
VIEŠOJI ĮSTAIGA 
LAZDIJŲ SAVIVALDYBöS PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 

Kodas 165245564, Kauno 8, LT-67128 Lazdijai, Tel., faksas (8-318) 51519 
 

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
 Viešoji įstaiga Lazdijų savivaldyb÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centras (toliau  – 

Įstaiga) yra Lietuvos nacionalin÷s sveikatos sistemos iš valstyb÷s ir Lazdijų rajono savivaldyb÷s 
turto bei l÷šų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno Įstaiga, teikianti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.                     

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais, Lietuvos 
medicinos ir higienos normomis, Sveikatos priežiūros metodika, kitais teis÷s aktais bei Įstaigos 
įstatais. 

Įstaiga yra ribotos civilin÷s atsakomyb÷s viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, 
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Kontroliuojamų 
ar asocijuotų subjektų Įstaiga neturi. 

Įstaigos savinink÷ (dalinink÷) yra Lazdijų rajono savivaldyb÷, dalininko įnašo vert÷ 
finansinių metų pradžioje ir pabaigoje nesikeit÷ – 45988 Lt. Lazdijų rajono savivaldyb÷s, kaip 
Įstaigos savinink÷s, teises ir pareigas Įstaigoje įgyvendina Lazdijų rajono savivaldyb÷s taryba.  

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  
Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas. 
 Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti 

gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Įstaigos veiklos uždaviniai - organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas 

kvalifikuotas pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugas visos Lietuvos ir Lazdijų rajono 
savivaldyb÷s gyventojams Įstaigai priklausančiose gydymo įstaigose ir pacientų namuose.  

2012 m. Įstaiga vykd÷ asmens sveikatos priežiūros veiklas: 
- pagal sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa  teik÷ Lietuvos gyventojams kvalifikuotas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias apmokama bazin÷mis kainomis pagal Sveikatos apsaugos 
ministerijos patvirtintą tvarką; 
- teik÷ mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Pagrindin÷s Įstaigos veiklos sritys: bendrosios praktikos gydytojų veikla, gydytojų 
specialistų veikla,  odontologin÷s praktikos veikla, viduriniojo medicinos personalo paslaugų 
teikimas ligoniams ne ligonin÷se,  greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) veikla,  kita teis÷s 
aktais neuždrausta veikla. 

 
2012 m. pabaigoje prisirašiusių prie Įstaigos pacientų buvo 3477 (2011 m. pabaigoje – 

3960), iš jų 2851 – kaimo gyventojai. Didžiąją prisirašiusiųjų dalį sudaro nuo 18 iki 49 metų 
amžiaus pacientai. Tačiau dar didesn÷ pacientų nuo 50 iki 65 metų ir virš 65 metų amžiaus dalis. 
Tai grup÷s, kurios reikalauja daugiausia d÷mesio, teikiant pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugas. 
Tod÷l, nors prisirašiusių žmonių skaičius sumaž÷jo, 2012 m. apsilankymų pas gydytojus padaug÷jo. 
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Darbo intensyvumo analiz÷ 
1 lentel÷ 

Apsilankymai be „N“ 
Iš viso Iš jų profilaktiniai 

„Pr“ 

Gydytojų 
apsilankymų 

namuose kiekis „N“, 
iš viso 

Gydytojas 

2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 
Bendrosios praktikos gydytojas 10874 7318 804 586 1542 320 
Apylink÷s terapeutas 7233 8407 420 408 369 446 
Apylink÷s pediatras 369 366 161 116 33 13 
Akušeris ginekologas 788 795 346 262  1 
Chirurgas 1988 2120 6 6 16 2 
Bendrosios praktikos gydytojas 
odontologas 

1643 1176 151 119   

Iš viso: 22895 20182 1888 1497 1960 782 
 
 
 Papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos: 

   protrambino laiko nustatymas, neįgaliųjų sveikatos priežiūra, fiziologinio n÷štumo priežiūra, 
naujagimių priežiūra, 1-12 m÷n. vaikų priežiūra, imunoprofilaktika vaikams, moksleivių paruošimas 
mokyklai, glikozilinto hemoglobino nustatymas, n÷ščiosios specifiniai kraujo ir šlapimo tyrimai ir kt. 

Iš viso 2012 metais atlikta 5085 vnt. skatinamųjų paslaugų už 95842 Lt. 
 

                    Įstaigoje vykdomos šios Vilniaus teritorin÷s ligonių kasos finansuojamos onkologinių 
susirgimų prevencin÷s programos: 

2 lentel÷ 
Paslaugų skaičius 

Programos pavadinimas 
2012 m. 2011 m 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantin÷mis medžiagomis programa 79 91 
Atrankin÷ mamografin÷s patikros d÷l krūties v÷žio programa 38 51 
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa 235 221 
Priešin÷s liaukos ankstyvosios diagnostikos programa 113 92 
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didel÷s rizikos grupei, 
atrankos ir prevencijos priemonių programa 

165 126 

Viso: 630 581 
 
         Iš viso 2012 metais atlikta 8,3 % prevencinių priemonių programų daugiau, nei 2011 metais, 
už jas gauta 17104 Lt.           
 

GMP veikla 2012 metais 
3 lentel÷ 

 2012 m. 2011 m. 
Kreip÷si iš viso, 
   iš jų d÷l: 

4553 5300 

 nelaimingų atsitikimų 504 600 
 ūmių susirgimų ir būklių 3787 4294 
 n÷štumo ir pogimdyvinio laikotarpio patologijos  1 
 gimdyvių pervežimų 47 69 
 ligonių pervežimų 215 336 
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                    2012 m.  dirbo 2 GMP brigados, 2011 m. - vidutiniškai 2,1 GMP posto.  
 
Pagrindines veiklos pajamas (apie 97 %) sudaro pajamos už teikiamas medicinines paslaugas pagal 

pasirašytas sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa. Dalis pajamų gaunama už medicinos 
paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Finansavimo pajamos – tai panaudota 
dalis iš kitų šaltinių gautų l÷šų, skirtų nepiniginiam turtui įsigyti bei kitoms išlaidoms kompensuoti. 

 
4 lentel÷ 

Pajamų struktūra 2012 m. 2011 m. 
Įstaigos uždirbtos pajamos, 
  iš jų: 

1940984 2087204 

 už suteiktas paslaugas pagal sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa 1876673 1991669 
 už suteiktas mokamas medicinines paslaugas iš kitų juridinių ir fizinių   
asmenų 

40108 39266 

 pagrindin÷s veiklos kitos pajamos (už kompensuojamųjų vaistų pasų  
išdavimą) 

581 605 

 finansavimo pajamos  20692 52132 
 banko palūkanos už sąskaitos likutį  1049  
 kitos veiklos pajamos 1881 3532 

 
                  Iš Įstaigos 2012 metais visų uždirbtų 1940984 Lt pajamų, pagrindin÷s veiklos pajamos 
sudaro1938054 Lt.                  
                   2012 metais Įstaiga gavo 25941 Lt finansavimo l÷šų: 
                  Lazdijų rajono savivaldyb÷ Įstaigai skyr÷ l÷šas: 18000 Lt - baldų ir medicinin÷s įrangos 
įsigijimui bei 4056 Lt - medicinos punktų paslaugų kokyb÷s gerinimui. Gautos l÷šos panaudotos 
pagal paskirtį.  
                  2155 Lt  –  iš fizinių asmenų gauta parama  (2 % gyventojų pajamų mokesčio). 
                  1730 Lt – projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų pl÷tra Alytaus regiono asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose“ finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir valstyb÷s biudžetų. 

