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Vilnius
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių
ligonių kasų (toliau – TLK) vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), vaistinių
ir kitų įstaigų bei įmonių (toliau – įstaigos ir įmonės), sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos
priežiūra apima įstaigų ir įmonių konsultavimą, jų veiklos duomenų privalomojo sveikatos draudimo
informacinėje sistemoje „Sveidra“ (toliau – informacinė sistema „Sveidra“) stebėseną ir kontrolės
procedūrų vykdymą.
Įstaigų ir įmonių konsultavimas
VLK ir TLK vykdomos veiklos priežiūros prioritetu laikomas įstaigų ir įmonių konsultavimas.
Įstaigos ir įmonės konsultuojamos žodžiu, telefonu, raštu arba elektroniniu paštu. Informacija
aktualiais arba dažnai pasikartojančiais klausimais skelbiama VLK ir TLK interneto svetainėse. 2017
m. TLK specialistai iš viso suteikė 173 119 konsultacijų įstaigoms bei įmonėms, aiškindami teisės
aktų nuostatas, reglamentuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, jų išlaidų
apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarką,
kompensuojamųjų vaistų išrašymo, išdavimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką, konsultavo
stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų kodavimo bei medicinos apskaitos dokumentų formų
pildymo ir kitais klausimais, taikė kitas metodinės pagalbos įstaigoms priemones (iš viso 5655
metodinės pagalbos priemones), t. y. taikė prevencines priemones, konsultavo įstaigas seminaruose,
skelbė informacinius pranešimus interneto svetainėse ir kt.
Įstaigų ir įmonių veiklos stebėsena
2017 m. TLK vykdė įstaigų ir įmonių veiklos duomenų, kaupiamų informacinėje sistemoje
„Sveidra“, stebėseną pagal VLK direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-349 „Dėl
2017 metų teritorinių ligonių kasų prioritetinių vykdomos kontrolės krypčių ir jų atliekamos
stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintus 5 stebėsenos rodiklius. 2017 m. TLK peržiūrėjo
1 032 135 statistines korteles (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/a-LK), iš jų 26 007 statistinių
kortelių duomenis įstaigos turėjo patikslinti. Stebėsenos duomenų pagrindu TLK inicijavo 164
kontrolės procedūras. Skirtumas tarp bendros sumos, apskaičiuotos pagal neteisingus ASPĮ pateiktų
statistinių kortelių duomenis apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir po statistinių
kortelių patikslinimo faktiškai sumokėtos ASPĮ sumos už šias paslaugas sudarė daugiau kaip 542
tūkst. eurų.
Palyginti su 2014 m., 2015 m. ir 2016 m., 2017 m. gerokai daugiau buvo peržiūrėta ir
patikslinta statistinių kortelių, daugiau buvo inicijuota ir kontrolės procedūrų, remiantis įstaigų ir
įmonių veiklos stebėsenos duomenimis. 2014–2017 m. įstaigų ir įmonių veiklos stebėsenos
rezultatai pateikiami šioje lentelėje:
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Peržiūrėtų statistinių kortelių (forma Nr.
066/a-LK ir forma Nr. 025/a-LK), pagal
84 081
294 248
521 349
1 032 135
kurių duomenis buvo vykdoma stebėsena,
skaičius (vnt.)
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Statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir
forma Nr. 025/a-LK), kurių duomenys
buvo tikslinami, skaičius
Stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų
kontrolės procedūrų skaičius

1518
96

3933
91

24 530

26 007

164

164

Kontrolės procedūrų vykdymas
2017 m. TLK per metus atliko 806 įmonių ir įstaigų kontrolės procedūras. Bendras 2017 m.
nustatytos žalos PSDF biudžetui dydis viršijo 524 tūkst. eurų ir buvo 24 proc. mažesnis nei žalos
PSDF biudžetui dydis, nustatytas 2016 metais.
2017 m. kontrolės procedūrų metu nustatyta žala PSDF biudžetui iš viso siekė 524,7
tūkst. Eur, iš jų:
Panevėžio
TLK
109 tūkst.
Eur

Vilniaus
TLK
195 tūkst.
Eur

Šiaulių TLK
87 tūkst. Eur

Klaipėdos
TLK 89
tūkst. Eur

Kauno TLK
45 tūkst. Eur

2017 m. kai kurioms įmonėms ir įstaigoms, kuriose buvo atliekamos kontrolės procedūros,
buvo taikomos atitinkamos poveikio priemonės. Bendras joms skirtų baudų dydis siekė 4933 eurus ir
buvo 45 proc. mažesnis nei 2016 m.
2017 m. TLK atliktų kontrolės procedūrų duomenų suvestinė

