
Viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centras  

2016 metų  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 
 1.Bendroji informacija: 

 1.1. Juridinis adresas: Galinio Pylimo 3, Klaipėda 

 tel. 46-410031; e paštas: info@kpsc.lt , internetinis adresas: www.kpsc.lt  

 Vadovas Aleksandras Slatvickis 

 

Naudojamos patalpos 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas Pastabos  

Galinio Pylimo 3 933,23 kv. m. 

Pagrindinis įstaigos pastatas, kuriame 

vykdoma specializuota pirminė sveikatos 

priežiūros veikla 

Galinio Pylimo 3 70,52 kv. m.  
Pacientų užimtumo  kabinetas su 

pagalbinėmis patalpomis 

Galinio Pylimo 3 33,02 kv. m. Garažas 

Galinio Pylimo 3 222,95 kv. m. 

Remontuojamas pastatas, kuriame 

planuojama, atlikus remontą, įrengti ir 

atidaryti psichosocialinės reabilitacijos 

(dienos) centrą 

Taikos pr. 119-1 53,61 kv. m. Žemo slenksčio paslaugų teikimo kabinetas 

 

1.2.Veiklos pobūdis – pirminė specializuota (psichikos sveikatos) priežiūra. 

  Vizija – Nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei 

siekti pacientų, darbuotojų, dalininkų, paslaugų užsakovų poreikių ir lūkesčių atitikimo. 

  Misija – Teikti kokybiškas ir prieinamas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 

Klaipėdos mieste. 

 

1.3. Strateginės veiklos plano (SVP) 2016 (ataskaitinių) metų įgyvendinimas.  

 

Eil.Nr

. 

SVP Planuota  Įgyvendinta Pastabos 

1. Tikslas: Teikti visapusišką pagalbą 

psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims bei jų šeimos 

nariams. 

 

–  

 

 

 

1.1. Uždavinys: Psichikos sutrikimų 

ankstyvoji diagnostika. 
–  

 

1.1.1. Psichologų konsultacijos, 

psichodiagnostika ir psichokorekcija   

– 
Vykdoma 

nuolat 

Apsilankymų 

skaičius: 

3025 

Ištyrimų 

skaičius: 

1497 

Konsultacijų 

skaičius: 940 

1.2. Uždavinys: Psichikos ligų diagnostika 

ir gydymas. 
–  

 

1.2.1. Psichikos ligonių bei jų šeimos narių 

informavimas, konsultacijos, 

medicininė pagalba. 

 

– 
Vykdoma 

nuolat 

19820 

apsilankymų 

dėl ligos, 864 

mailto:info@kpsc.lt
http://www.kpsc.lt/


pirminiai 

pacientai 

1.3. Uždavinys: Psichikos pacientų 

reabilitacija. 

 

– 
 

 

1.3.1. Pastatų, skirtų psichosocialiniai 

reabilitacijai, remonto ir 

rekonstrukcijos projektų užbaigimas ir 

ekspertizė. 

 

 

1 

 

1 

Remonto 

projektas 

užbaigtas  

1.4. Uždavinys: Pastatų, skirtų 

psichosocialiniai reabilitacijai, 

remontas ir rekonstrukcija  

 

1 pastatas  

 

1.4.1. Finansavimo pastatų, skirtų 

psichosocialiniai reabilitacijai, 

remontui ir rekonstrukcijai paieška. 

Pastatų, skirtų psichosocialiniai 

reabilitacijai, remontas ir 

rekonstrukcija.    

 

 Vykdomas 

Atliktas 

pastato 

kapitalinis 

remontas, 

vyksta vidaus 

apdailos 

darbai 

2. Tikslas: Tęsti programos „Vilties 

linija“, finansuojamos iš savivaldybės 

Sveikatos fondo ir Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, vykdymą. 

 

 

1 programa 

  

2.1. Uždavinys: Teikti anoniminę 

psichologinę pagalbą suaugusiems, 

atsakant į jų klausimus telefonu ir 

internetu 

 Teikiama 

kasdien 

 

2.2. Uždavinys: Laiku suteikti dvasinę 

paramą ir pagalbą telefonu. 

 Teikiama 

kasdien 

 

2.2.1. Gyventojų anoniminis konsultavimas 

telefonu. 

