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Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos 

sveikatos centro 2013 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 

       

      2013 m. Centro  gautos pajamos 723384 Lt, sąnaudos - 707978 Lt, veiklos  rezultatas – 

perviršis  15406 Lt 

       

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

pabaigoje. 

 

            2013 m. pradţioje ir pabaigoje, pagal panaudos sutartį, Kretingos r. savivaldybės 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 2013 metus gautos lėšos ir jų šaltiniai 

 

Gautos pajamos 2012 m. 2013 m.  

 

 

 

 

 

PSDF biudţeto lėšos (iš visų 5 

TLK) 

487249 Lt 560420 Lt 

 

Banko palūkanos uţ laikomus 

grynuosius pinigus 

1021 Lt 339 Lt 

 

Europos sąjungos struktūrinių 

fondų lėšos ( ESSF lėšos) 

32917 Lt 457309 Lt 

 

Švietimo mainų paramos fondas 3348 Lt - 

 

Savivaldybės biudţeto lėšos  

(savivald. programos) 

10186 Lt 11000 Lt 

 

Pajamos uţ mokamas paslaugas 16264 Lt 26058 Lt 

Klaipėdos universitetas 115 Lt - 

Delspinigiai uţ pradelstus 

statybos darbų terminus 

- 345 Lt  

Finansinė parama iš fizinių 

asmenų 

- 1570 Lt  

Labdaros paramos fondas  
„Maisto bankas“ nepiniginėmis 
lėšomis“ 

- 7784 Lt  

 

     Gautų lėšų panaudojimas 2013 metais: 

 

- darbo uţmokesčiui ir soc. draudimui – 469514 Lt; 

- komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 40786 Lt; 

- komandiruočių išlaidoms – 844 Lt; 

- transporto išlaidoms – 5717 Lt; 

- kvalifikacijai kelti – 2126 Lt; 

- atsargoms įsigyti – 60534 Lt;  

- paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos – 5900 Lt; 

- ES projekto lėšos panaudotos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui 

įsigyti – 421126 Lt (iš jų rekonstrukcijos darbams -355396 Lt, kitam ilgalaikiam turtui įsigyti – 

17086 Lt; 

- kitoms paslaugoms – 13981 Lt; 

- kitoms išlaidoms – 47029 Lt.  
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    1.6. Informacija apie Centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

 

                  Ilgalaikio turto per 2013 metus įsigyta uţ 61425 Lt. 

               2013 m. 33426 Lt lėšų panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti iš ES paramos fondo. 

       

   1.7. Centro sąnaudos per 2013 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo uţmokesčiui 

 

       Pagrindinės veiklos sąnaudos 2013 metais sudaro – 707978 Lt (iš jų ES projekto 

administravimo sąnaudos - 4287 Lt). 

        Iš  jų darbo uţmokesčio ir socialiniam draudimo išlaidos sudarė – 469514 Lt, t.y.76,79 proc. 

 (iš jų dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis ES projektui įgyvendinti  – 7073 Lt). 

     

   1.8. Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradţioje ir pabaigoje 

 

        2013-01-01 įstaigoje dirbo 17 darbuotojų (visi pagal darbo sutartis), iš jų 1 darbuotoja buvo 

išėjusi vaiko auginimo atostogų, 2 darbuotojai  priimti dirti prie ES projekto. 

        2013-12-31 įstaigoje dirbo 18 darbuotojų (visi pagal darbo sutartis). 

 

    1.9. Centro sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2013 m. sudarė 99446, Lt, t.y. 14,05 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  

 

Įstaigos vadovo darbo uţmokestis ir socialinio draudimo išmokos per 2013 metus sudarė -

77450 Lt .   

  

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

įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

 

                Tokių išlaidų ir išmokų  2013 m. centras nepatyrė. 

   

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

šio įstatymo 3 str. 3 d. 

