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2. Veiklos aprašas.
Viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – KPSPC)
yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga,
teikianti pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas ir greitosios medicinos pagalbos
(GMP) paslaugas.
KPSPC steigėjas yra Kretingos rajono savivaldybės taryba.
Pagrindinis KPSPC veiklos tikslas – gerinti prisirašiusių pacientų sveikatą, siekiant
sumažinti jų sergamumą, ligotumą, invalidumą bei mirtingumą, ir teikti būtinąją (skubią) GMP
pagalbą.
3. Veiklos rodikliai.
2011 m. KPSPC teikė pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas 21771
prisirašiusiam gyventojui, iš jų – 11802 kaimo gyventojams. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
teiktos 45103 gyventojams.
Paslaugas teikė: 15 šeimos gydytojų, 3 vidaus ligų gydytojai, 1 vaikų ligų gydytojas, 1
gydytojas akušeris ginekologas, 1 gydytojas chirurgas, 7 gydytojai odontologai, 3 greitosios medicinos
pagalbos brigados. Pas gydytojus specialistus 2011 m. užregistruoti 82612 apsilankymų, iš jų – 8436
apsilankymai profilaktikos tikslu ir 1615 apsilankymų namuose. Greitosios medicinos pagalbos
tarnyba vyko į 7112 iškvietimų.
2011 m. KPSPC iš gyventojų ir pacientų skundų negavo.
2011 m. sveikatos programų, finansuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų. vykdymo rezutatai:
- vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa - 10 %;
- gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa - 21 %;
- atrankinės mamografijos patikros programa - 9 %;
- priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa - 20 %;
- asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, programa - 7 %.
KPSPC finansinis rezultatas 2011 metais (grynasis pelnas) - 459085 Lt.
4. KPSPC dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Dalininkų nėra. Įnašų nėra.

5. KPSPC gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus, ir šių lėšų panaudojimas pagal
išlaidų rūšis.
Per 2011 metus gauta 6849404 Lt pajamų, iš jų:
- Teritorinės ligonių kasos - 6434965 Lt;
- mokamos pajamos – 243986 Lt;
- gauti delspinigiai – 4351 Lt;
- finansavimo pajamos – 166102 Lt.
Gautų lėšų panaudojimas:
- darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui – 5125749 Lt;
- komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 190860 Lt;
- komandiruočių išlaidoms – 1556 Lt;
- transporto išlaidoms – 171216 Lt:
iš jų: degalams – 102571 Lt;
remontui – 68645 Lt.
- kvalifikacijai kelti – 4825 Lt;
- atsargoms įsigyti – 319823 Lt:
iš jų : medikamentų ir vakcinų – 115274 Lt;
inventoriaus – 52617 Lt;
medžiagų – 134873 Lt;
kanceliarinėms prekės – 17059 Lt.
- ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigigyti – 211944 Lt;
- kitos paslaugos – 351325 Lt:
iš jų: protezavimo – 92145 Lt;
medicinos įrangos priežiūra ir remontas – 45602 lt;
laboratorinės sąnaudos (reagentai, vakutaineriai) – 57568 Lt;
draudimo – 32272 Lt;
už kaimo gyventojų aptarnavimą (Salantų m., Kartenos mstl.) – 30559 Lt;
už ligonių apžiūrą įstaigos nedarbo metu– 31115 Lt;
rentgeno nuotraukų atlikimo – 8196 Lt;
skalbimo – 2289 Lt;
kompiuterių aptarnavimo ir priežiūros – 5549 Lt;
techninės statinių priežiūros – 7079 Lt;
lifto priežiūra – 3060 Lt;
banko paslaugos – 1263 Lt;
patalpų apsaugos – 6018 Lt;
tarketo valymas – 2811 Lt;
pašalpos – 2400 Lt;
vanduo „Žalia Giria“ - 2632 Lt;
kilimėlių keitimas – 2529 Lt;
spaudos ir apskaitos rinkinių prenumerata – 2972 Lt;
higienos pasai – 645 Lt;
viešųjų pirkimų skelbimai – 841 Lt;
radiacinės saugos centras – 470 Lt;
kt. paslaugos – 13310 Lt. (neštuvų remontas, deguonies balionų nuoma, raktų
gamyba, kopijavimo aparato remontas, telefonų remontas, žaliuzių remontas, kėdės
aptraukimas oda, įrankių nuoma, spausdintuvų kasečių pildymas toneriu, buhalterinės
apskaitos programų abonentinis mokestis ir kt. aukščiau neįvardytos paslaugos);
- kitos išlaidos – 4832 Lt.
6. Informacija apie KPSPC įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
Ilgalaikio turto įsigyta už 211944 Lt:
- programinės kompiuterinės įrangos – 2725 Lt;
- transporto priemonių – 195996 Lt;
- kompiuterių ir biuro įrangos – 3700 Lt;

- kitas turtas – 9523 Lt.
Perleisto ilgalaikio turto įstaigoje nėra
7. KPSPC sąnaudos per 2011 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui
Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 66394655 Lt, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui – 5125749 Lt .
DUF nuo uždirbtų pajamų sudaro 76,7 %.
Sąnaudų struktūroje atlyginimas su priskaitymu soc. draudimui sudaro 80,2 %.

8. KPSPC darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
2011-01-01 įstaigoje dirbo 135 darbuotojai.
2011-12-31 įstaigoje dirbo 136 darbuotojai.

9. KPSPC sąnaudos valdymo išlaidoms
Sąnaudos valdymo išlaidoms 2011 m. sudarė 180018 Lt, arba 2,8 % visų išlaidų.
10. Duomenys apie KPSPC vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitos
KPSPC vadovo išmokos
Įstaigos vadovas – vyriausioji gydytoja Irena Narmontaitė;
Išsilavinimas – 1975 baigė Vilniaus Valstybinį V. Kapsuko universitetą;
Įstaigai vadovauja nuo 2002 m.;
Įstaigos vadovo bruto darbo užmokestis 2011 m. sudarė – 91102 Lt.
11. KPSPC išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms
Tokių išlaidų ir išmokų 2011 m. KPSPC nepatyrė. Stebėtojų taryba dirba visuomeniniais
pagrindais.
12. KPSPC išlaidos išmokoms su KPSPC dalininku susijusiems asmenims.
KPSPC dalininkų neturi.
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