
Viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centras  

2018 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 

 

2018 metais įstaiga dirbo stabiliai. Finansinės veiklos rezultatas teigiamas. KPSC 

bendradarbiauja su mokymo  įstaigomis (Klaipėdos Universitetas, Klaipėdos kolegija, Kauno 

Vytauto Didžiojo Universitetas). Šių įstaigų studentai praeina praktiką KPSC bazėje, 2018 

metais praktiką atliko 30 studentų. Centras vykdo dvi programas, finansuojamas iš savivaldybės 

sveikatos rėmimo fondo: žemo slenksčio paslaugų teikimas injekcinių narkotikų vartotojams – 

„Žalos mažinimas“ ir anoniminės psichologinės emocinės paramos teikimas telefonu – „Vilties 

linija“. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su Sveikatos apsaugos ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamentu. Įvyko darbiniai susitikimai su SAM ministru A. Veryga ir su NTAKD 

direktore I. Juozapavičiene.  

KPSC dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje – yra Lietuvos gydytojų vadovų         

sąjungos narys ir Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos narys. 

 

  

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 3 342,47 kv. m. 

Suremontuotas pastatas, kuris įrenginėjamas 

ir planuojama 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) 2018 (ataskaitinių) metų įgyvendinimas.  

 

Eil.Nr

. 

SVP Vertinimo 

kriterijai 

Planuota  Įgyvendinta Pastabos 

 KPSC strateginis tikslas – gerinti 

Klaipėdos miesto gyventojų 

psichinę sveikatą, organizuojant ir 

teikiant visapusišką pagalbą 

psichikos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims bei jų 

šeimoms; gerinant prieinamumą ir 

paslaugų teikimo sąlygas. 

 

 

 
 

 

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


1. Uždavinys  Užtikrinti 

specializuotų, kvalifikuotų 

pirminės psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą. 

 

  

 

1.1. Teikti medicininę pagalbą ūmių 

psichikos sutrikimų atvejais.  

Paslauga suteikta 

kreipimosi dieną 
100 % 100 % 

 

1.2. Vykdyti ambulatorinę psichikos 

sveikatos priežiūrą. 

Apsilankymų 

skaičius (vnt.) 
20000 22 741 

 

Pacientų lankymas 

namuose ir kitur 

(vnt.) 
220 602 

1.3. Teikti pagalbą dvasinės krizės 

ištiktiems asmenims, gręsiant 

savižudybei ar po mėginimo 

nusižudyti.  

Atsakytų 

telefoninių 

skambučių 

skaičius (vnt.) 

4200-4500 4191 

 

Atsakytų el. 

laiškų skaičius 

(vnt.) 

220-250 209 

1.4. Teikti psichologinę pagalbą 

psichikos sutrikimų turinčių 

asmenų šeimoms. 

Psichologų 

konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

1000-1200 1896 

 

1.5. Skatinti įstaigos darbuotojų 

kvalifikacijos kelimą 

Kvalifikacijos 

valandų skaičius 
120-160 622 

 

1.6. Tobulinti e-paslaugų teikimą Išrašytų E-receptų 

skaičius (% nuo 

visu išrašytų) 

10-15 25,8% 

 

1.7. Priimti į darbą gydytoją` 

psichiatrą (gydytojus psichiatrus) 

po rezidentūros, suteikiant 

tarnybinį gyvenamąjį plotą (būtą) 

Priimtas į darbą 

gydytojas 

psichiatras  
1 1 

 

2. Uždavinys. Gerinti psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugų 

spektro pletrą ir prieinamumą 

  

 

 

  

2.1. Inicijuoti žalos mažinimo 

paslaugų integraciją (žemo 

slenksčio paslaugas) į sveikatos 

priežiūros struktūrą 

Pateikti pasiūlymai 

dėl paslaugų 

integravimo 

(Sveikatos 

apsaugos 

ministerijai, 

NTAKD, VPSC) 

(vnt.) 

3 3 

1 darbinis 

susitikimas 

su SAM 

ministru ir 

2 darbiniai 

susitikimai 

su NTAKD 

direktorė. 

2.2. Inicijuoti psichosocialinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą 

Suremontuotas 

pastatas, kuriame 

planuojama teikti 

psichosocialinės 

reabilitacijos 

paslaugas. (%) 

100% 100% 

 

Įrengtos patalpos 

(%)  
50% 20% 

  Gauta licencija 

planuojamai 

veiklai (vnt) 

- - 

 

  Inicijuotas 

sutarties 

sudarymas su 

TLK  

- - 

 



2.3. Gerinti pacientų aptarnavimą 

namuose 

Įsigyti naują 

transporto 

priemonę 

1 0 

 

Aplankytų 

slaugomų 

pacientų skaičius 

(vnt.) 

90 112 

3. Uždavinys. Tobulinti 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą 

ir švietėjišką veiklą 

bendruomenėje. 

 

  

 

3.1. Dalyvauti Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros paslaugų 

modelio įgyvendinimo Klaipėdos 

mieste  projekte 

Paslaugas 

jaunimui (vnt.) 
5 12 

 

3.2. Bendradarbiauti su žiniasklaidą Interviu, 

straipsniai, 

dalyvavymai tele- 

ir radiolaidose 

(vnt.) 

5-10 12 

 

3.3. Bendradarbiauti su sveikatos 

priežiūros įstaigomis, 

visuomeninėmis organizacijomis 

Dalyvavimas 

renginiuose (vnt.) 2-5 9 

 

 

 

1.4. Veiklos rezultatai. 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai 2017 metai 2018 metai 

1. PSC aptarnaujamų gyventojų skaičius.  
148109 145090 

2. PSC aptarnaujamų pacientų skaičius 
4595 5093 

3. PSC pirminių pacientų skaičius 
898 1090 

4. Bendras ambulatorinių apsilankymų 

skaičius 
22 563 22 741 

5 Gydytojų aplankytų pacientų namuose 

skaičius 
468 602 

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

 

1.5. SAM įsakymu nustatytų 2018 metų privalomų  veiklos užduočių   įgyvendinimas – 

priedas Nr. 1 
 

  2. Viešosios įstaigos savininkas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. 

Įnašų vertė finansinių 0 Eur 2018 metų pradžioje ir 0 Eur 2018 metų pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis 

finansinių metų pradžioje 483,38 Eur ir pabaigoje 483,38 Eur 

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

priedas Nr. 2 

 

 

 

 

 



4. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus. 
 

Personalas 2017 metai         

(etatai/ fiz. asm.)  

2018 metai 

 ( etatai/ fiz. asm.) 

Vidutinis darbo užmokestis (Eur.  

fiz. asmeniui) 

Bendras įstaigos 

darbuotojų 

skaičius,  

iš  jų : 

52,075/43 51,45/42 1072,55 

gydytojų 11,2/8 11,2/9 1569,74/ 

slaugytojų 11,75/9 11,75/9 903,05 

psichologų        7,75/7 7,75/7 981,11 

socialinių 

darbuotojų 
8,75/6 8,75/6 842,33 

 

4.1. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui – 17 265,76 Eur (įskaitant 40% personalinį priedą) ir 

kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 980,50 Eur (premija 2018 m. pabaigoje). 
 

  

         

 

  Įstaigos vadovas                    Aleksandras Slatvickis 
                                                                             (parašas) 

 