 
 

Visos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudar÷ 1915817 Lt. 
5 lentel÷ 

Sąnaudų struktūra 2012 m.  2011 m. 
Viso sąnaudų, 
 iš jų: 

1915817 2024959 

 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1525969 1527713 
 nusid÷v÷jimo ir amortizacijos 20331 27433 
 komunalinių paslaugų ir ryšių 74323 78131 
 transporto 147933 178325 
 kvalifikacijos k÷limo 701 466 
 paprastojo remonto ir eksploatavimo 8936 62842 
 nuvert÷jimo ir nurašytų sumų 404 2605 
 sunaudotų atsargų savikaina 64514 73811 
 nuomos 946 840 
 kitų paslaugų (laboratoriniai II lygio tyrimai, med. technikos priežiūra ir kt.) 67122 69063 
 kitos sąnaudos (civilin÷s atsakomyb÷s draudimo, garantinio fondo įmokų 
sąnaudos, banko mokesčiai ir kt.) 

4638 3730 
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Pagrindines sąnaudas Įstaigoje sudaro darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. 

Darbo užmokestis sąnaudų struktūroje sudaro 61 procentą, su juo susiję mokesčiai 19 procentų ir 17 
procentų - likusios sąnaudos. 

2012 metų Įstaigos finansinis rezultatas teigiamas: 25167 Lt  pelnas. Tam lemiamą 
įtaką tur÷jo išlaidų kontroliavimas. 

Įstaiga neturi pradelstų ar laiku nesumok÷tų mokesčių, nes sumoka juos mokesčių 
administravimo įstatymo nustatytais terminais. Skolos tiek÷jams sudaro  18407 Lt už gruodžio m÷n. 
paslaugas ir prekes. 

Gautinos sumos 158562 Lt - Vilniaus teritorin÷s ligonių kasos skola už atliktas gruodžio 
m÷n. paslaugas. 

Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną netur÷jo sutarčių, pasirašytų d÷l ilgalaikio 
turto įsigijimo ateityje. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto balansin÷ vert÷  68471 Lt.  
                 Per 2012 metus įsigyta ilgalaikio turto už  20322 Lt, detalizuojama: 

- internetin÷ svetain÷                       515 Lt 
- medicinos įranga                       14907 Lt 
- baldai                                          4900 Lt. 
 

                  Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nuraš÷ vieną ilgalaikio materialiojo turto vienetą. Tai – 
koaguliatorius, kurio įsigijimo vert÷ 5830 Lt, nusid÷v÷jimas – 5829 Lt, likutin÷ vert÷ - 1 Lt. 
Koaguliatorius buvo nusid÷v÷jęs, sugedęs, techniškai ir morališkai pasenęs. 
                 Įstaigoje taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vert÷ 1000 Lt, likvidacin÷ vert÷ 1 
Lt. 
                  Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, gautas pagal panaudos ir nuomos sutartis, apskaitomas 
nebalansin÷je sąskaitoje; jo vert÷ 1835525,74 Lt. 

 
                  Darbuotojų skaičius: ataskaitinio laikotarpio pradžioje  Įstaigoje dirbo 57 darbuotojai 
(iš jų atleista 4 žmon÷s), metų pabaigoje dirbo 53 darbuotojai, iš jų  10 gydytojų, 23 slaugytojai, 20 
– kitas personalas.  
                   Vidutinis darbuotojų skaičius 55 žmon÷s.  

  
Įstaigos valdymo organas yra administracija, kuriai vadovauja įstaigos vadovas – 

vyriausiasis gydytojas. Administraciją sudaro vyriausiasis gydytojas, vyriausiasis buhalteris ir 
vyriausiasis slaugytojas.  

Vyriausiojo gydytojo pareiginę algą nustato steig÷jas. 
2012 m. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui  - 56925 

Lt. Kitų išmokų vadovui nebuvo. 
Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms sudaro 141421 Lt. Jos apima administracijos 

darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, 
transporto išlaikymo, spaudinių, kitų prekių ir kitų paslaugų sąnaudos. 
                  Jokių išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.  
                                 

Įstaigoje palaipsniui diegiamos informacin÷s technologijos.  

Įdiegta bendra su Teritorine ligonių kasa  privalomojo sveikatos draudimo 
informacin÷ sistema „SVEIDRA“. Šios programos d÷ka vykdoma pacientų prisirašymo prie įstaigos 
registracija, apskaitomas visų atliktų paslaugų kiekis pagal visą nomenklatūrą. 
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2011 m. Įstaiga tapo projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų pl÷tra Alytaus regiono 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-570 „D÷l e. sveikatos sistemos 2009-2015 metų 
pl÷tros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, partnere. Diegiama regionin÷ 
informacin÷ sistema bus skirta pagrindiniams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklos 
procesams, kurių metu bus sukuriama elektronin÷ medicinin÷ paciento istorija, o perduodant 
nustatytus duomenis e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei  
sistemai, bus prisidedama prie paciento viso gyvenimo elektroninio sveikatos įrašo formavimo. 
2012 m. projektas prad÷tas vykdyti. 

Įstaigoje įdiegta skiepų apskaitos programa. 

Įstaigos interneto svetain÷ http://www.lazdijupspc.lt/  pastoviai tobulinama ir 
papildoma naujais duomenimis. Svetain÷je patalpinta informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas 
paslaugas, o taip pat finansinių ataskaitų rinkinių informacija pagal VSAFAS  reikalavimus. 

Įstaigoje naudojama buhalterin÷s apskaitos programa „Konto“ ir programa „Bonus“ – 
darbo užmokesčiui skaičiuoti. 

               

           2012 METŲ ĮSTAIGOS SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMAS 

 

Lazdijų rajono savivaldyb÷s taryba 2012 metų geguž÷s 30 d. sprendimu Nr. 5TS-410 
„D÷l 2012 metų Lazdijų rajono savivaldyb÷s asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų siektinų 
veiklos užduočių nustatymo“ , patvirtino Įstaigai siektinas veiklos užduotis. 