Vilniaus

260

130 (50 %)

130 (50 %)

Kontrolės
procedūrų,
kai buvo
nustatyta
žala PSDF
biudžetui,
skaičius
168 (65 %)

Kauno

181

161 (89 %)

20 (11 %)

125 (69 %)

56 (31 %)

44 919,69

Klaipėdos

120

108 (90 %)

12 (10 %)

52 (43 %)

68 (57 %)

88 552,28

Šiaulių

120

114 (95 %)

6 (5 %)

92 (77 %)

28 (23 %)

86 905,59

Panevėžio

125

103 (82 %)

22 (18 %)

63 (50,4 %)

62 (49,6 %)

109 061,23

Iš viso

806

616 (76 %)

190 (24 %)

500 (62 %)

306 (38 %)

524 664,74

TLK

Atliktų
kontrolės
procedūrų
skaičius

Planinių
kontrolės
procedūrų
skaičius

Neplaninių
kontrolės
procedūrų
skaičius

Kontrolės
procedūrų,
kai nebuvo
nustatyta
žalos PSDF
biudžetui,
skaičius
92 (35 %)

Nustatyta žala
PSDF biudžetui,
Eur

195 225,95

2017 m. daugiausia kontrolės procedūrų buvo atlikta tikrinant kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) skyrimo ir išrašymo pagrįstumą (230 kontrolės
procedūrų), pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos
PSDF biudžeto lėšomis, prieinamumą ir tinkamumą, kiekį, apskaitos bei medicinos dokumentų
pildymo kokybę ir norminių dokumentų reikalavimų laikymąsi (119 kontrolės procedūrų), gydytojų
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specialistų suteiktų ambulatorinių paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis,
prieinamumą, tinkamumą, kiekį, apskaitos bei medicinos dokumentų pildymo kokybę ir norminių
dokumentų reikalavimų laikymąsi (111 kontrolės procedūrų).
2017 m. didžiausia žala PSDF biudžetui buvo nustatyta patikrinus suteiktų stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį patvirtintiems reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF
biudžeto lėšomis pagrįstumą (TLK nustatyta žala viršijo 208 tūkst. Eur), taip pat kompensuojamųjų
vaistų bei MPP skyrimo ir išrašymo pagrįstumą (TLK nustatyta žala viršijo 87 tūkst. Eur).
2017 m. įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo)
matavimo ir vertinimo rodiklių analizė
Įstaigų ir įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros efektyvumas
(rezultatyvumas) vertinamas pagal VLK direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-189 „Dėl
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su
Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos
priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtintus įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo
(rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo rodiklius. Apibendrinant 2017 m. TLK vykdytos įstaigų bei
įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros duomenis, buvo įvertintos šių rodiklių
reikšmės:
1. 2017 m. pagrindinio priežiūros institucijos veiklos (paskirties) tikslo pasiekimo
rodiklio (TLK atliktų kontrolės procedūrų metu nustatytos žalos PSDF biudžetui ir tam pačiam
laikotarpiui skirtų TLK biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros, medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo paslaugoms bei vaistams ir MPP santykis, proc.) reikšmė: ji sudarė 0,05 proc. ir
atitiko siektiną rodiklio reikšmę (ne daugiau kaip 0,3 proc.).
2. Planinių kontrolės procedūrų dalis, palyginti su bendru kontrolės procedūrų
skaičiumi. Buvo siekiama, kad TLK kontrolės procedūras vykdytų kryptingai ir kuo didesnę dalį visų
kontrolės procedūrų sudarytų planinės kontrolės procedūros. Siektina rodiklio reikšmė – planinės
kontrolės procedūros turi sudaryti ne mažiau kaip 62 proc. visų tais metais atliktų kontrolės
procedūrų. 2017 m. šio rodiklio reikšmė šalies mastu buvo 76 procentai.
2017 m. Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK ir Panevėžio TLK pasiekė arba viršijo
šio rodiklio siektiną reikšmę, tuo tarpu Vilniaus TLK nepasiekė siektinos rodiklio reikšmės:
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2015

