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I. BENDROJI DALIS 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS CENTRAS (toliau – 

Įstaiga) įsteigta 1998 m. kovo 9 d., 2004 m. rugsėjo 20 d. perregistruota Juridinių asmenų registre, 

registravimo pažymėjimo Nr. 013578. Įstaigos kodas – 173223934, buveinės adresas - Juodupės 

g.1A, 42106, Rokiškis. Telefonas (8 458) 71 105, el. paštas administracija@rokiskiopaspc.lt. 

Internetinės svetainės adresas: www.rokiskiopaspc.lt 

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti licencijuotas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas:  

bendrosios praktikos gydytojų specialistų veikla - 86.21;  

gydytojų specialistų veikla - 86.22;  

odontologinės praktikos veikla - 86.23;  

vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse - 86.90.10;  

medicinos laboratorijų veikla - 86.90.30;  

greitosios pagalbos veikla - 86.90.40. 

Įstaiga, savo tikslams pasiekti taip pat vykdo kitą, įstatymų nedraudžiamą veiklą. 

Įstaigos steigėjas (dalininkas) – Rokiškio rajono savivaldybė, dalininko įnašo vertė 

31430,39 Eur. Įstaiga priklauso biudžetinės įmonės Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – 

Savivaldybės) kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei. Įstaigos finansinės atsakomybės 

duomenys yra konsoliduojami rengiant Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. 

Įstaiga neturi filialų, kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų. 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-149 „Dėl 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo“ patvirtino, 

kurioje nebeliko medicinos punktų, išskyrus Martinonių medicinos punktą: 

1 lentelė 

 

Struktūrinis vienetas Buveinės adresas Pagrindinė veikla 

Rokiškio poliklinika 

 

Juodupės g. 1A, Rokiškis Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugos 

Greitosios medicinos pagalbos 

skyrius 

Juodupės g. 1C, Rokiškis Greitosios medicinos pagalbos paslaugos 

Pandėlio ambulatorija Puodžialaukės g. 1B, Pandėlys, 

Rokiškio r. sav. 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugos 

Obelių ambulatorija Stoties g. 2, Obeliai, Rokiškio r. 

sav. 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugos 
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Juodupės ambulatorija Taikos g. 3, Juodupė, Rokiškio r. 

sav. 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugos 

Jūžintų bendrosios praktikos 

gydytojo kabinetas 

Liepų g. 4, Jūžintai, Rokiškio r. sav. Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugos 

Laibgalių bendrosios 

praktikos gydytojo kabinetas 

Ateities g. 3, Laibgaliai, Rokiškio r. 

sav. 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugos 

Panemunėlio bendrosios 

praktikos gydytojo kabinetas 

Kamajų g. 16, Panemunėlio gel. st., 

Rokiškio r. sav. 

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugos 

Martinonių medicinos punktas Martinonių km., Rokiškio r. sav. Bendruomenės slaugos paslaugos  (2021 m. 

9 mėn. veiklos nevykdė) 
 

Įstaigos vidutinis darbuotų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 137 darbuotojai, 

praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 138 darbuotojai. 

Įstaigos veiklą reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai: 

LR Sveikatos sistemos įstatymas; 

LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;  

LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas; 

LR Sveikatos draudimo įstatymas; 

LR Viešųjų įstaigų įstatymas; 

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymai; 

VLK direktoriaus įsakymai; 

medicinos normos; 

higienos normos ir kt. 

Įstaigos finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30. Finansinių 

ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. 

Įstaigos suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos iš PSDF biudžeto 

pagal sudarytą sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa. Paslaugų bazines kainas nustato Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Nuolat mažėjant gyventojų skaičiui rajone mažėja ir 

įstaigą pasirinkusių pacientų skaičius. Įstaigoje prisirašiusių pacientų skaičius pokyčiai ir paslaugų 

balo vertės kitimai yra pagrindiniai faktoriai įtakojantys įstaigos finansinius rodiklius.  