6 lentel÷ 

Rodikliai Įvykdymas 

Kiekybin÷s veiklos užduotys:  

1. Teigiamas finansinis įstaigos veiklos rezultatas – 25000 Lt 25167 Lt 

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis – 75 % pagrindin÷s veiklos pajamų 

 

           78,7 %        
(su socialiniu 

draudimu) 

3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 8 % pagrindin÷s veiklos pajamų 7,3 % 

4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas – 25000 Lt 25941 Lt 

Kokybiniai rodikliai:  

1 Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų 
skundų tendencijos – ne daugiau 1 skundas per metus 

skundų 
nebuvo 

2. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis – 5 % 7 % 

3. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika  

1.1. Prevencinių programų vykdymas, siekiant geresnių programų 
vykdymo rezultatų, kasmet did÷ja 20 % 

1.2.  Slaugos paslaugos teikimas namuose – 100 %, turintiems 
specialiuosius poreikius 

8.4 %  

 

100 % 
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4. Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis – kompiuterizuota 10 
darbo vietų 

10 

 

 Vyriausioji gydytoja                                               Leonora Patašien÷ 



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

Tiesioginiai 
pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. 44419 44419 86181 86181

I. Įplaukos 1528756 1528756 1675963 1675963

I.1. 10134 10134 31672 31672

I.1.1 Iš valstyb÷s biudžeto 46 46
I.1.2 Iš savivaldyb÷s biudžeto 7671 7671 29190 29190

I.1.3 262 262

I.1.4 Iš kitų šaltinių 2155 2155 2482 2482
I.2. Iš mokesčių
1.3. Iš socialinių įmokų
I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirk÷jų 1517301 1517301 1641968 1641968
I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
I.6. Gautos palūkanos
I.7. Kitos įplaukos 1321 1321 2323 2323
II. Pervestos l÷šos 1275 1275 1346 1346
II.1 Į valstyb÷s biudžetą
II.2 Į savivaldybių biudžetus

II.3.

II.4 Į kitus išteklių fondus 

II.5

II.6 Kitiems subjektams 1275 1275 1346 1346
III. Išmokos 1483062 1483062 1588436 1588436
III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 968726 968726 970390 970390
III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 77481 77481 87769 87769
III.3 Komandiruočių
III.4 Transporto 152289 152289 183886 183886
III.5 Kvalifikacijos k÷limo 701 701 466 466
III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 8936 8936 62842 62842
III.7 Atsargų įsigijimo 54410 54410 70648 70648
III.8 Socialinių išmokų
III.9 Nuomos 919 919 833 833

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 67477 67477 62395 62395
III.11 Sumok÷tos palūkanos 906 906 1039 1039
III.12 Kitos išmokos 151217 151217 148168 148168

B. 20322 20322 21912 21912

I. 20322 20322 21912 21912

II.

III.
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V.

VI.

C. 15434 15434

I. Įplaukos iš gautų paskolų 0
II. Gautų paskolų grąžinimas

III.

 2013-03-29       Nr. SD-72

Kiti investicin÷s veiklos pinigų srautai

FINANSINöS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI

(data)

Ataskaitinis laikotarpis

2

ES, užsienio valstyb÷ms ir tarptautin÷ms 
organizacijoms

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto perleidimas

Terminuotųjų ind÷lių (padid÷jimas) 
sumaž÷jimas

Eil. 
Nr.

Straipsniai

Pra÷jęs ataskaitinis laikotarpis

Finansin÷s nuomos (lizingo) įsipareigojimų 
apmok÷jimas

 Viešojo sektoriaus subjektams

PAGRINDINöS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 
atsargoms:

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

INVESTICINöS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto įsigijimas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Pastabos 
Nr. 

VšĮ  LAZDIJŲ SAVIVALDYBöS PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grup÷s pavadinimas)

Įmon÷s kodas 165245564, Kauno 8, LT-67128 Lazdijai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų



Tiesioginiai 
pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

Ataskaitinis laikotarpis

2

Eil. 
Nr.

Straipsniai

Pra÷jęs ataskaitinis laikotarpis
Pastabos 

Nr. 

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

IV. 14385 14385

IV.1 Iš valstyb÷s biudžeto
IV.2 Iš savivaldyb÷s biudžeto 14385 14385

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių

V.

VI. Gauti dividendai
VII. Kiti finansin÷s veiklos pinigų srautai 1049 1049

D.

39531 39531 64269 64269

731410 731410 667141 667141

770941 770941 731410 731410

              Vyriausioji gydytoja         Rasuol÷ Mikelskien÷

 (parašas) 

                     Vyriausioji buhalter÷          Leonora Patašien÷

 (parašas) 

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti:

vadovas)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  
organizacijų

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

(vardas ir pavard÷)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 
ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavard÷)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padid÷jimas 
(sumaž÷jimas)



 
 
 
 

 VIEŠOJI ĮSTAIGA 
 LAZDIJŲ SAVIVALDYBöS  

PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
PRIE 2012 M. METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 
 
 

I.  BENDROJI DALIS 
 
 

            Viešoji įstaiga Lazdijų savivaldyb÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga)   
yra Lietuvos nacionalin÷s sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno Įstaiga, teikianti 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.  
           Įstaiga savo veikoje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos 
viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Vyriausyb÷s nutarimais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymais, kitais teis÷s aktais bei Įstaigos įstatais. 
         Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, 
savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. rugs÷jo 28 d. 
Pažym÷jimo Nr. 023312, išduotas 2004 m. lapkričio 29 d. Įstaigos kodas – 165245564. 
        Įstaiga yra ne pelno įstaiga, o gautas pajamas naudoja tik įstatymuose ir kituose teis÷s aktuose 
nustatyta tvarka. 
        Įstaigos teisin÷ forma – viešoji įstaiga. 
        Įstaigos steig÷ja  ir savinink÷ (dalinink÷) yra Lazdijų rajono savivaldyb÷, kodas 111106842.             
Lazdijų rajono savivaldyb÷s, kaip Įstaigos savinink÷s, teises ir pareigas Įstaigoje įgyvendina Lazdijų 
rajono savivaldyb÷s taryba. 
        Įstaigos buvein÷ : Kauno g. 8, LT-67128 Lazdijai. 
        Įstaiga kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi. 
        Įstaigos struktūra: administracija, greitoji medicinos pagalba, Lazdijų šeimos gydytojo 
kabinetas (Kauno g. 8, Lazdijai), Veisiejų ambulatorija (V. Montvilos g. 22, Veisiejai), 
Kapčiamiesčio šeimos gydytojo kabinetas (Taikos g. 11, Kapčiamiestis), stacionarūs Avižienių 
(Avižienių k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav.) ir bei Viktarinos (Viktarinos k., Veisiejų sen., Lazdijų r. 
sav.) ir mobilūs Gudelių, Dainavos bei Varvišk÷s medicinos punktai. 
         2012 m. vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje – 55 žmon÷s, 2011 m. - 58. Visi Įstaigos 
darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Valstyb÷s tarnautojų Įstaiga neturi. 
         Įstaiga yra ribotos turtin÷s atsakomyb÷s. Įstaiga pagal prievoles atsako tik jai nuosavyb÷s teise 
priklausančiu turtu. 
         Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
         Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas. 
         Įstaigos tikslai, uždaviniai ir veiklos sritys išd÷styti Įstaigos įstatuose. 
         Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų 
sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.  
         Pagrindiniai įstaigos veikos uždaviniai: organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirmin÷s asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas bei greitosios medicinos pagalbos paslaugas. Įstaiga teikia šias 
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pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugas:  šeimos medicinos – šeimos gydytojo 
praktikos, vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktikos, 
bendrosios praktikos gydytojo odontologo, bendrosios praktikos slaugos, bendruomen÷s slaugos, 
akušerio praktikos . 
             Įstaigos valdymo organas yra administracija, kuriai vadovauja vyriausiasis gydytojas. 
Administraciją sudaro vyriausiasis gydytojas, vyriausiasis buhalteris ir vyriausiasis slaugytojas. 
Administracija organizuoja ir tvarko įstaigos veiklą. Įstaigos vyriausiąjį gydytoją viešo konkurso 
tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų Lazdijų rajono savivaldyb÷s taryba.  
              Įstaigos veiklos ataskaitos teikiamos už pilnus 2012 finansinius metus. 
              Finansin÷se ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – 
litais. 
              Įstaigos l÷šų šaltiniai: privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo l÷šos pagal 
sveikatos priežiūros sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa, Lazdijų rajono savivaldyb÷s 
sveikatos fondų l÷šos, skirtos sveikatos programoms finansuoti, l÷šos, gautos iš fizinių ir juridinių 
asmenų už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas  ar sutartus darbus, l÷šos, gaunamos kaip parama, 
pajamos už parduotą ir išnuomotą Įstaigos turtą, kitos teis÷tai įgytos l÷šos. 
         