 

       2013 m. su Centro dalininku susijusiems asmenims išmokų nebuvo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:direktorius@kretingospsc.lt
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2. Kokybiniai įstaigos veiklos rodikliai 

 

1. 2013 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 2013 m. rugpjūčio mėnesio Centre pradėtos teikti psichikos dienos stacionaro 

paslaugos.  

3. 2013 m. sausio mėnesį, pagal Valstybinė akreditavimo sveikatos prieţiūros veiklai 

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centrui suteiktą teisę verstis privalomuoju 

mokymu apie alkoholio ir narkotikų ţalą ţmogaus sveikatai , licencijos Nr. VSL – 333, 

pradėtas privalomasis mokymas skirtas asmenų, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti 

orlaivių techninę prieţiūrą, dirbti skrydţių vadovu, teisė medţioti arba ţvejoti, teisė 

vairuoti upių ir maţuosius laivus atimta dėl teisės paţeidimo padarymo esant neblaiviam 

arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medţiagų.  

4. 2013 m. sausio mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos 

apygardos probacijos tarnyba dėl elgesio pataisos programos „EPP“ vedimo probacijos 

tarnybos registre esantiems asmenims bei psichikos sveikatos centro specialistų apmokymo 

vesti minėtąją programą. Centras į mokymus siuntė 3 specialistus, kurie pabaigę mokymus 

dirba su šia programa. 

5. 2013 m. įvyko 3 planiniai vidaus audito vertinimai, skirti teikiamų paslaugų 

kokybės medicininės dokumentacijos pildymo kokybės kontrolei bei įvertinimui. Į 

pateiktas audito išvadas atsiţvelgta, rasti trūkumai ištaisyti. Neplaninio vidaus audito 

nebuvo. 

6. 2013 m. Centras pateikė paraišką Švietimo mainų ir paramos fondo mokymosi 

partnerystės programai tam, kad gautų dotaciją vykdyti tarptautinį projektą „ABC for 

success“, tačiau Švietimo mainų ir paramos fondas Centro paraiškos nepatenkino dėl 

minėtai programai skirtų lėšų stygiaus.  

3. 2013 m. ir 2012 m. Psichikos sveikatos centro kiekybinių veiklos 

rodiklių palyginamoji analizė 

 

Gyventojų apsilankymų skaičiaus Psichikos sveikatos centre dinamika 
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Diagramoje matyti, jog 2011 m. bendras Kretingos gyventojų apsilankymų skaičius 

Kretingos psichikos sveikatos centre didėja. Lyginant su 2012 m. rezultatais, 2013 m. beveik 

keturis kartus padidėjo apsilankymų namuose  skaičius. Iš 571 apsilankymo namuose, net 50 

apsilankymų atliko gydytojai psichiatrai, 103 kartus pas slaugos poreikių turinčius pacientus 

apsilankė psichikos sveikatos slaugytojos. 

 

Veiklos rodikliai 

 

RRooddiikklliiss   22001122  mmeettaaii   22001133  mmeettaaii   

AAppttaarrnnaauujjaammųų  ppaacciieennttųų  

sskkaaiiččiiuuss   
4422229911   4411002299   

PPiirrmmąą  kkaarrttąą  nnuussttaattyyttaa  

ddiiaaggnnoozzėė   
114499  ((iišš  jjųų  1111  vvaaiikkųų))   114455  ((iišš  jjųų  1155  vvaaiikkųų))   

SSeerrggaannččiiųųjjųų  sskkaaiiččiiuuss  mmeettųų  

ppaabbaaiiggoojjee   
44991111  

((iišš  jjųų  112233  vvaaiikkaaii))   
55226633  

((iišš  jjųų  112277  vvaaiikkaaii))   

RReeiikkaalliinnggoo  iillggaallaaiikkiioo  

sstteebbėėjjiimmoo  lliiggoonniiųų  sskkaaiiččiiuuss   
11332222  

((iišš  jjųų  552233  pprriikkllaauussoommyybbėėss  lliiggooss,,  

3399  vvaaiikkaaii,,  1100  ppaaaauugglliiųų))   

