
2015m. I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
 

1. Bendroji dalis 
 
 
 
Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras ( toliau – Centras ) yra viešoji 
sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, įregistruota 1997-12-11. Centro steigėja – Raseinių 
rajono savivaldybės taryba. 
Pagrindinis Centro veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai 
bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, Centras teikia 
pirminio lygio stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, paliatyviosios ( suaugusių ir 
vaikų ) ir pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas: 
    Šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos; 
    Odontologinės  priežiūros ( pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugos; 
    Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos ( suaugusių ir vaikų ); 
    Akušerio praktikos; 
    Slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės, fizinės medicinos ir reabilitacijos, kin eziterapijos; 
    Masažo; 
    Bendruomenės slaugos medicinos punktuose. 
Centro pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos iš PSDF biudžeto už teikiamas medicinos 
paslaugas pagal su Kauno teritorine ligonių kasa sudaryta sutartimi.  
Centre dirba 62 darbuotojai ; iš jų – 7 gydytojai ( 4 šeimos gydytojai, 2 gydytojai odontologai, 1 
gydytojas terapeutas), 28 slaugytojos 26 kitas personalas. 
    Centas neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų 
 
 
      II Apskaitos politikos taikymas 

 
 
Nuo 2015-01-01 centras sėkmingai perėjo prie naujos valiutos – Euro. Finansinės ataskaitos už 
2015 metų I pusmetį yra pateiktos eurais. 
   Per 2015m. I pusmetį įstaiga gavo iš viso 331484 Eur. Pagrindinės veiklos pajamų. 
Centro pagrindinės veiklos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo – 321.824 Eur. 
Už prisirašiusius gyventojus prie  medicinos įstaigos – 130.199 Eur., už slaugos paslaugas -141.127 
Eur., už skatinamąsias paslaugas – 19.412 Eur., už gerus darbo rezultatus- 12.628 Eur., 
Už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą – 130 Eur., už vykdomas valstybės finansuojamas 
programas -7064 Eur. ( Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa; Gimdos 
kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa; Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa; Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 
atrankos ir prevencijos programa; Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa; 
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa . Centras gavo pajamų ir iš 
mokamų medicinos paslaugų – 11.393 Eur. ( pajamos už profilaktinius sveikatos patikrinimus, 
pajamos už parduotas vakcinas, pajamos už dantų plombas ir medžiagas dantų taisymui, už 
laboratorinius tyrimus). Panaudotų finansavimo sunų pajamos I pusmetį sudarė 9.660 Eur. 
    Pagrindinės veiklos sąnaudos I pusmetį sudarė 339.488 Eur.Didžiausią sąnaudų dalį sudarė 
išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 253.608 Eur.ilgalaikio turto nusidėvėjimui ir 
amortizacijai – 11.213 Eur., komunalinėms paslaugoms ir ryšiams -10.877 Eur., transportui – 2.817 
Eur., sunaudotoms ir parduotoms atsargoms – 40.619 eur. ir kt. 
2015m. I pusmetį centras patyrė 8.253 Eur. nuostolį. 



III. Aiškinamojo rašto pastabos 
 
Centras 2015-03-17 pasirašė sutartį su Raseinių rajono savivaldybės administracija „ Dėl kaimo 
medicinos punktų rėmimo „ Sutartyje numatyta, kad programos vykdymui per metus skiriama 
1.448 Eur. Per 2015m. I pusmetį šios programos įgyvendinimui iš Raseinių  rajono savivaldybės 
gauta 1.448 Eur. 
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