 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 
         Pagrindiniai apskaitos politikos principai , pritaikyti rengiant finansinę atskaitomybę. 

 
2.1. Finansinių ataskaitų forma 

 
               Šios finansin÷s ataskaitos parengtos, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos buhalterin÷s 
apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansin÷s atskaitomyb÷s standartais. 
               Įstaigos apskaitoje ūkin÷s operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys 
rengiamas, taikant bendruosius apskaitos principus: 
                                 kaupimo; 
                                 veiklos tęstinumo; 
                                 periodiškumo; 
                                 pastovumo; 
                                 piniginio mato; 
                                 palyginimo; 
                                atsargumo; 
                                neutralumo; 
                                turinio viršenyb÷s prieš formą. 
                Įstaigoje VSAFAS prad÷ta taikyti nuo 2010 m. sausio 1 d. 2010 m. sausio 7 d. vyriausiojo 
gydytojo įsakymu Nr. ĮV-2.1.3. patvirtintas Individualus Įstaigos sąskaitų planas, juo vadovaujamasi, 
tvarkant apskaitą nuo 2010 m. sausio 1 d. 2010 m. balandžio 8 d. Įstaigos vyriausiojo gydytojo 
įsakymu Nr. ĮV-12.2. patvirtinta Įstaigos Apskaitos politika.   
               Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 
reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad Įstaigos finansin÷ būkl÷, finansavimas, gaunamos pajamos ir 
patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansin÷je apskaitoje ir ataskaitose, kaip to 
reikalauja Lietuvos Respublikos teis÷s aktai bei VSAFAS nuostatos. 
              Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 
principus , metodus, taisykles. 
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             Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 finansinius metus pateiktas, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s 1-uoju standartu  ,,Informacijos 
pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, kuris patvirtintas 2007 m. gruodžio 28 d. Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-388. 
            Reikšmingų įvykių, kurie įtakotų Įstaigos veiklą  nuo pradin÷s ataskaitos sudarymo iki 
metinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo, nebuvo. 
 
  

2.2. Finansinių ataskaitų valiuta 
 
 

            Šiose ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais. 
Nuo 2002 m . vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 1 – 3,4528, o lito kursą kitų valiutų 
atžvilgiu nustato Lietuvos bankas.  
 
 
 

Minimalios apskaitos politikos  nuostatos 
 

2.3. Nematerialusis turtas 
 

           Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ąjame VSAFAS ,,Nematerialusis 
turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas 
pripažįstamas, jei tik÷tina, kad įmon÷ gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ir jei turto vert÷ 
gali būti patikimai įvertinta. 
         Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo 
savikaina, kurią sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus mokesčius, at÷mus prekybos 
nuolaidas. 
         Išankstiniai mok÷jimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 
sąskaitose. 
         Neatlygintinai gautas iš kito viešojo sektoriaus subjekto  nematerialus turtas apskaitoje 
registruojamas ta pačia įsigijimo savikaina, kuria buvo užregistruotas perduodančios įmon÷s 
apskaitoje. Kai nematerialusis turtas gaunamas iš ne viešojo sektoriaus  subjekto arba įsigyto už 
simbolinį atlygį, apskaitoje registruojame tikrąja verte įsigijimo dieną. Jei šios vert÷s neįmanoma 
nustatyti, registruojame simboline 1 lito verte. 
        Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 
finansin÷se ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą amortizaciją ir nuvert÷jimą,         
jei jis yra. 
       Įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas.  
       Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert÷ yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto 
amortizacija pradedama skaičiuoti nuo sekančio m÷nesio, kai turtas pradedamas naudoti, ir 
nebeskaičiuojamas, kai turto likutin÷ vert÷ sutampa su jo likvidacine verte. 
       Nematerialiojo turto amortizacija Įstaigoje skaičiuojama, vadovaujantis 2009 m. spalio 1 d. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įsakymu Nr. V-831 patvirtintais ilgalaikio turto 
nusid÷v÷jimo normatyvais. 
       
 
 

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas 
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       Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 12-ąjame 
VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas“ pateiktą ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus 
ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 
      Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 
      Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 
įsigijimo savikaina. Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina ir visos 
tiesiogiai priskirtos išlaidos, susijusios su turto parengimu eksploatacijai arba perk÷limu į jo 
naudojimo vietą. 
        Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatavimo, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui 
prad÷jus veikti, paprastai yra apskaitomos tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis.        
Įstaigoje taikoma minimali ilgalaikio turto vert÷ 1000 Lt, likvidacin÷ vert÷ 1 Lt. 
        Išankstiniai mok÷jimai už ilgalaikį materialųjį turtą registruojami tam  skirtose ilgalaikio 
materialiojo turto sąskaitose. 
        Ilgalaikio materialaus turto nusid÷v÷jimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
metodą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-
831 patvirtintus Ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo normatyvus. 
       Ilgalaikio materialiojo turto nud÷vimoji vert÷ yra nuosekliai  paskirstoma per visą turto 
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusid÷v÷jimas pradedamas skaičiuoti 
nuo kito m÷nesio, kai turtas pradedamas naudoti, ir nebeskaičiuojama , kai likutin÷ vert÷ sutampa su 
likvidacine verte. 
      Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikainos, sukaupto nusid÷v÷jimo ir, jei 
yra, nuvert÷jimo sumos nurašomos. 
      Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo bei remonto darbų verte, kai pripažįstamas  esminis 
turto pagerinimas, didinama  to turto įsigijimo savikaina, ir patikslinamas likęs turto naudingo 
tarnavimo laikas. 
     Finansin÷se ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, at÷mus 
sukauptą nusid÷v÷jimo ir, jei yra, nuvert÷jimo sumą.    
                 