11330011  

((iišš  jjųų  551122  pprriikkllaauussoommyybbėėss  

lliiggooss,,  3344  vvaaiikkaaii,,  1133  ppaaaauugglliiųų))   

NNuukkrreeiippttaa  įį  NNDDNNTT   5577  ((iišš  jjųų  1188  vvaaiikkųų))   5500  ((iišš  jjųų  99  vvaaiikkaaii))   

NNeeįįggaalluummaass  ((ddaarrbbiinngguummoo  

llyyggiioo  nneetteekkiimmaass))   
443300  ((iišš  jjųų  4422  vvaaiikkaaii)) 443366  ((iišš  jjųų  3399  vvaaiikkaaii)) 

NNuukkrreeiippttaa  ssttaacciioonnaarriinniiaamm  

ggyyddyymmuuii   
223300  ((iišš  ttoo  sskk..  112266  ppssiicchhiikkooss  

lliiggooss;;  9933  ––  pprriikkllaauussoommyybbėėss  lliiggooss,,  

1111  vvaaiikkųų))   

223355  ((iišš  ttoo  sskk..  113399  ppssiicchhiikkooss  

lliiggooss;;  9911  ––  pprriikkllaauussoommyybbėėss  

lliiggooss,,  55  vvaaiikkaaii))   

 

 

Kitų Psichikos sveikatos centro specialistų darbo rodikliai 

 

RRooddiikklliiaaii   22001122  mm..   22001133  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  

ŠŠvviieessooss  iirr  mmuuzziikkooss  tteerraappiijjaa 

  

2211  

2211  

6699  

7733  

8888  

4455   

  

2244  

2222  

110033  

116655  

8899  

3322 

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   

  

330077  

3388  

9966  

5522  

1144    

--  

-- 

  

331144  

2299  

112277  

3366  

1122  

4422  

2211 
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2013 m. padaugėjo socialinių darbuotojų bendravimo su pacientais ir jų šeimos nariais 

atvejų. Daugiau suteikta psichologų konsultacijų suaugusiems, nes norint gauti medicinos 

psichologo konsultaciją nebereikia siuntimo iš gydytojo psichiatro.  

 

Psichikos sveikatos centro darbuotojų skaičius 2013 metais 

Personalas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Gydytojai  psichiatrai 2,75 4 

Psichikos sveikatos slaugytojos 3,25 3 

Socialiniai darbuotojai 2,8 3 

Psichologai 1,45 2 

Psichoterapeutas 0,25 1 

Kiti 3,4 5 

                                      Iš viso 13,9 18 

 

      Lyginant 2013 m. ir 2012 m. duomenis, 2013 m. uţimamų etatų ir darbuotojų skaičius kito 

nedaug. 2013 m. pradėjus teikti psichikos dienos stacionaro paslaugas Centre, papildomai buvo 

priimti 4 darbuotojai. 

 

VšĮ  Kretingos PSC 2013 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 38472 58 35576,34 1497,18  37073,52 -4127,79 

VASARIS 38410 -62 35519,00 9729,42  45248,42 8174,90 

KOVAS 38401 -9 35510,68 4898,54  40409,22 -4839,20 

BALANDIS 38413 12 35521,78 5511,89  41033,67 624,45 

GEGUŢĖ 38096 -317 35228,64 5511,89  40740,53 -293,14 

BIRŢELIS 37884 -212 35032,60 5476,54  40509,14 -231,39 

LIEPA 38110 226 36655,61    36655,61 -3853,53 

RUGPJŪTIS 38004 -106 35143,57 9492,99 14172,80 58809,36 22153,75 

RUGSĖJIS 37936 -68 35080,68 5577,24 18849,20 59507,12 2901,36 

SPALIS 37779 -157 34935,50 6246,21 17061,67 58243,38 -1263,74 

LAPKRITIS 37776 -3 34932,73 6124,51 17061,67 58118,91 -124,47 

GRUODIS 37774 -2 34930,87 6124,51 27317,06 68372,44 10253,53 

IŠ VISO  -640 424068,00 66190,92 94462,40 584721,32 29639,08 

 

