
VŠĮ VEIVERIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 

Kauno g. 56, Veiveriai, Prienų raj. LT-59292, Į/k 190161417, T/f 8-31968131 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Už 2013 m. I ketvirtį 

VŠĮ Veiverių PSPC įregistruotas 1997 m. spalio 3 dieną. Pagal valstybės akreditavimo sveikatos 

priežiūros veiklą tarnybą prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją įstaiga teikia pirminės 

ambulatorinės sveikatos priežiūros ir stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Prie įstaigos 

2013 m.  kovo 31 d. yra prisirašę 1627 gyventojų.  

Stacionare yra 9 slaugos ir palaikomojo gydymo ir 10 laikinosios globos lovų. 

2013 m. I ketvirtyje įstaiga dalyvavo šiose programose: 

- atrankinės mamografinės patikros; 

- priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos; 

- asmenų priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių; 

- vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis; 

- storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos; 

- gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių. 

 

Pagal šias programas gauta papildomai 3225,32 Lt iš kurių 30 proc. skirta darbo apmokėjimui. 

Už suteiktas pirminio lygio skatinamąsias paslaugas gauta 5505,61 Lt, iš kurių 30 proc. skirta 

darbo apmokėjimui. Už slaugos paslaugas namuose gauta 1692,8 Lt, iš jų 30 proc.skirta darbo apmokėjimui, 

už gerus darbo rezultatus gauta 7769,76 Lt iš jų 30 proc. skirta darbo apmokėjimui. 

Viso uždirbta pajamų per 2013 m.  I ketv. 218156,33 Lt. 

Viso patirta sąnaudų už 2013 m. I ketv. 239941,40 Lt.  

Įstaiga pastatais naudojasi pagal panaudą suteiktą Prienų rajono savivaldybės neribotam laikui. 

Nuosavo ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą. 

Pirkėjų įsiskolinimas 2013 m. kovo 31d. buvo 216441,02 Lt 

Įstaigos įsiskolinimas tiekėjams 2013 m. kovo 31d.  buvo 33930,52 Lt. 

Įstaiga per 2013 m. I  ketv. patyrė 21135,07 Lt. nuostolio.  

Nuostolis susidarė dėl komunalinių paslaugų ir padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio.  

VŠĮ Veiverių PSPC tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įstaigos veiklą 

reglamentuojančius aktus, bei pagal patvirtintą apskaitos politiką: 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu; 

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu; 



- LR viešųjų įstaigų įstatymu; 

- LR darbo kodeksu; 

- LR civiliniu kodeksu; 

- FM įsakymu 2004-12-30 Nr. 1K-17 „ Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ su 

pakeitimais. 

- LR Vyriausybės nutarimu : Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo 

taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais; 

- LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos tvarkos 

patvirtinimo“; 

- Lietuvos archyvo departamento prie LR Vyriausybės direktoriaus 1997-08-15 įsakymu 

Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų ir 1998-03-03 įsakymu Nr. 14 „Dėl Lietuvos 

archyvų departamento 1997-08-15 įsakymo Nr. 38 pakeitimo ir papildymo vėlesniais pakeitimais“. 

 

 

Vyriausioji gydytoja   Lina Kazlauskienė 

 

Vyriausioji finansininkė    Loreta Grėbliauskaitė 

 

 

 

 

 

 