 Atsiliepta į 

4923 

telefono 

skambučių 

 

2.3. Uždavinys: Laiku suteikti dvasinę 

paramą ir pagalbą internetu. 

 Teikiama 

nuolat 

 

2.3.1. Atsakymai į anoniminius laiškus 

internetu. 

 Atsakyta į 

233 laiškus 

 

3. Tikslas: Tęsti Narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų žalos 

mažinimo programos, finansuojamos iš 

savivaldybės Sveikatos fondo, 

vykdymą. 

 

2 programos 

įgyvendinimo 

vietas 

 

 

 

3.1. Uždavinys:  Pagalba asmenims, 

vartojantiems nelegalias 

psichoaktyvias medžiagas 

švirkščiamuoju būdu. 

 Įgyvendina

ma darbo 

dienomis 

 

3.1.1. Konsultavimas.  Suteikta 

5545 

konsultacijų 

 

3.2. Uždavinys:  ŽIV plitimo mažinimas 

injekcinių narkotikų vartotojų grupėje. 

 Įgyvendina

ma darbo 

dienomis 

 

3.2.1. Švirkštų ir adatų keitimas. 

Dezinfekcinių medžiagų išdavimas. 

 Išduota 

49495 ir 

surinkta 

 



43503 

švirkštų ir 

adatų. 

Išdalinta 

74183  

dezinfekcijo

s priemonių 

vienetų 

 

1.4. Veiklos rezultatai. 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai 2015 metai 2016 metai 

1. PSC aptarnaujamų gyventojų skaičius.  
150326 145914 

2. PSC aptarnaujamų pacientų skaičius 
4887 4012 

3. PSC pirminių pacientų skaičius 
788 864 

4. Bendras ambulatorinių apsilankymų 

skaičius 
20 628 21 331 

5 Gydytojų aplankytų pacientų namuose 

skaičius 
224 250 

 *lentelė pildoma pagal įstaigos veiklos pobūdį, papildant ir  kitais rodikliais 

 

1.5. Steigėjo nustatytų 2016 metų privalomų  veiklos užduočių   įgyvendinimas (informacija 

pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus Privalomas veiklos 

užduočių vertinimo rodiklius) – priedas Nr. 1 

 
  2. Viešosios įstaigos savininkas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. 

Įnašų vertė finansinių 0 Eur 2016 metų pradžioje ir 0 Eur 2016 metų pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis 

finansinių metų pradžioje 169,43 Eur ir pabaigoje 169,43 Eur 

 
3. Viešosios įstaigos finansinės veiklos rezultatai  (pridedama Veiklos rezultatų ataskaita) – 

priedas Nr. 2 

 
  4. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus. 

 

Personalas 2015 metai         

(etatai/ fiz. asm.)  

2016 metai 

 ( etatai/ fiz. asm.) 

Vidutinis darbo užmokestis (Eur.  

fiz. asmeniui) 

Bendras įstaigos 

darbuotojų 

skaičius,  

iš  jų : 

49,45/43 51,45/45 789,39 

gydytojų 11,2/8 11,2/9 1030,13 

slaugytojų 11,75/7 11,75/8 713,71 

psichologų        5,75/7 7,75/9 828,81 

socialinių 

darbuotojų 
8,75/6 8,75/6 696,35 

 

4.1. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui – 16 224,48 Eur (įskaitant 40% personalinį priedą) ir 
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 965,76 Eur (premija 2016 m. pabaigoje). 

 

  



5. Bendros išvados 

        2016 metais įstaiga dirbo stabiliai. Finansinės veiklos rezultatas teigiamas. 2016 metais priimti   

        į darbą 1 medicinos psichologė ir 1 gydytoja psichiatrė. KPSC bendradarbiauja su mokymo  

        įstaigomis (Klaipėdos Universitetas, Klaipėdos kolegija, Kauno Vytauto Didžiojo  

        Universitetas). Šių įstaigų studentai praeina praktiką KPSC bazėje, 2016 metais praktiką atliko  

        27 studentai.  

 

 

 

       Įstaigos vadovas                    Aleksandras Slatvickis 
                                                                             (parašas) 

 