 

Per 2013 metus apdraustųjų, prisirašiusių prie Kretingos raj. ASPĮ, sumaţėjo – 640 

gyventojais (tai sudaro 1,67 proc.). Lyginant valstybinių teritorinių kasų finansavimą 2013 m. ir 

2012 m., tai 2013 metais pajamų iš TLK Centras gavo 20,00 proc. daugiau, nei 2012 metais. Tai 

sudaro 97472,36 Lt.  
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4. 2013 m.  vykdyta prevencinė veikla 

 

1. 2013 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). 

2013 metais minėtajai programai skirta 11000,00 Lt. Vykdant šią programą, 2013 metais 

organizuoti renginiai: 

1. 2013 m. spalio mėn. 12 d. paruošta programa ir Paramos fondo „Jaunimo linija“, VšĮ 

Kretingos psichikos sveikatos centro patalpose, pravestas renginys Kretingos rajono visuomenei 

saviţudybių prevencijos tema „Nebijok kalbėti“. 28 dalyviai, renginio trukmė – 3 ak.val. 

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

penkiose Kretingos r. švietimo sistemos įstaigose tema „Konfliktai ir jų sprendimo būdai“:  

 2013 m. lapkričio mėn. 25-26 d. Kretingos technologijos ir verslo mokykla (96 

moksleiviams), seminaro trukmė – 6 ak.val.;  

 2013 m. lapkričio mėn. 25-26 d. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagr. mokykla: 44 

moksleiviams ir 12 pedagogų, trukmė – 4 ak.val.;  

 2013 m. lapkričio mėn. 27 d.  Kretingos Marijono Daujoto pagr. mokykla: 153 

 moksleiviams (6-10 klasių moksleiviams), trukmė – 8 ak. val.; 

 2013 m. lapkričio mėn. 28 d. Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagr. 

 mokykla: 18 moksleivių (9-10 klasės) ir 27 mokyklos bendruomenės nariai, trukmė – 3 ak.val.;  

 2013 m. lapkričio mėn. 29 d. Kretingos raj. Vydmantų vidurinė mokykla – iš viso 47 

 dalyviai: 25 mokiniai ir 22 pedagogai, trukmė – 3 ak.val.  

       Bendra visų seminarų trukmė – 24 ak.val. 

3. 2013 m. gruodţio mėn. 13 d. paruošta programa ir VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro 

patalpose pravesti praktiniai – mokomieji seminarai „Stresas ir jo valdymas“ Kretingos rajono 

švietimo įstaigų pedagogams. 14 dalyvių, trukmė – 8 ak. val.; 

4. 2013 m. gruodţio mėn. 17 d. paruošta programa ir VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro 

patalpose pravesti praktiniai – mokomieji seminarai „Asmenybė, tarpasmeniniai santykiai ir 

efektyvus bendravimas“ Kretingos rajono švietimo įstaigų pedagogams. 18 dalyvių, trukmė – 8 

ak. val. 

5. 2013 m. gruodţio mėn. 18 d. paruošta programa ir VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro 

patalpose pravesti praktiniai – mokomieji seminarai „Asmenybė, tarpasmeniniai santykiai ir 

efektyvus bendravimas“ Kretingos rajono socialiniams darbuotojams ir psichologams. 16 

dalyvių, trukmė – 6 ak. val. 

Iš viso programoje dalyvavo 473 asmenys, iš jų – 336 moksleiviai ir 137 kitų tikslinių 

grupių klausytojai (pedagogai, soc. darbuotojai, tėvai, kaimo bendruomenių gyventojai). 

 

 

 

                                           ________________________________ 
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