 
 

2.5. Biologinis turtas 
 
           Biologinio turto apskaitą reglamentuoja 16 VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai 
ištekliai“.  
            Biologinio turto įstaiga neturi. 
 

2.6. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 
 
          Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitą reglamentuoja 17-asis 
VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". 
          Finansinio turto įstaiga neturi. 
          Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – tai trumpalaik÷s mok÷tinos skolos tiek÷jams, 
mok÷tini veiklos mokesčiai bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 
          Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

 
2.7. Atsargos 

 
 Atsargų apskaita  Įstaigoje tvarkoma, vadovaujantis 8-uoju  VSAFAS ,,Atsargos“. 
 Atsargos Įstaigos apskaitoje grupuojamos į smulkesnes grupes. 
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 Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo)  savikaina, o sudarant 
finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesn÷. Atsargų gabenimo, sand÷liavimo ir kitos išlaidos gali būti 
pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos, jei suma yra nereikšminga. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų, teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga 
taiko FIFO nuolat apskaitomų atsargų įkainojimo būdą. 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti  inventoriaus 
vert÷ iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekin÷ ir vertin÷ apskaita tvarkoma 
nebalansin÷se sąskaitose iki nurašymo. 
 

2.8.  Finansavimo sumos 
 
          Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisykl÷s nustatyti 20-ąjame viešojo sektoriaus 
apskaitos ir atskaitomyb÷s standarte ,,Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai 
atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 
          Finansavimo sumos Įstaigoje - iš valstyb÷s, savivaldyb÷s biudžeto, Europos Sąjungos, 
Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos 
nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Įstaigos 
gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas l÷šas Įstaigos išlaidoms dengti ir  
paramos būdu gautą turtą. 
          Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į  finansavimo  sumas 
nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 
          Finansavimo  sumos  nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip nemokamai gautas 
ilgalaikis turtas turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba 
trumpalaikį nepiniginį turtą. 
          Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra  
laikomos visos likusios finansavimo  sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 
        Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 
    
 

2.9. Atid÷jiniai 
 

        Atid÷jinių apskaitos principai, metodai ir taisykl÷s nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atid÷jiniai, 
neapibr÷žtieji įsipareigojimai, neapibr÷žtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. Atid÷jinio 
įsipareigojimas – tai ūkinis įvykis, d÷l kurio atsiranda teisin÷ prievol÷ arba viešojo sektoriaus 
subjekto neatšaukiamasis pasižad÷jimas ir n÷ra jokio kito pasirinkimo, kaip tik įvykdyti tą prievolę 
ar pasižad÷jimą. 

 
 

2.10. Nuoma, finansin÷ nuoma (lizingas) 
 

 
          Nuomos , finansin÷s nuomos (lizingo) apskaitos principai, metodai ir taisykl÷s nustatyti  19-
ąjame VSAFAS ,,Nuoma. Finansin÷ nuoma(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. 
         Standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių 
iš nuomos, finansin÷s nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teis÷ valdyti ir naudoti turtą, 
registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin÷se ataskaitose reikalavimus.  



 6 

          Nuomos sutartims taikomas turinio viršenyb÷s prieš formą principas. Nuomos sandoriai 
grupuojami į veiklos nuomos ar finansin÷s nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto 
nuosavyb÷s teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma 
finansine nuoma, jei iš esm÷s visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos 
perduodama nuomininkui. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe 
susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal 
veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai per nuomos laikotarpį. 
       Viešojo sektoriaus subjektas turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansin÷se 
sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. 
        Pagal panaudos sutartis gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos 
sąnaudomis pagal 12-ojo VSAFAS“ „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas.  
        Įstaiga finansin÷s nuomos (lizingo) sutarčių neturi. 

 
 

                                                       2.11. Segmentai 
 

    Informacijos pateikimas pagal segmentus pateikimo finansin÷se ataskaitose reikalavimai 
nustatyti 25-ąjame VSAFAS ,,Segmentai”.  
    Įstaigos veikla priskiriama   Sveikatos apsaugos segmentui. 

 
2.12.  Pajamos 

 
        Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisykl÷s nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 
pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 
        Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.  
        Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis 
susijusios sąnaudos. 
        Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tik÷tina, jog Įstaiga gaus su 
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai Įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu 
susijusias sąnaudas. 
        Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonomin÷ nauda. Įstaigos pajamomis 
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai n÷ra ekonomin÷ nauda.  
        Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansin÷se ataskaitose tą ataskaitinį  laikotarpį , 
kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  
        Kitos pajamos – tai paslaugų, prekių, turto pardavimo, turto naudojimo pajamos. 
 
 
 

2.13.  Sąnaudos 
 
         Sąnaudų apskaitos pricipai, metodai ir taisykl÷s nustatytos 11-ąjame VSAFAS ,,Sąnaudos“. 
         Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. 
         Sąnaudų dydis įvertinamas sumok÷ta arba mok÷tina pinigų suma .  
         Sąnaudos grupuojamos : darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusid÷v÷jimo ir 
amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugų, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos 
k÷limo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, nuvert÷jimo ir nurašytų sumų, sunaudotų ir parduotų 
atsargų, nuomos, kitų paslaugų bei kitos sąnaudos. 
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2.14.  Sandoriai užsienio valiuta 

 
        Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai , metodai ir taisykl÷s nustatyti 21-ąjame 
VSAFAS ,, Sandoriai užsienio valiuta“. 
        Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojantį oficialų valiutos 
keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių yra apskaitomi veiklos rezultatų ataskaitoje. 
       Sandorių užsienio valiuta Įstaigoje n÷ra.  
 
 

2.15.  Tarpusavio užskaitos 
 

     Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos n÷ra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 
užskaitos. 
     Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

 
 

2.16. Balanse neatspind÷tos teis÷s ir įsipareigojimai 
 

      Neapibr÷žti įsipareigojimai nepripažįstami finansin÷je apskaitoje, kadangi tokių įsipareigojimų 
suma negali būti patikimai nustatyta, arba n÷ra tik÷tina, kad juos reik÷s vykdyti.  
      Neapibr÷žtų įsipareigojimų Įstaigoje n÷ra.  
      Pagal panaudos bei pasaugos, nuomos sutartis įstaiga disponuoja turtu, kuris įrašytas 
nebalansin÷se Įstaigos sąskaitose ir kurio vert÷ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1982482,94 Lt. 

