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2021 01 13 į Jus kreipėsi ekonomistas ir duomenų mokslininkas Justas Mundeikis dėl kaupiamų
duomenų, reikšmingų įvairiems socialiniams partneriams, pateikimo. Kreipimosi tekste minima, kad
Valstybinės ligonių kasos (toliau - VLK) prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m.
balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 patvirtintas “Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų skaičių, jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos
aprašas”, kuriame numatyta, jog asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) įstaigos kiekvieną mėnesį
iki einamojo mėnesio 18 dienos teikia teritorinėms ligonių kasoms praėjusio mėnesio ataskaitą,
nurodant šiuos duomenis bei rodiklius:

1. ASP įstaigos pavadinimas;
2. ASP įstaigos lygmuo;
3. ASP įstaigos juridinio asmens kodas;
4. ASP įstaigos identifikavimo kodas privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos

„Sveidra“ duomenimis;
5. Savivaldybė, kurios teritorijoje ASP įstaiga (jos pagrindinė buveinė);
6. ASP įstaigos steigėjas;
7. Teritorinės ligonių kasos, kurios veiklos zonoje yra ASP įstaiga (jos pagrindinė buveinė),

pavadinimas;
8. ASP įstaigos darbo užmokesčio fondas;
9. Fizinių asmenų skaičius;
10. Užimtų etatų skaičius.

Minėtame apraše taip pat nurodoma duomenis pateikti išskaidant pagal 5 darbuotojų grupes:

1. Administracija
2. Gydytojai
3. Slaugytojai
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
5. Kitas personalas

Atkreipiame dėmesį, kad tokia statistika nėra pateikiama VLK tinklapyje, kur šiuo metu randama tik



agreguota gydytojų ir slaugytojų, bet ne administracijos, kito personalo, teikiančio ASP paslaugas ir
kito personalo darbo užmokesčio, statistika. Pažymėtina, kad realiai surenkami duomenys nuo VLK
tinklapyje skelbiamų skiriasi šiomis esminėmis savybėmis: nepateikiami mėnesiniai duomenys, nėra
nurodomas dirbančiųjų skaičius, užimtų etatų skaičius. Šių rodiklių trūkumas neleidžia apskaičiuoti
statistinių įverčių savivaldybių / apskričių lygiu. Taip pat pasigendame duomenų apie administraciją,
kitą personalą, teikiantį ASP paslaugas bei kitą personalą. Dėl šių priežasčių socialiniai partneriai šiuo
metu negali daryti jokių reikšmingų išvadų, kurios reikalingos sėkmingai sektoriaus stebėsenai ir
vertinimui.

2021 02 10 buvo gautas atsakymas (Nr 4K-1289) į gerb. J. Mundeikio kreipimąsi, kuriame nurodyta,
kad “įvertinę Jūsų pateiktus pasiūlymus, padidinsime VLK tinklapyje skelbiamos informacijos apimtį
- 2021 m. ASPĮ gydytojų bei slaugytojų vidutinio darbo užmokesčio duomenis skelbsime kas
mėnesį.” Iš šio atsakymo matome, kad nebuvo atsižvelgta į didžiąją dalį prašymų, be to, iki šiol
neviešinama ir žadėtoji statistika.

Šiuo raštu prašome žemiau nurodytais el. pašto adresais mus kuo skubiau informuoti:

1. Apie priežastis, dėl kurių vis dar nepaviešinta žadėtoji statistika;

2. Apie kliūtis, neleidžiančias pilnai įgyvendinti anksčiau pateiktų prašymų;

3. Apie numatomą datą, kuomet bus paskelbti visi pagal VLK įsipareigojimą numatyti

mėnesiniai duomenys, sukaupti nuo pat duomenų rinkimo pradžios (2015 metų).
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