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PRITARTA 
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-63 

2 priedas 

 

Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos 

sveikatos centro 2014 m. veiklos ataskaita 

 
 

I Informacija apie viešosios įstaigos tikslus, veiklos pobūdį ir rezultatus 

 

1.1 Įstaigos pristatymas 

 

Juridinio asmens pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos 

psichikos sveikatos centras 

Registracijos adresas Ţemaitės al.1, 97106 Kretinga 

Telefonas/faksas (8 445) 79 055 

El. pašto adresas info@kretingospsc.lt  

Interneto puslapis www.kretingospsc.lt  

Įstaigos vadovas Direktorė  Inna Viršilienė 

 
1.2. Centro vizija, misija, tikslai ir uţdaviniai  
CENTRO VIZIJA – akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais ištekliais ir 

pranašumo siekiantis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos 

centras. 

CENTRO MISIJA - teikti Kretingos rajono ir kitiems centrą  pasirenkantiems šalies 

gyventojams prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias , atitinkančias 

pacientų poreikius bei interesus,  ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos 

prieţiūros paslaugas. Racionaliai naudoti finansų, ţmonių ir kitus išteklius bei sveikatos 

technologijas. Uţtikrinti pacientų privatumą, jų duomenų konfidencialumą, ţmogiškąją 

pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti stiprinant visuomenės ir asmens sveikatą.  

 

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

 

 Uţtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų psichikos sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę ir jos 

valdymą. 

 Tobulinti psichikos sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo bendruomenėje organizavimą, 

jų apimtis ir asortimentą. 

 Įtvirtinti nuostatą, kad pacientas yra savaiminis tikslas, o ne priemonė tikslui pasiekti. 

 Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą. 

 Didinti darbuotojų motyvaciją ir darbo našumą. 

 Didinti finansinės-ūkinės veiklos efektyvumą. 

 Bendradarbiauti su kitomis sveikatos prieţiūros įstaigomis, siekiant pagerinti asmens 

psichikos sveikatos prieţiūrą bei gydymo tęstinumą. 

  Diegti naujas informacines technologijas. 

mailto:info@kretingospsc.lt
http://www.kretingospsc.lt/
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1. 3. Centro  veiklos rezultatai per finansinius metus 

       

      2014 m. Centro  gautos pajamos 907073 Lt (262706 EUR), sąnaudos - 838510 Lt 

(242849 EUR). Einamųjų metų  veiklos  rezultatas – perviršis  68563 Lt (19857 EUR). 

Ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis 194789 Lt (56414 EUR). Sukauptas – perviršis 

263352 Lt (76272 EUR). Sukauptos lėšos bus naudojamos Centro įstatuose numatytai veiklai 

uţtikrinti ir teikiamų paslaugų kokybei gerinti. 

       

1.4.  Centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradţioje ir 

pabaigoje. 

             

            Kretingos rajono savivaldybės taryba yra Centro steigėjas ir vienintelis dalininkas. Centro 

dalininko įnašų 2014 m. nebuvo. 2014 m. pradţioje ir pabaigoje, Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu, pagal panaudos sutartį su Kretingos r. savivaldybės administracija, gauto 

turto balansinė vertė buvo 122217,91 Lt. 

 

1.5.  Centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas 

pagal išlaidų rūšis. 

 

     Per 2014 metus gautos lėšos ir jų šaltiniai 
 

Gautos pajamos 2013 m. 2014 m.  

 

 

 

 

 

PSDF biudţeto lėšos (iš visų 5 

TLK) 

560420 Lt 766364 Lt 

(221954 EUR) 

Banko palūkanos uţ laikomus 

grynuosius pinigus 

339 Lt 44 Lt 

 

Europos sąjungos struktūrinių 

fondų lėšos ( ESSF lėšos) 

457309 Lt - 

Pajamos uţ parduotą ilgalaikį 

materialujį turtą 

- -1010 Lt 

 

Savivaldybės biudţeto lėšos  

(prevencinės programos 

finansavimas) 

11000 Lt 11000 Lt 

 

Pajamos uţ mokamas paslaugas 26058 Lt 27547 Lt  

 

Klaipėdos universitetas - 95,44 Lt 

Delspinigiai uţ pradelstus 

statybos darbų terminus 

345 Lt -  

Finansinė parama iš fizinių 

asmenų 

1570 Lt 922,70 Lt  

Labdaros paramos fondas  
„Maisto bankas“ nepiniginėmis 
lėšomis“ 

7784 Lt -  

 

