
(eurais)

Eil. Nr. Rodiklis Iš viso*
Iš Privalomojo 

sveikatos draudimo 
fondo *

1 2 3 6
1 Pajamos 988,324 647,702

1.1 iš valstybės biudžeto 69,022 x
1.2 iš savivaldybių biudžeto 336 x

1.3 iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų x

1.4 už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas(1.4.1+1.4.2) 6,868 x

1.4.1 fiziniams asmenims, kai sumoka patys fiziniai asmenys 459 x
1.4.2 fiziniams asmenims,kai sumoka juridiniai asmenys 6,409 x
1.5 kitos pajamos** 912,098 x
2 Sąnaudos(2.1+2.2+2.3+2.4+...2.11),tenkančios: 982,401 982,401

2.1 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1+2.1.2): 886,558 886,558
2.1.1 darbo užmokečiui 870,918 870,918
2.1.2  socialinio draudimo įmokoms 15,640 15,640
2.2 kraujo produktams įsigyti (2.2.1+2.2.2):                                         

2.2.1 kraujo komponentams įsigyti iš kraujo donorystės įstaigų
2.2.2  kraujo komponentų gamybai
2.3 medicinos reikmenims (2.3.1+2.3.2+2.3.3): 6,653 6,653

2.3.1  vaistams, tirpalams, tvarsliavai įsigyti(2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3) 6,653 6,653
2.3.1.1 vaistams, iš jų:

centralizuotai Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 

2.3.1.2 dezinfekciniams tirpalams, tvarsliavai, kitiems tirpalams, 
nepriskiriamiems vaistams

2.3.2  medicinos pagalbos priemonėms ir reagentams, iš jų:
centralizuotai VLK nupirktoms medicinos pagalbos priemonėms***

2.3.3
 laboratorinių tyrimų ir  asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų 
kitose įstaigose, išlaidoms apmokėti

2.4 maitinimui
2.5 komunalinėms paslaugoms ir ryšiams 6,200 6,200
2.6 paprastam remontui ir eksploatavimui
2.7 nusidėvėjimui ir amortizacijai 16,064 16,064
2.8 mokesčiams į biudžetą
2.9 civilinės atsakomybės draudimui

2.10 kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas) 66,926 66,926
2.11 apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Finansinis rezultatas (1-2) 5,923 -334,699
4 Praeitų metų finansinis rezultatas 7,321 7,321
5 Sukauptas perviršis ar deficitas -4,195 -4,195

(Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos atasakitos forma)

                                                          Forma patvirtinta
                                                                                                                                Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

                                                                                                                   2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.V-1356
                                                                                                                                 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

                                                                                                                                    2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1414 redakcija)

VšĮ plungės rajono greitoji medicinos pagalba, J.Tumo-Vaižganto g. 91 Plungė, tel 8-448-71802, 
(LNSS įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el.paštas)

Šiaulių TLK
(Teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ASMENS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal  2021  m.  rugsėjo  30 d.  Duomenis
(Data)



6 Turtas (6.1+6.2+6.3) 256,700 256,700
6.1  ilgalaikis turtas, iš jo: 91,397 91,397

medicininė įranga 49,588 49,588
6.2 biologinis turtas
6.3 trumpalaikis turtas 165,303 165,303

6.3.1 atsargos 4,747 4,747
6.3.2 per vienus metus gautinos sumos 148,533 148,533
6.3.3 pinigai ir pinigų ekvivalentai 9,884 9,884

6.3.4
išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, kitas trumpalaikis 
turtas 2,139 2,139

7 Įsipareigojimai (7.1+.7.2)          160,055 160,055
7.1 ilgalaikiai  įsipareigojimai
7.2 trumpalaikiai  įsipareigojimai 160,055 160,055
8 Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis****

Direktorė Rasa Mončienė

(Parašas)

Vyriausiasis finansininkas Marė Valaitienė
(Parašas)

Rengėjas Marė Valaitienė 71802, mare.valaitiene@plungesgmp.lt
(Vardas, Pavardė, tel., el.p.)

* Pateikiami  laikotarpio,  trunkančio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio(  I ketv., I pusmečio., 9 mėn., metų)  
paskutinės dienos, duomenys.
** Pajamos iš kitų finansavimo šaltinių, mokesčių ir socialinių įmokų, pagrindinės veiklos kitos pajamos bei kitos veiklos 
pajamos.
***Duomenys apie VLK centralizuotai nupirktus vaistus ir medicinos pagalbos priemones įrašomi 3 ir 4 skiltyse.

****Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

1Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansinikai (buhalteriai).
2Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis,  prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo vietų įkūrimo, 
administracinių pastatų išlaikymo  (įskaitant remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo 
turto įsigijimo išlaidos.
Privačios LNSS įstaigos pildo 4  skiltį.
Duomenys 4,5 ir 8 eilutėse įrašomi teikiant metinę LNSS įstaigos finansinės veiklos ataskaitą

Metinė valdymo darbuotojų1 išlaidų suma2
*100%

Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus+kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus
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