Buhalterinę apskaitą tvarko įstaigos buhalterijos darbuotojai, naudojant „Labbis“ ir 

„Bonus“ apskaitos programas. 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 
 

Apskaitos politika pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2021 

m. trečiąjį ketvirtį ataskaitinių įverčių keitimo, klaidų taisymo, sprendimų dėl teisinių ginčų, dėl 

įstaigos restruktūrizacijos, taip pat neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių 

nebuvo. 

 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

Įstaigos 2021 metų III-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 

VSAFAS. 9-ojo, 14-ojo, 15-ojo, 16-ojo, 26-ojo, 27-ojo VSAFAS Įstaiga netaikė. Duomenys šiame 

finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami pagrįsti turto, kuriuo Įstaiga disponuoja bei įsipareigojimų 

inventorizavimu. Aiškinamajame rašte (pastabos ir (ar) tekstinė informacija) pateikiama papildoma 

informacija apie reikšmingus finansinių ataskaitų straipsnius bei reikšmingus pasikeitimus. Įstaigoje 

informacija laikoma reikšminga, kai suma sudaro virš 0,05 procento pardavimo pajamų.  
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P01 Nematerialusis turtas (13-asis VSAFAS, 22-asis VSAFAS) 

 

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede P01 (13-asis VSAFAS 1 priedas 

„Nematerialusis turtas“). Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialaus turto. Įstaiga nurašė 

visiškai nusidėvėjusį kitą nematerialųjį turtą – akreditavimo pažymėjimą šeimos medicinos 

paslaugai, kurio įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas 548,00 Eur. Nematerialiojo turto, kurio 

neribotas naudingo tarnavimo laikas, Įstaiga neturėjo. 

 

P02 Ilgalaikis materialusis turtas (12-asis VSAFAS, 22 VSAFAS) 

 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo 

turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede P02 (12-asis VSAFAS 1 

priedas „Ilgalaikis materialus turtas“).  

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga iš PSDF lėšų įsigijo tinklinę duomenų saugyklą už 623,00 

Eur, defibriliatorių už 24599,00 Eur (iš jų: 24000,00 buvo finansuojami savivaldybės biudžeto 

lėšomis), o įgyvendindama projektą „Atsinaujinančių elektros energijos šaltinių diegimas VšĮ 

Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre“ įsigijo saulės elektrinę už 40804,13 Eur (iš 

jų valstybės lėšos 32643,30 Eur, savivaldybės lėšos 8160,83 Eur), kurią įrengė ant Rokiškio 

poliklinikos pastato stogo, adresu Juodupės g. 1A, Rokiškis. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nurašė 

2 vnt. nusidėvėjusias, sulūžusiais, įstaigos veikloje nebetinkamas naudoti helio lempas, kurios 

įstaigoje buvo pradėtos eksploatuoti dar 1998 m, taip pat ultragarsinį skalerį, šio turto įsigijimo 

savikaina 2079,46 Eur. Visas nurašyto turto sukauptas nusidėvėjimas 2078,59 Eur. Turto likutinė 

vertė 0,87 Eur registruojama kaip nurašytų sumų sąnaudos. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijai buvo grąžinta įstaigoje nebenaudojama stomatologinė įranga, kuri gauta pagal 

patikėjimo sutartį, kurios įsigijimo savikaina 9372,10 Eur, o likutinė vertė 0,00 Eur. menių ir 

tauriųjų metalų juvelyrinių dirbinių, ir kitų vertybių.  

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pergrupuota dalis ilgalaikio turto. Pergrupavimo priežastis – 

priėmus sprendimą netinkamą naudoti (nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas) ilgalaikį   

materialųjį turtą (masažinius stalus 3 vnt. ir automobilį VW Transporter 1 vnt) parduoti aukcione. 

Turtas iš ilgalaikio materialiojo turto sąskaitos „Mašinos ir įrenginiai“ (įsigijimo savikaina 2736,94 Eur, 

likutinė vertė 0,87 Eur), „Transporto priemonės“ (įsigijimo savikaina 42640,76 Eur, likutinė vertė 0,29 

Eur) buvo perkelti į atsargų sąskaitą „Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina“.  