 
 
 
 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
 

FINANSINöS BŪKLöS ATASKAITA 
 
          Pastaba Nr. 1. Apskaitos politikos ir apskaitos įverčių keitimo per ataskaitinį laikotarpį 
nebuvo. 
         Pastaba Nr. 2.  Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS 
„Segmentai“ priede nustatytą formą. 
         Pastaba Nr. 3.  Nematerialusis turtas. 
         Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga užpajamavo vieną nematerialiojo turto vienetą – internetinę 
svetainę, jos vert÷ 513,53 Lt. 
         Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto nenuraš÷.  
         Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansin÷s vert÷s pasikeitimą per 2012 m. pagal 13-
ojo VSAFAS priede Nr.1 nustatytą formą. 
         Nematerialiojo turto nuvert÷jimo Įstaigos apskaitoje n÷ra. 

      Programin÷s įrangos, kuri yra visiškai amortizuota , tačiau tebenaudojama įstaigos veikloje,  
įsigijimo savikainos vert÷ -  9118 Lt. 
      Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teis÷s aktai, ir turto, užstatyto, kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, ir turto , kuris nebenaudojamas Įstaigos veikloje, n÷ra. 
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      Pastaba Nr. 4.  Ilgalaikis materialusis turtas. 
         Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos 
dalyje. 

   Įstaigoje yra šios Ilgalaikio materialaus turto grup÷s, joms nustatytas naudingo tarnavimo 
laikas: 
          

Balansin÷s sąskaitos 
Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grup÷ 
Naudingo tarnavimo laikas, 

metais 

1205301 Medicinos įranga 6 

1205401 Kitos mašinos ir įrenginiai 15 

1206001 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 

1208101 Baldai 7 

1208201 Kompiuteriai ir jų įranga 4 

1208301 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemon÷s 4 

1208301 Kita biuro įranga 8 

1209401 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 
            Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už  19807,20 Lt.  
            Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nuraš÷ vieną vienetą ilgalaikio materialiojo turto. Tai – 
koaguliatorius, kurio įsigijimo vert÷ 5830,00 Lt, nusid÷v÷jimas – 5829,00 Lt, likutin÷ vert÷ -1,00 Lt.. 
Koaguliatorius buvo nusid÷v÷jęs, sugedęs, remontuoti buvo ekonomiškai netikslinga. 
           Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansin÷s vert÷s pagal ilgalaikio materialiojo 
turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta  pagal 12 –ojo VSAFAS 1 priede nustatytą 
formą. 

      Įstaigoje yra turto , kuris nud÷v÷tas, tačiau naudojamas : 
 

Balansin÷s 
sąskaitos Nr. 

Sąskaitos pavadinimas Įsigijimo savikaina, 
Lt 

Sukauptas 
nusid÷v÷jimas, Lt 

12053011 Medicinos įranga (PSDF)34 232564,24 232530,24 
12053013 Medicinos įranga (B)9 110060,00 110051,00 
12053014 Medicinos įranga (TBC progr.) 5620,00 5618,00 
12053015 Medicinos įranga (stomat. progr.)3 4679,00 4676,00 
12060011 Transporto priemon÷s 80067,00 80064,00 
12081012 Baldai (savos l÷šos) 1924,00 1923,00 
12082011 Kompiuterin÷ įranga (PSDF) 18601,00 18595,00 
12083011 Kita biuro įranga (PSDF) 17758,00 17756,00 
12094011 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

(PSDF) 
1011,00 1010,00 

 Viso: 472284,24 472223,24 
  
       Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teis÷s aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, Įstaigoje n÷ra. 
       2007 m. liepos 17 d. Lazdijų rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu „D÷l turto 
nuomos“ Lazdijų rajono savivaldyb÷s taryba įpareigojo Įstaigą nuo 2007 m. rugs÷jo 1 d. 10 metų 
laikotarpiui išnuomoti UAB „Lazdijų sveikatos centras“  pirminei asmens sveikatos priežiūrai 
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vykdyti sprendime nurodytą ilgalaikį materialųjį turtą. 2012 m. gruodžio 31 d. išnuomoto ilgalaikio 
turto pradin÷ vert÷ 233271,98 Lt, nusid÷v÷jimas 233271,98 Lt, likutin÷ vert÷ 400,75 Lt.  

 Turto, įsigyto pagal finansin÷s nuomos (lizingo) sutartis, Įstaigoje n÷ra. 
        Sutarčių, pasirašytų d÷l ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, neturime. 

  Turto pergrupavimo 2012 m. laikotarpiu Įstaigoje nebuvo.   
        Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žem÷s, kilnojamųjų arba nekilnojamųjų 
kultūros vertybių grupių. 
        Pagal panaudos sutartis gautą ilgalaikį materialųjį turtą ir pagal nuomos sutartį išsinuomotą 
turtą Įstaiga apskaito nebalansin÷se sąskaitose. 

  Turto, perduoto Turto bankui, Įstaigoje n÷ra. 
 

          Pastaba Nr. 08. Atsargos. 
      Informacija apie atsargų vert÷s pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal pagal 8-ojo 

VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 
          Atsargos (įsigijimo savikaina) – 49209 Lt.  
          Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   pateikiamos  lentel÷je: 

 
Pavadinimas Vert÷ , Lt 
Medžiagos 6439,93 
Degalai 1830,60 
Atsargin÷s dalys 134,13 
Medikamentai 6364,79 
Med. instrumentai 27549,21 
Vakcina 3734,18 
Plombos 3156,23 

Viso: 49209,07 
 

           Pastaba Nr. 09. Išankstiniai apmok÷jimai. 
           Pateikiame informaciją apie išankstinius mok÷jimus pagal 6-ajame VSAFAS 6 priede 
nustatytą formą. 
            Išankstiniai mok÷jimai –6649 Lt – detalizuojami lentel÷je: 

 
Pavadinimas Suma, Lt 
Išankstiniai mok÷jimai tiek÷jams (spaudos užsakymas) 434,11 
Išankstiniai mok÷jimai darbuotojams 3259,28 
Kitos teinančių laikotarpių sąnaudos:  
Transporto priemonių draudimas 1314,13 
Pacientų draudimas 1184,00 
Spauda ir spaudiniai 457,34 

Viso: 6648,86 
 
            Pastaba. Nr. 10. Per vienus metus gautinos sumos. 
            Pateikiame informaciją apie per vienus metus gautinas sumas pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede 
nustatytą formą.   
            Gautinos sumos – 159985 Lt - už  paslaugas išd÷stytos lentel÷je: 
 
Pirk÷jo 
pavadinimas 

Suma, Lt  Skolos atsiradimo data Paslaugų rūšis 

Vilniaus TLK 158277,72  2012 m.  gruodis Medicinin÷s paslaugos 
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Viso: 158277,72   
     
 
         Kitos gautinos sumos – 285 Lt, jas sudaro:    
Pirk÷jo 
pavadinimas 

Suma, Lt Skolos atsiradimo data Paslaugų rūšis 

Vilniaus TLK 229,29  2012 m. gruodis Komunalin÷s paslaugos 
(elektra, vanduo) 

Vilniaus TLK 55,35 
 

2012 m. gruodis Kompensuojamųjų vaistų pasų  
išdavimas 

Viso: 284,64   
 
        Pastaba Nr. 11.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
        Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 8 priede 
nustatytą formą.  
        2012 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitose: 
 

Sąskaitos numeris Bankas Suma, Lt 
LT527300010036745242 Swedbank, AB 741526,43 
LT137300010080277313 Swedbank, AB 2201,77 
LT364010042200243459 DNB bankas, AB 27213,15 
 Viso: 770941,35 
  
        Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos. 

      Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 
laikotarpį pateikta pagal pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą. 
      Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 5 priede nustatytą 
formą.       

         Finansavimo sumos iš savivaldyb÷s biudžeto 16352,07 Lt. Jas sudaro finansavimo sumų, skirtų 
nepiniginiam turtui įsigyti, nepanaudota dalis.             
         Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių sudaro 17113,28 Lt, detalizuojama: 
         Nemokamai gautų vakcinų likutis – 5079,39 Lt; 
         Finansavimo sumų likutis iš paramos l÷šų (pagal paramą gautų kompiuterių likutin÷ vert÷) -  
1697,83 Lt; 
         Paramos (2%) l÷šos banke – 10336,06 Lt. 

 
      Pastaba Nr. 17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. 

         Informacija apie kai kurias mok÷tinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 12 priede 
nustatytą formą.  

   Tiek÷jams mok÷tinos sumos už prekes ir paslaugas detalizuotos lentel÷je: 

Pavadinimas Suma ,Lt Įsipareigojimo 

atsiradimo data 

UAB „AGA“ 75,02 2012 m. gruodis 

UAB „Autodeta ir Ko“ 867,47 2012 m. gruodis 

UAB „Bit÷ Lietuva“ 212,61 2012 m. gruodis 

UAB „Endemik diagnostika“ 1087,10 2012 m. gruodis 
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UAB „Gelsva“ 12,10 2011 m. gruodis 

Kapčiamiesčio Emilijos Pliateryt÷s pagrindin÷ mokykla 232,49 2012 m. gruodis 

Nacionalin÷ visuomen÷s sveikatos priežiūros laboratorija 31,70 2012 m. gruodis 

VšĮ Lazdijų ligonin÷ 626,52 2012 m. gruodis 

UAB „Limeta“ 1884,05 2012 m. gruodis 

LINDSTROM UAB  52,78 2012 m. gruodis 

UAB „Skirlita“ 65,00 2012 m. gruodis 

Statoil Fuel & Retail Lietuva UAB 7700,67 2012 m. gruodis 

AB TEO LT 727,04 2012 m. gruodis 

UAB „Lazdijų šiluma“ 4832,75 2012 m. gruodis 

Viso: 18407,30  

         Sukauptos mok÷tinos sumos: 

Eil. Nr. Sukauptos mok÷tinos sumos Suma, Lt 

1. 

 

Sukauptos atostoginių sąnaudos 90472,99 

 Viso: 90472,99 

         

           Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 Lt , tai – grąžintina permoka pirk÷jui už mokamas 
medicinines paslaugas 

    Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. 

    Grynojo turto pokyčių ataskaita pateikta pagal 4-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.  

    Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 25167 Lt. 

 

                                            VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 

    Pastaba Nr. 21. Pagrindin÷s veiklos kitos pajamos.                                                                    
       Įstaigos kitos pajamos 2012 m. laikotarpiu atsispindi lentel÷je, pateiktoje pagal 10-ojo 
VSAFAS 2 priedą. 
       Suteiktų paslaugų pajamų struktūra pateikiama lentel÷je: 
 

Suma, Lt Eil. 
Nr. 

Suteiktų paslaugų pajamos 
2012 m. 2011 m. 

1. Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo: 1876672,97 1991668,80 
 Už suteiktas pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas 
688410,15 764486,64 

 Už suteiktas greitosios medicinos pagalbos paslaugas 1075316,28 1108967,50 
 Papildomas mok÷jimas už skatinamąsias medicinines 

paslaugas 
95842,42 103747,01 

 Prevencinių programų vykdymas 17104,12 14467,65 
2. Pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų: 40108,47 39266,19 
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 Suteiktos medicinin÷s  paslaugos (savos l÷šos) 24833,39 20901,03 
 Suteiktos medicinin÷s  paslaugos (dantų plombos) 7678,50 4226,40 
 Suteiktos medicinin÷s paslaugos (GMP pervežimai) 7596,58 14138,76 
 Viso: 1916781,44 2030934,99 

 
 
       Pagrindin÷s veiklos kitos pajamos – pajamos iš Vilniaus teritorin÷s ligonių kasos už 
kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą – 580,50 Lt. 
       Kitos veiklos pajamos  1881,12 Lt. Tai - pajamos, gautos iš UAB „Lazdijų sveikatos centras“  
už  turto nuomą ( nuomuojama pagal 2007 m. liepos 17 d. Lazdijų rajono savivaldyb÷s tarybos 
sprendimą). 

           
          Pastaba Nr. P22. Pagrindin÷s veiklos sąnaudos. 
          2012 m.  Įstaigos pagrindin÷s  veiklos sąnaudos – 1909813 Lt. Lyginant su 2011 m., jos 
sumaž÷jo 99077 Lt.. 

         Pateikiame 2012 m. informaciją pagal veiklos segmentus pagal 25-ojos VSAFAS priede 
nustatytą formą.   
         Veiklos rezultatų ataskaitoje  pateikiamos pagrindin÷s veiklos sąnaudos pagal rūšis per 
ataskaitinį laikotarpį ir per pra÷jusį ataskaitinį laikotarpį. 

         Įstaigos išlaidos administracijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 
129619  Lt. 

         Įstaigos tarpusavio užskaitos su Vilniaus TLK d÷l Įstaigos socialinio draudimo įmokų  VSDFV 
Alytaus skyriaus Lazdijų skyriui ir Vilniaus TLK įsiskolinimo Įstaigai už suteiktas paslaugas  suma 
yra 413675 Lt. 

          Kitos veiklos sąnaudos – sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų 
straipsnyje, uždirbimu. 6003,65 Lt  – tai išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimo 
sąnaudos. 
 
          Pastaba Nr.P23. Finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamos ir sąnaudos. 
          Pateikiame informaciją apie finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-ojo 
VSAFAS 4 priede nustatytą formą. 
          Finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamos yra 1049,11 Lt. Tai – banko mokamos palūkanos už 
sąskaitų likučius. 
          Finansin÷s ir investicin÷s veiklos sąnaudų Įstaiga neturi.   

 
          Pastaba Nr. 25. Neapibr÷žtieji įsipareigojimai.  

          Pagal panaudos sutartis įstaiga disponuoja turtu, kurio vert÷ nebalansin÷se sąskaitoje yra 
1835525,74. 

