestis: 

                                                                                                                                            

Eil.  

Nr. 
Rodiklis 

 2013  m.      
(nurodyti  metus)  

vidutinis vieno 

mėn. darbo 

užmokesčio 

fondas, Lt 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Užimtų etatų 

skaičius 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

 2013 m vidutinis 

vieno darbuotojo 

(fizinio asmens) 

darbo užmokestis,   

Lt    

1 2 3 4 5 6 



  Iš viso: 67 921 28 27,25 2426 

1 Gydytojai 0       

2 

Kiti specialistai su 

aukštuoju išsilavinimu 8187 2 2 4093 

3 Slaugytojai 34343 15 12,75 2289 

4 
Kiti specialistai su spec. 

viduriniu išsilavinimu 0       

5 Kitas personalas 25391 11 12 2308 

 

 

Informacija apie Įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą. 

 

         Per 2013 m. įsigyta ilgalaikio turto už – 29 559,06 Lt: medicinos įrangos – už  10 389,06 Lt 

(defibriliatorius, kardiologinė kėdutė), baldų už - 4170 Lt.  Vienam greitosios pagalbos 

automobiliui nupirkta mobiliosios brigados GMPS aparatinė įranga -15 000  Lt. 

 Finansiniais metais viešame  aukcione buvo parduotas automobilis  Ford-Transit  už 

3500 Lt.  

 
  

Valdomas turtas pagal panaudos sutartis: 

          Iš Sveikatos apsaugos ministerijos už 322 104,05 Lt. 

          Iš Akmenės rajono savivaldybės už  94 634,55 Lt.  

          Iš VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties už 43 063,90 Lt. 

 
 

Trumpalaikis turtas. 
 

Metų pradžioje vaistų ir degalų likutis už 7734,20 Lt. Per metus įsigyta vaistų, degalų, 

inventoriaus  už 212 956,74 Lt, o sunaudota už 214 637,94 Lt. Vaistų ir degalų likutis metų 

pabaigoje  iš viso už  6053 Lt. 

 

 

 

 

 

Informacija apie Įstaigos skolas 

                                                                                                                                

Eil.Nr. Pavadinimas Debitoriai Kreditoriai 

1. Šiaulių teritorinė ligonių kasa 109 775,99  

2. VŠĮ N.Akmenės ligoninė  120,00  

3. Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas  14 801,90 

4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  42103,51 

5. Kitos mokėtinos sumos  300,00 

6. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų 

kaupimas) 

 47206,87 

 Iš viso 109 895,99 104 412,28 

 

    Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą sudaro mokėtinas socialinis draudimas - 

42 103,51 Lt. 

Grynųjų pinigų likutis 2013m.gruodžio 31d. banko DNB sąskaitoje yra  205 598,33 Lt,  

įstaigos kasoje 10,49 lt. 

 



Viešosios įstaigos išlaidos išmokamos su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 

asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

VŠĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras 2013 metais išlaidų,susijusių su 

įstaigos dalininkais neturėjo. 

 Viešoji įstaiga išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms 

neturėjo. 

 

Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai 

 

Kiekybiniai įstaigos veiklos rodikliai:  

 

Įstaigos finansinis veiklos rezultatas  neigiamas -77 460,29 Lt. 

Įstaigos sąnaudos darbo užmokesčio fondui – 1 067 413,29 Lt. 
Įstaigos sąnaudos valdymui sudaro – 121 213,05 LT 

Kokybiniai įstaigos veiklos rodikliai: 

             Įstaigos darbo tvarkos apraše apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros 

paslaugomis reglamentuojamas pacientų apklausos organizavimo procesas, nustatoma apklausos 

vykdymo tvarka, rezultatų įvertinimas, sprendimų priėmimas. Apklausa vykdoma anketavimo būdu. 

Pacientų apklausos analizė parodė, kad gyventojų lūkesčiai  tenkinami  96 %.                                    

2013 metais  įstaiga gavo 1  skundą. 

 

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis  

Įstaigoje  yra  įdiegta kokybės vadybos sistema, patvirtintos kokybės vadybos procedūros. 

Kiekvienais metais iki vasario 15 d. įstaigos vadovas tvirtina kokybės rodiklių sąrašą, bei užtikrina 

kokybės sistemos įgyvendinimą ir palaikymą. Galutinėje atskiro kokybės rodiklio rezultatyvumo 

analizėje įvertinama, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas, ir atsižvelgus į jo rezultatus  bei įstaigos prioritetus, 

priimamas sprendimas dėl rodiklio stebėjimo kitais metais. Analizuojama pacientų teisių įgyvendinimas,  

GMP bendruomenės slaugytojų preliminarinių diagnozių sutapimai su hospitalizuotų ligonių 

klinikinėmis diagnozėmis, pakartotinų iškvietimų priežastys, vedama  neatitikčių analizė.  

         Įstaigos slaugos taryba svarsto  GMP  paslaugų organizavimo ir tobulinimo klausimus aptaria 

būtinos medicininės įrangos pirkimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 2013 metais įvairiuose 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose dalyvavo  14   darbuotojų. 

       Ataskaita  apsvarstyta stebėtojų tarybos posėdyje  š. m. kovo 5 d.  Ataskaitai pritarta. 

  

Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis  

 

Bendradarbiaujant su VšĮ Šiaulių greitosios  medicinos pagalbos stoties dispečerine tarnyba, metų  

eigoje įdiegta balsinio ryšio, kvietimo priėmimo, duomenų apie įvykį įvedimo, įvykio vietos 

indentifikavimo ir mobiliųjų pajėgų valdymo sistemos programinės ir aparatinės įranga, automobiliuose 

įrengti skaitmeniniai automobiliniai balsinio ryšio duomenų perdavimo GPS terminalai. 

 

VšĮ  Akmenės  rajono greitosios medicinos pagalbos centro veiklos planai ir prognozės 2013 

metams. 

 

Pagrindinis tikslas –  pagerinti teikiamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo operatyvumą  

ir pasiekti,  kad  96% kvietimų  mieste  būtų atlikti iki 15 min., 85 % skubių kvietimų kaime -  iki 25 

min. 

 

Numatoma:  

1. Vykdant SAM ministro 2013 m. gruodžio 30 d.  įsakymą Nr. V-1234,,Dėl forma Nr. 110/A 

,,Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių pakeitimo“   

nuo 2014 m. gegužės 1 d. pildyti naują GMP kortelę.  

 



2..Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – planuojama, kad 20 proc. darbuotojų metų eigoje tobulins savo 

kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. 

 

3. Medicininės aparatūros atnaujinimas. Esant finansinėms galimybėms  įsigyti defibriliatorių, EKG 

aparatą, naujos GMP  kortelės pildymui įsigyti  naują spausdintuvą ir skenerį. 

 

 

  

 

Direktorė                                                                                          Ramutė Embavičienė 

                       