     Gautų lėšų panaudojimas 2014 metais: 

 

- darbo uţmokesčiui ir soc. draudimui – 576553 Lt;  

- komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 43554 Lt; 

- komandiruočių išlaidoms – 1225 Lt; 

- transporto išlaidoms –7449 Lt; 

- kvalifikacijai kelti – 2656 Lt; 
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- atsargoms įsigyti – 35720 Lt;  

- paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos – 10659 Lt; 

- kitoms paslaugoms – 14874 Lt; 

- kitoms išlaidoms – 29330 Lt.  

         

    1.6. Informacija apie Centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

 

        Ilgalaikio turto per 2014 metus įsigyta uţ 52110 Lt. Centras įsigijo naują automobilį ir 

atnaujino dalį baldų. 

                      

   1.7. Centro sąnaudos per 2014 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo uţmokesčiui 

 

       Pagrindinės veiklos sąnaudos 2014 metais sudaro – 838510 Lt. (sąnaudos kompensuotos 

finansavimo pajamomis sudarė 112110 Lt).  

        Iš  jų darbo uţmokesčio ir socialiniam draudimo išlaidos sudarė – 576553 Lt, t.y. 68,76 

proc. nuo visų patirtų sąnaudų. 

 

   1.8. Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradţioje ir pabaigoje 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pareigybės 

Fizinių 

asmenų 

skaičius  

(2014 m. 

sausio 1 d.) 

Fizinių asmenų  

skaičius 

(2014 m. 

gruodţio 31 d.) 

Uţimtų 

etatų 

skaičius 

(2014 m. 

sausio 1 d.) 

Uţimtų 

etatų 

skaičius 

(2014 m. 

gruodţio31 

d.) 

Vidutinis 

darbuotojų 

amţius 

(metais) 

1. Gydytojai 4 3 2,5 2,75 52 

2. Psichikos sveikatos 

slaugytojos 

3 3 3,0 3,0 47 

3. Medicinos 

psichologai 

4 4 1,45 1,45 46 

4. Socialiniai 

darbuotojai 

3 3 2,8 2,8 50 

5. Kiti 4 4 3,90 3,90 51 

 IŠ VISO: 18 17 13,65 13,90 49 

 

      Lyginant 2014 m. ir 2013 m. duomenis, 2014 m. uţimamų etatų ir darbuotojų skaičius kito 

minimaliai.  

        

    1.9. Centro sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2014 m. sudarė 102251 Lt, t.y. 12,19 proc. visų patirtų 

sąnaudų.  

 

    1.10. Duomenys apie centro direktorių, įstaigos išlaidos vadovo darbo uţmokesčiui ir 

kitos centro vadovo išmokos 

             

Įstaigos vadovas VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro 

direktorė Inna Viršilienė 

Telefonas (8 445) 76383 

Faksas (8 445) 79055 

El. pašto adresas direktorius@kretingospsc.lt  

 

mailto:direktorius@kretingospsc.lt
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Įstaigos vadovo darbo uţmokestis ir socialinio draudimo išmokos per 2014 metus sudarė -

77415 Lt .   

 

     1.11. Centro išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo uţmokesčiui ir kitoms 

įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

 

                Tokių išlaidų ir išmokų  2014 m. Centras nepatyrė. 

   

     1.12. Centro išlaidos išmokoms su centro dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems 

šio įstatymo 3 str. 3 d. 

 

       2014 m. su Centro dalininku susijusiems asmenims išmokų nebuvo. 

 

 

 

2. Kokybiniai įstaigos veiklos rodikliai 

 

1. 2014 m. Centre buvo teikiamos šios paslaugos: gydytojų psichiatrų konsultacijos 

suaugusiesiems ir vaikams, medicinos psichologų konsultacijos, medikamentinis gydymas, 

socialinių darbuotojų konsultacijos, psichikos sveikatos slaugytojų konsultacijos, gydytojų 

konsultacinės komisijos veikla, atliekami psichinės sveikatos diagnostiniai tyrimai.  

 

2. Nuo 2014 m. ketvirto ketvirčio pradėtos teikti neįgaliųjų sveikatos prieţiūros 

paslaugos (gydytojo psichiatro bei psichikos sveikatos slaugytojos vizitas į namus).   