 

P03 Atsargos (8-asis VSAFAS, 22 VSAFAS) 

 

Informacija apie atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikiama priede P03 (8-asis VSAFAS 1 priedas „Atsargos“). 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargos sudarė – 52624,65 Eur: 

medžiagos ir žaliavos – 761,62 Eur; 

kuras, degalai, tepalai – 3941,45 Eur; 

medikamentai – 47921,58 Eur. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir nemokamai gauta atsargų už 676431,63 Eur: 

medžiagų ir žaliavų – 18794,00 Eur; 

kuro, degalų, tepalų – 35177,69 Eur; 

atsarginių dalių – 312,96 Eur; 

medikamentų – 606966,30 Eur  

ūkinio inventoriaus – 15180,68 Eur. 
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Iš jų per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta atsargų už 468125,08 Eur: 

2 lentelė: 

 

Medikamentai – 463423,45 Eur 

Valstybės biudžeto lėšos – 402921,58 

Eur 

Kiti šaltiniai – 38781,25 Eur Europos Sąjungos ir tarptautinių 

organizacijų lėšos – 21720,62 Eur 

 1696,97 Eur (Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centras); 

 298019,67 Eur (VšĮ Respublikinė 

Panevėžio ligoninė); 

 75156,34 Eur (SAM ekstremaliųjų 

sveikatai situacijų centras); 

 8351,98 Eur (Nacionalinė 

visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija); 

 852,28 Eur (VšĮ Panevėžio 

miesto GMP stotis); 

 11779,35 Eur (Rokiškio rajono 

savivaldybės administracija). 

 2920,00 (Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie LR SAM) 

 3873,47 (VšĮ Kupiškio PASPC) 

 271,52 (VšĮ Rokiškio rajono 

ligoninė) 

 

 14563,42 Eur (Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centras); 

 97,72 Eur (VšĮ Respublikinė 

Panevėžio ligoninė); 

 14274,89 Eur (UAB „Armila“,  

mokėtojas VLK prie LR SAM); 

 1615,01 Eur (UAB „Limedika“ 

mokėtojas VLK prie SAM); 

 8230,21 Eur (UAB „Tamro“, 

mokėtojas VLK prie SAM). 

 231,41 Eur (VšĮ Panevėžio 

miesto GMP stotis) ES lėšos; 

 1000,00 Eur (Nacionalinė 

visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija) ES lėšos; 

 19449,40 Eur (SAM 

ekstremalių situacijų sveikatai 

centras) tarptautinių org. lėšos; 

 1000,00(Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie 

LR SAM) 

 39,81 (VšĮ Kupiškio PASPC) 

 

 

 

 

 

 

Medžiagos ir žaliavos –253,71 Eur – valstybės biudžeto lėšos (21,53 VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, 232,18 

Eur  SAM ekstremaliųjų sveikatai situacijų centras). 

Ūkinis inventorius – 4447,92 Eur – valstybės biudžeto lėšos – 1512,50 Eur (SAM ekstremaliųjų sveikatai 

situacijų centras), kiti šaltiniai – 2935,42 Eur (540,48 Eur -AB „Telia Lietuva“, Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija – 2394,94 Eur). 

 

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota ir perduota kitiems VSS atsargų už 687151,29 Eur: 

medžiagų ir žaliavų – 18746,33 Eur; 

kuro, degalų, tepalų – 35001,18 Eur; 

atsarginių dalių – 312,96 Eur; 

medikamentų – 617910,14 Eur  

ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti įstaigos veikloje – 15180,68 Eur. 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargas 41906,15 Eur: 

medžiagos ir žaliavos – 809,29 Eur; 

kuras, degalai, tepalai – 4117,96 Eur; 

medikamentai – 36977,74 Eur; 

ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti – 1,16 Eur. 
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P04 Išankstiniai apmokėjimai (6-asis VSAFAS) 

 

Informacija apie Įstaigos išankstinius apmokėjimus, jų nuvertėjimą ir balansinę vertę 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama P04 priede (6-asis VSAFAS „Finansinių 

ataskaitų aiškinamasis raštas“). 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius apmokėjimus sudarė: 

išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (spalio, lapkričio mėn. atostoginiai) – 15505,55 