         Detalizuotas turtas pagal panaudos dav÷jus pateikiamas lentel÷je: 

Eil.Nr. Panaudos dav÷jas Turto vert÷, Lt 

1. Lazdijų rajono savivaldyb÷s administracija 1029905,69 

2. Lazdijų rajono savivaldyb÷s Švietimo, kultūros ir sporto 
skyrius 

0,00 

3. Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerija 794991,95 

4. Vilniaus teritorin÷ ligonių kasa 6106,50 
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5. UAB „Endemik diagnostika“ 2800,00 

6. UAB „Interlux“ 822,80 

7. UAB „PRO ARIS“ 898,80 

 Viso: 1835525,74 

 

          Nebalansin÷je sąskaitoje apskaitomas atiduotas naudoti ūkinis inventorius, jo vertin÷ išraiška  
115883,39 Lt. 

 
   

 
 
 

 
     Vyriausioji gydytoja                                                                Leonora Patašien÷ 
 
     Vyriausioji buhalter÷                                                                Rasuol÷ Mikelskien÷ 



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutin÷ 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutin÷ 
pra÷jusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
A. ILGALAIKIS TURTAS 68471 68481
I. Nematerialusis turtas P03 129

I.1 Pl÷tros darbai
I.2 Programin÷ įranga ir jos licencijos 129
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mok÷jimai
I.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas P04 68342 68481

II.1 Žem÷
II.2 Pastatai
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s
II.5 Mašinos ir įrenginiai 49526 49372
II.6 Transporto priemon÷s 3 3
II.7 Kilnojamosios kultūros vertyb÷s
II.8 Baldai ir biuro įranga 17679 17641
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1134 1465

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mok÷jimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 986784 956823
I. Atsargos P08 49209 51444

I.1 Strategin÷s ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 49209 51444
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5
II. Išankstiniai apmok÷jimai P09 6649 7107
III. Per vienus metus gautinos sumos P10 159985 166862

III.1 Gautinos trumpalaik÷s finansin÷s sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialin÷s įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos 1422
III.4 158278 166702
III.5 Sukauptos gautinos sumos
III.6 Kitos gautinos sumos 285 160
IV. Trumpalaik÷s investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 770941 731410

IŠ VISO TURTO: 1055255 1025304
D. FINANSAVIMO SUMOS P12 33467 19929
I. Iš valstyb÷s biudžeto 4703
II. Iš savivaldyb÷s biudžeto 16354 4542
III.
IV. Iš kitų šaltinių 17113 10684
E. ĮSIPAREIGOJIMAI 108883 117637
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atid÷jiniai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 108883 117637

II.1 Ilgalaikių atid÷jinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atid÷jiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mok÷tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2-ojo VSAFAS „Finansin÷s būkl÷s ataskaita“
2 priedas

VšĮ  LAZDIJŲ SAVIVALDYBöS PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grup÷s pavadinimas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansin÷s būkl÷s ataskaitos forma)

Straipsniai

Įmon÷s kodas 165245564, Kauno 8, LT-67128 Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansin÷s būkl÷s ataskaitą (konsoliduotąją finansin÷s būkl÷s ataskaitą), kodas, adresas )

FINANSINöS BŪKLöS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 2013-03-29            Nr. SD-72
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutin÷ 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutin÷ 
pra÷jusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Straipsniai

II.5 Mok÷tinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mok÷tinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mok÷tinos sumos biudžetui
II.7 Mok÷tinos socialin÷s išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiek÷jams mok÷tinos sumos P17 18407 23226

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11 Sukauptos mok÷tinos sumos P17 90473 94411
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 3

F. GRYNASIS TURTAS P18 912905 887738
I. Dalininkų kapitalas 45988 45988
II. Rezervai

II.1 Tikrosios vert÷s rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavyb÷s metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 866917 841750

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 25167 62245
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 841750 779505
G. MAŽUMOS DALIS

1055255 1025304

Vyriausioji buhalter÷ Rasuol÷ Mikelskien÷

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                             (parašas) (vardas ir pavard÷)

vadovas) 

Leonora Patašien÷

(vardas ir pavard÷)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos                                      (parašas)



4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Dalininkų 
kapitalas

Tikrosios 
vert÷s 

rezervas

Kiti rezer-
vai

Nuosavyb÷s 
metodo 
įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 
nuosavyb÷s 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2010m. gruodžio 31 d. 45988 779505 825493

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

x x x

4.
Kitos  rezervų padid÷jimo 
(sumaž÷jimo) sumos

x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x
6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 
padid÷jimo (sumaž÷jimo) sumos

x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

x x x 62245
62245

9. Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 45988 841750 887738

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x x x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

x x x

12.
Kitos rezervų padid÷jimo 
(sumaž÷jimo) sumos

x x x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x
14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 
padid÷jimo (sumaž÷jimo) sumos

x x

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

x x x 25167
25167

17. Likutis 20XX m. gruodžio 31 d. 45988 866917 912905

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VšĮ LAZDIJŲ SAVIVALDYBöS PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grup÷s pavadinimas)

Įmon÷s kodas 165245564, Kauno 8, LT-67128 Lazdijai

Mažu-
mos dalis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, 
adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*   
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Vyriausioji buhalter÷  __________________ Rasuol÷ Mikelskien÷

2013-03-29               Nr. SD-72
(data)

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pasta-
bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu 
privaloma pagal teis÷s aktus) 

(parašas) (vardas ir pavard÷)

*Pažym÷ti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja  __________________ Leonora Patašien÷

(teis÷s aktais įpareigoto pasirašyti asmens 
pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavard÷)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra÷jęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. 1938054 2083672
I. 20692 52132
I.1. 260 13171
I.2. 10244 32532
I.3. 1471
I.4. 8717 6429
II.
III. P21 1917362 2031540
III.1. 1917362 2031540
III.2.
B. P22 1909813 2008890
I. 1525969 1527713
II. 14327 11364
III. 74323 78131
IV.
V. 147933 178325
VI. 701 466
VII. 8936 62842
VIII. 404 2605
IX. 64514 73811
X.
XI. 946 840
XII.
XIII. 67122 69063
XIV. 4638 3730

C. 28241 74782

D. -4123 -12537

I. 1881 3532

II.
III. 6004 16069

E. P23 1049

F.

G.

H. 25167 62245

I.
J. 25167 62245

I.
II.

___________
 (parašas)

_____________
  (parašas)

FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS REZULTATAS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 
NUOSAVYBöS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBöS METODO ĮTAKA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

KITOS
PAGRINDINöS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

Eil. Nr. Straipsniai

PAGRINDINöS VEIKLOS PAJAMOS

PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-03-29          Nr. SD-72
(data)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VšĮ  LAZDIJŲ SAVIVALDYBöS PIORMINöS SVEIKATOSPRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grup÷s pavadinimas)

Įmon÷s kodas 165245564, Kauno 8, LT-67128 Lazdijai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstyb÷s biudžeto 
Iš savivaldybių biudžetų 
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų l÷šų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINöS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
Pagrindin÷s veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindin÷s veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINöS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDöVöJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KöLIMO

NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTöJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

             Leonora Patašien÷

(vardas ir pavard÷)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                    
Vyriausioji gydytoja

            Rasuol÷ Mikelskien÷
(vardas ir pavard÷)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                      

Vyriausioji buhalter÷