3. 2014 m. sausio mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos 

universitetu dėl psichologijos magistrantūros studentų praktinių mokymų Centre.  

         4. 2014 m. įstaigoje atlikti 3 planiniai vidaus auditai, skirti įvertinti teikiamų paslaugų  

kokybę, medicininės dokumentacijos pildymo kokybę bei kompensuojamųjų vaistų 

skyrimo ir receptų išrašymo bei sutartyje su TLK nustatytų asignavimų I – IV ketvirčiams 

įvykdymą.  

      Į pateiktas audito išvadas atsiţvelgta, rasti trūkumai ištaisyti. Neplaninių vidaus auditų 

Centre atlikta nebuvo. 

5.2014 m. Centras pateikė paraišką Švietimo mainų ir paramos fondo mokymosi 

partnerystės programai tam, kad gautų dotaciją vykdyti tarptautinį projektą „Digital 

literacy in art“, tačiau Švietimo mainų ir paramos fondas Centro paraiškos nepatenkino dėl 

minėtai programai skirtų lėšų stygiaus.  
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3. 2013 m. ir 2014 m. Psichikos sveikatos centro kiekybinių veiklos 

rodiklių palyginamoji analizė 

 

Gyventojų apsilankymų skaičiaus Psichikos sveikatos centre dinamika nuo 2011 m. iki 

2014 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramoje matyti, jog nuo 2011 m. bendras Kretingos gyventojų apsilankymų skaičius 

Kretingos psichikos sveikatos centre didėja. Lyginant su 2013 m. rezultatais, 2014 m. beveik du 

kartus padidėjo apsilankymų namuose pas pacientus skaičius. Iš 1087 apsilankymo namuose, net 

141 apsilankymų atliko gydytojai psichiatrai, 946 kartus pas slaugos poreikių turinčius pacientus 

apsilankė psichikos sveikatos slaugytojos. 

 

 

3.1. Veiklos rodikliai 

 

RRooddiikklliiss   22001133  mmeettaaii 22001144  mmeettaaii 

AAppttaarrnnaauujjaammųų  ppaacciieennttųų  

sskkaaiiččiiuuss   
4411002299    

 
4400663366  

 

SSeerrggaannččiiųųjjųų  sskkaaiiččiiuuss  mmeettųų  

ppaabbaaiiggoojjee   
55226633  

((iišš  jjųų  --  112277  vvaaiikkaaii))   

5568 

(iš jų - 130 vaikai)  

 

SSeerrggaannččiiųųjjųų,,  kkuurriieemmss  

rreeiikkaalliinnggaass  iillggaallaaiikkiiss  

sstteebbėėjjiimmaass  sskkaaiiččiiuuss   

11330011  

((iišš  jjųų  --  551122  pprriikkllaauussoommyybbėėss  

lliiggooss,,  3344  vvaaiikkaaii,,  1133  ppaaaauugglliiųų))   

1302 

(iš jų - 491 priklausomybės 

ligos, 28 vaikai, 9 paaugliai)  

 

NNuukkrreeiippttaa  įį  NNDDNNTT   5500  ((iišš  jjųų  --  99  vvaaiikkaaii))   196 (iš jų - 14 vaikų)  

 

NNeeįįggaalluummaass  ((ddaarrbbiinngguummoo  

llyyggiioo  nneetteekkiimmaass))   
443366  ((iišš  jjųų  --  3399  vvaaiikkaaii)) 439 (iš jų - 36 vaikai) 

 

NNuukkrreeiippttaa  ssttaacciioonnaarriinniiaamm  

ggyyddyymmuuii   
223355  ((iišš  ttoo  sskk..  --  113399  ppssiicchhiikkooss  

lliiggooss;;  9911  pprriikkllaauussoommyybbėėss  lliiggooss,,  55  

vvaaiikkaaii))   

307 (iš to sk. - 207 psichikos 

ligos; 88 priklausomybės 

ligos, 12 vaikų)  
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Kitų Psichikos sveikatos centro specialistų darbo rodikliai 

 

RRooddiikklliiaaii   22001133  mm..   22001144  mm..   