Eur; 

ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, draudimas ir kt.) – 7074,46 Eur 

 

P05 Per vienerius metus gautinos sumos (17-asis VSAFAS) 

 

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir 

balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir informacija apie gautinas sumas iš viešojo 

sektoriaus subjektų ir kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų pateikiama 

priede P05 (17-ojo VSAFAS 7 priedas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“). 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinas sumas sudarė 330882,17 

Eur, iš jų: 

gautinos finansavimo sumos – 40309,96 Eur; 

gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš Panevėžio TLK – 266248,84 Eur; 

kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4205,74 Eur; 

sukauptos finansavimo pajamos – 20116,61 Eur; 

kitos gautinos sumos (apskaičiuoti delspinigiai) – 1,02 Eur. 

 

P06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (17-asis VSAFAS) 

 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama priede P06 (17-ojo VSAFAS 8 

priedas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai 

ir pinigų ekvivalentai sudarė – 466008,03 Eur, iš jų: 

pinigai Lietuvos bankų sąskaitose – 465703,33 Eur; 

grynieji pinigai kasoje – 65,48 Eur; 

pinigai kelyje – 239,22 Eur. 

 

P07 Finansavimo sumos (20-asis VSAFAS) 

 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede P07 (20-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos“).  

Per 2021 m. III-ąjį ketvirtį  gautos finansavimo sumos sudaro 809564,21 Eur, iš jų: 

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 261743,84 Eur, kurias sudaro: iš valstybės biudžeto 

gautas finansavimas – 58984,88 Eur (iš Užimtumo tarnybos prie LR SADM – 6726,85 Eur (darbo 

užmokesčio subsidijos pagal sutartis), iš Rokiškio rajono savivaldybės administracijos – 51708,25 

LR SAM įgyvendinant projektą „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą TB sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio r. savivaldybėje“ – 17,78 Eur), iš 

LR FM – įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių elektros energijos šaltinių diegimas Rokiškio 

PASPC“-532,00 Eur. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas – 178388,16 Eur (iš Panevėžio TLK už 

padidintą darbo užmokestį karantino metu), iš Europos sąjungos lėšų – 7323,70 Eur (iš Užimtumo 

tarnybos prie LR SADM – 7122,17 Eur (darbo užmokesčio subsidijos pagal sutartis), 201,53 Eur 

LR SAM įgyvendinant projektą „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą TB sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio r. savivaldybėje“), iš Rokiškio 

rajono savivaldybės – 17047,10 Eur. 
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Nepiniginiam turtui įsigyti (išskyrus neatlygintinai gautą turtą žr. 2 lentelė)– 79695,29 

Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 47534,46 Eur (Rokiškio rajono savivaldybė -14891,16 Eur, LR 

FM įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių elektros energijos šaltinių diegimas Rokiškio PASPC“- 

32643,30 Eur).Iš savivaldybės biudžeto – 321602,83 Eur (įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių 

elektros energijos šaltinių diegimas VšĮ Rokiškio PASPC – 8160,83 Eur, 24000,00 Eur – 

defibriliatoriaus įsigijimas) 

 

P08 Finansiniai įsipareigojimai (17-asis VSAFAS) 

 

Įstaigos įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai atidėjiniai pensijų išeitinėms išmokoms – 

64668,77 Eur. 

Trumpalaikiai atidėjiniai pensijų išeitinės išmokos – 9531,51 Eur.  

VSDFV Panevėžio teritorinis skyrius, vykdydamas VSDFV prie SADM ir Valstybinės 

ligonių kasos prie SAM 2011 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. F1-0-202/SUT-1 per 2021 m. per II-ajį 

ketvirtį įskaitė Įstaigos valstybinio socialinio draudimo įmokas, priskaičiuotas nuo darbuotojų darbo 

užmokesčio – 490908,67 Eur. Panevėžio TLK vykdydama atsiskaitymą su Įstaiga, pagal pateiktas 

sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros ir GMP paslaugas, šia suma mažino kreditorinį 

įsiskolinimą įstaigai. 