SSoocciiaalliinniioo  ddaarrbboo  rrooddiikklliiaaii::  

AAppllaannkkyyttųų  nnaammuuoossee  ppaacciieennttųų  sskkaaiiččiiuuss  

SSoocciiaalliinniiųų  iirr  ššeeiimmyynniinniiųų  pprroobblleemmųų  sspprreennddiimmaass  

BBeennddrraavviimmaass  ssuu  ppaacciieennttaaiiss,,  jjųų  ššeeiimmooss  nnaarriiaaiiss  

DDookkuummeennttųų  ppaacciieennttaammss  ttvvaarrkkyymmaass  

BBeennddrraavviimmaass  ssuu  kkiittoommiiss  iinnssttiittuucciijjoommiiss  

 

  

2244  

2222  

110033  

116655  

8899  

 

  

2200  

1177  

112233  

114499  

9933  

 

MMeeddiicciinnooss  ppssiicchhoollooggųų  ddaarrbboo  rrooddiikklliiaaii::  

PPssiicchhoollooggiinniiss    ssuuaauugguussiiųųjjųų    iiššttyyrriimmaass                                      

PPssiicchhoollooggiinniiss  vvaaiikkųų  iiššttyyrriimmaass                                    

PPssiicchhoollooggiinnėėss  kkoonnssuullttaacciijjooss  ssuuaauugguussiieessiieemmss          

PPssiicchhoollooggiinnėėss  kkoonnssuullttaacciijjooss  vvaaiikkaammss                      

Psichologinės  kkoonnssuullttaacciijjooss  ššeeiimmaaii    

EEPPPP**  uuţţssiiėėmmiimmaaii  

AAllzzhheeiimmeerriioo  lliiggooss  ppooţţyymmiiųų  nnuussttaattyymmaass  

įįvveerrttiinnaanntt  ppaaţţiinnttiinniiuuss  pprroocceessuuss   

  

331144  

2299  

112277  

3366  

1122  

4422  

2211 

  

334488  

4422  

112211  

3344  

1111  

3344  

2233  

 

*EPP – elgesio pataisos programa „ELGESYS – POKALBIS – PASIKEITIMAS“ 

 

2014 m. padaugėjo socialinių darbuotojų bendravimo su pacientais ir jų šeimos nariais 

atvejų. Medicinos psichologai daugiau atliko psichodiagnostinių tyrimų tiek suaugusiems, tiek 

vaikams.  

 

3.2. VšĮ  Kretingos PSC 2014 metais prirašytų gyventojų ir paslaugų finansavimo iš 

TLK pokytis 

Mėnuo Prisira- 

šiusių 

gyv. 

skaičius 

Prisira- 

šiusių 

gyv. 

pokytis 

Bazinis 

mokėjimas 

(Lt )    

Papildom- 

mas mokė-  

jimas 

(Lt) 

DC 

Paslaugų 

mokėjimas 

( Lt) 

Apmokėta 

Iš viso 

(Lt) 

Finansavi- 

mo 

pokytis 

(Lt) 

SAUSIS 3377881199 ++4455 3344997722,,4499 1177006611,,6677 22221166,,3388 5544225500,,5544  

VASARIS 3377776677 --5522 3344992244,,4400 1177006611,,6677 22221166,,3388 5544220022,,4455 --4488,,0099 

KOVAS 3377776600 --77 3344991177,,9933 2200444400,,6666 1144555511,,0000 6699990099,,5599 ++1155770077,,1144 

BALANDIS 3377775522 --88 3344991100,,5533 1188118888,,0000 66332277,,9922 5599442266,,4455 --1100448833,,1144 

GEGUŢĖ 3377668899 --6633 3344885522,,2277 1188118888,,0000 66332277,,9922 5599336688,,1199 --5588,,2266 

BIRŢELIS 3377557722 --111177 3344774444,,0088 1188118888,,0000 66332277,,9911 5599225599,,9999 --110088,,2200 

LIEPA 3377553399 --3333 3344771133,,5566 1188118888,,0000 22339977,,1177 5555229988,,7733 --33996611,,2266 

RUGPJŪTIS 3377448833 --5566 3344666611,,7788 1188118888,,0000 22339977,,1177 5555224466,,9955 --5511,,7788 

RUGSĖJIS 3377552200 ++3377 3344669966,,0000 1188118888,,0000 1144111100,,1144 6666999944,,1144 ++1111774477,,1199 

SPALIS 3377442255 --9955 3344660088,,1155 1188118888,,0000 66331144,,8811 5599111100,,9966       --77888833,,1188 

LAPKRITIS 3377334477 --7788 3344553366,,0022 1188118888,,0000 99448899,,0055 6622221133,,0077     ++33110022,,1111 

GRUODIS 3377442244 ++7777 3344660077,,2222 5566885566,,0000 1199661199,,8888 111111008833,,1100 ++4488887700,,0033 

IŠ VISO  --335500 441177114444,,4433 225566992244,,0000 9922229955,,7733 776666336644,,1166  

 

Per 2014 m. apdraustųjų, prisirašiusiųjų prie Kretingos r. asmens sveikatos prieţiūros 

įstaigų, sumaţėjo – 350 gyventojais (tai sudaro 1,04 proc.). 

Lyginat 2014 m. gautą finansavimą iš TLK  su 2013 m. finansavimu, tai 2014 m. gauta  

181642,84 Lt (tai sudaro 31,06 proc.) daugiau nei 2013 m. 
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4. 2014 m.  vykdyta prevencinė veikla 

 

1. 2014 m. rugsėjo mėnesį organizuotas renginys Tarptautinei Alzheimerio dienai. Ta 

proga, Centro medicinos psichologai pageidaujantiems Kretingos rajono gyventojams 

nemokamai atliko paţintinių procesų vertinimą ADAS metodika. 

2. VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras vykdo savivaldybės tarybos 2013 – 05 – 30 

sprendimu nr. T2-156 patvirtintą psichinės sveikatos stiprinimo Kretingos rajone programą  2013 

- 2015 m. (saviţudybių prevencijos ir efektyvaus bendravimo įgūdţių lavinimo kryptis). 

2014 metais minėtajai programai skirta 11000,00 Lt. Vykdant šią programą, 2014 metais 

organizuoti renginiai: 

1. Paruošta programa ir pravesti seminarai mokiniams bei mokyklų bendruomenėms. Viso 

penkiose Kretingos r. švietimo sistemos įstaigose. Seminarų temos: “Renkuosi gyvenimą!”, 

“Efektyvus bendravimas santykiams kurti”.  

*2014 m. spalio mėn. 01 d. J.Pabrėţos gimnazijoje 10-12 klasių moksleiviams (167 

dalyviai), trukmė – 6 ak. val.;  

*2014 m. spalio mėn. 02 d. M.Daujoto pagrindinėje mokykloje 4-7 klasių moksleiviams (124 

dalyviai), trukmė – 8 ak. val.;  

*2014 m. spalio mėn. 03 d. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre 7-10 klasių 

moksleiviams ir pedagogams (26 dalyviai), trukmė – 4 ak. val.; 

*2014 m. spalio mėn. 07 d. Kartenos mokykloje 4-9 klasių moksleiviams (63 dalyviai), 

trukmė – 6 ak. val.; 

*2014 m. spalio mėn. 20 d. Darbėnų gimnazijoje 7-12 kl.  moksleiviams (97 dalyviai), 

trukmė – 6 ak. val..  

       Bendra visų seminarų trukmė – 30 ak.val. 

2. 2014 m. spalio mėn. paruošta medţiaga ir išleistos informacinės priemonės, skirtos 

saviţudybių prevencijai Kretingos rajone. Informaciniai leidiniai dalinami įvairiose sveikatos 

prieţiūros įstaigose, švietimo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, socialines paslaugas 

teikiančiose įstaigose. Išleista 20000 vnt. 5 rūšių atvirukų, 3500 vnt. knygų skirtukų ir 3 plakatai. 

3. Paruošta programa ir 2014 metų lapkričio mėn. 14 ir 17 dienomis, VšĮ Kretingos psichikos 

sveikatos centro patalpose pravestas uţsiėmimų ciklas (du uţsiėmimai)„ Santykių paţinimas 

pasitelkiant filmo terapiją“. Kretingos r. gyventojams. 

*2014 m. lapkričio 14 dieną vestų filmo terapijos uţsiėmimų tema: „Poros santykių 

paţinimas“. 

*2014 m. lapkričio 17 dieną vestų filmo terapijos uţsiėmimų tema: „Tėvų – vaikų santykių 

paţinimas“. 

Bendra filmo terapijos uţsiėmimų trukmė –  8 ak. val. Iš viso 14 dalyvių. 

Iš viso, per 2014 metus, programoje dalyvavo 491 asmenys, iš jų – 457 moksleiviai ir 20 

kitų tikslinių grupių klausytojai (pedagogai, soc. darbuotojai, tėvai, kaimo bendruomenių 

gyventojai). 

                                           __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