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro  36182,58 Eur, t.y. 

skolos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai 

einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams, priskaitytos socialinio draudimo ir 

gyventojų pajamų mokesčio sumos, iš viso – 212608,39 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas 

147868,39  Eur sudaro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos. Mokėtina suma į 

biudžetą  sudaro – 765,31 Eur., tai į VLK biudžetą likusi sumokėti žalos pacientams įmoka už 2021 

metus. 

 

P09 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos (10-asis VSAFAS) 

 

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama priede P09 (10-asis 

VSAFAS 1 priedas „Kitos pajamos“). 

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį negavo kitos veiklos pajamų ir nepatyrė kitos veiklos 

sąnaudų. 

Turto ir paslaugų pajamų, gautų iš mainų sandorių, Įstaigoje nebuvo. 

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų pagrindinės veiklos kitų pajamų reikšmingų sumų 

detalizavimas: 

 apskaičiuotos pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros ir GMP paslaugas 

Panevėžio TLK (PSDF lėšos) – 2236096,70 Eur. Padidėjo 4,2 proc. dėl padidintų bazinių įkainių. 

 apskaičiuotos pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš kitų asmenų 

(už mokamas paslaugas) – 217757,48 Eur, ir t.y. 98111,04 Eur daugiau nei praėjusį ataskaitinį 

laikotarpį. Tam įtakos turėjo išplėstų mokamų paslaugų teikimo (daugiausia mokami laboratoriniai 

tyrimai dėl Covid-19 ligos ištyrimo). 

  

P10 Pagrindinės veiklos sąnaudos (11-asis VSAFAS, 25 –asis VSAFAS) 

 

Analizuojant 2021 metų III-ojo ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudas su praėjusiu 

laikotarpiu, reikšmingam sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo Covid-19 pandemija.  

Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir šių metų ataskaitinį laikotarpį, darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 21,98 %., tai lėmė padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, 
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padidinus pagrindinio darbo užmokesčio bazinį dydį. Taip pat, įgyvendinant tam tikrus teisės aktus, 

susijusius su Covid-19 pandemija.  

Ženkliai išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos – 417925,22 Eur daugiau, nei praėjusių metų 

tuo pačiu laikotarpiu. Tam įtakos turėjo prasidėjusi masinė vakcinacija, įsigytos vakcinos, taip pat 

pandemijos laikotarpiu padidėjusios vienkartinių apsaugos priemonių, dezinfekcinių ir kitų 

priemonių įsigijimo sąnaudos.  

Taip pat padidėjo kitų paslaugų sąnaudos, t.y. 68361,38 Eur. Padidėjimui įtakos turėjo su 

Covid-19 liga susijusių tyrimų didėjančios apimtys, dėl išaugusio laboratorinių tyrimų už Įstaigos 

ribų poreikio dėl Covid-19 ligos ir dėl kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitose 

įstaigose. 

Lyginant ataskaitinius laikotarpius didėjo transporto eksploatacijos sąnaudos 14,79 proc. 

Šių sąnaudų didėjimui taip pat įtakos turėjo Covid-19 pandemija. 

Daugiau nei dvigubai išaugusios kvalifikacijos kėlimo sąnaudos susijusios su periodiniais 

privalomais būtinosios pagalbos mokymais. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 9817,24 Eur 

daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Šių sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo iš 

Rokiškio rajono savivaldybės patikėjimo teise gauto turto nusidėvėjimas.  

Kitos sąnaudos keitėsi nereikšmingai. 

 

 

P11 Finansinė ir investicinė veikla (6-asis VSAFAS, 10-asis VSAFAS, 11 VSAFAS) 

 

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta priede P11 

(6-asis VSAFAS 4 priedas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“). 

 

 

Direktorė                                                                                                       Danguolė Kondratenkienė 

 

l.e.vyriausiosios buhalterės pareigas                                                             Vaida Barauskienė 
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