52

79

77

85

65

Šalies
mastu
70

2016

64

82

74

79

61

73

2017

50

89

90

95

82

76

Lyginant 2015–2017 m. duomenis, matyti, kad vis daugiau kontrolės procedūrų TLK vykdo
planine tvarka. Tai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarime Nr.
511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ numatytą siekį didinti planine
tvarka vykdomų patikrinimų skaičių.
3. Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdančių TLK darbuotojų, vertinamuoju
laikotarpiu dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius (siekiama
perspektyvinio didėjimo). 2017 m. kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavo 2 darbuotojais
daugiau nei 2016 m.
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4. Bendras vertinamuoju laikotarpiu TLK suteiktų konsultacijų skaičius (siekiama
perspektyvinio didėjimo). 2017 m. iš viso TLK suteikė 173 119 konsultacijų, aiškindamos teisės aktų
nuostatas, reglamentuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, jų išlaidų apmokėjimo
PSDF biudžeto lėšomis tvarką, kompensuojamųjų vaistų išrašymo, išdavimo ir jų įsigijimo išlaidų
kompensavimo tvarką, konsultavo stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų kodavimo ir medicinos
apskaitos dokumentų formų pildymo klausimais. Palyginti su 2016 m., 2017 m. sumažėjo (8,3 proc.)
TLK specialistų suteiktų konsultacijų skaičius. 2017 m., palyginti su 2016 m., daugiau konsultacijų
suteikė Vilniaus TLK, Šiaulių TLK ir Kauno TLK specialistai, mažiau – Klaipėdos TLK ir Panevėžio
TLK specialistai:
188699
173119

Iš viso
PTLK
ŠTLK
KlTLK
KTLK
VTLK

18725
11531
31647
31860
29707
19874
46300
46350
62320
63504

VTLK
2016 62320

KTLK
46300

KlTLK
29707

ŠTLK
31647

PTLK Iš viso
18725 188699

2017 63504

46350

19874

31860

11531 173119

5. Kontrolės procedūrų, inicijuotų stebėsenos duomenų pagrindu, dalis (proc.), palyginti
su bendru atliktų kontrolės procedūrų skaičiumi (siekiama perspektyvinio didėjimo). 2017 m.
stebėsenos duomenų pagrindu buvo inicijuota daugiau kontrolės procedūrų (20,3 proc.), palyginti su
2016 m. (15,7 proc.). Taigi šis rodiklis parodė, kad kontrolės procedūrų, atliekamų stebėsenos
pagrindu, dalis didėja, palyginti su bendru atliktų kontrolės procedūrų skaičiumi:
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2016

VTLK
28%

KTLK
4,5%

KLTLK
19%

ŠTLK
8%

PTLK
19,4%

IŠ VISO
15,7%

2017

9,2%

8,8%

19%

8,3%

72,8%

20,3%

6. Rotacinių kontrolės procedūrų dalis, palyginti su bendru kontrolės procedūrų
skaičiumi. Nuo 2014 m., siekiant gerinti korupcijos prevenciją, buvo pradėtos taikyti naujos rūšies
kontrolės procedūros – rotacinės kontrolės procedūros, kai vienos TLK veiklos zonos įstaigose
kontrolės procedūras atlieka kitos TLK specialistai rotacijos būdu. Siekiama, kad rotacinės kontrolės
procedūros sudarytų ne mažiau kaip 1 proc. visų per metus atliktų kontrolės procedūrų. 2017 m. šio
rodiklio reikšmė buvo 2,2 proc. (visos TLK, išskyrus Klaipėdos TLK, viršijo šio rodiklio siektiną
reikšmę). 2017 m. daugiausia rotacinių kontrolės procedūrų atliko Vilniaus TLK ir Panevėžio TLK.
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2016 m.

3,3%

0,3%

3,9%

3,2%

12,3%

3,9%

2017 m.

3,8%

1,1%

0,8%

1,7%

2,4%

2,2%

8. Įvykdytos kontrolės procedūros pagal VLK direktoriaus įsakymu patvirtintą
prioritetinių kontrolės krypčių sąrašą. Visos TLK 2016 m. vykdė kontrolę pagal visas VLK
direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-189 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo
(rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas kontrolės kryptis.
9. Kartotinių kontrolės procedūrų dalis, palyginti su bendru kontrolės procedūrų
skaičiumi. Siektina rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 5 procentai visų vertinamuoju laikotarpiu
atliktų kontrolės procedūrų. Kasmet TLK atlieka kartotines kontrolės procedūras (ne vėliau kaip per
12 mėnesių nuo ankstesnės kontrolės procedūros), kurių metu turi būti patikrinama, ar toje pačioje
įstaigoje nekartojami tie patys pažeidimai. 2017 m. kartotinės kontrolės procedūros sudarė 10,4 proc.
visų atliktų kontrolės procedūrų ir viršijo siektiną kartotinių kontrolės procedūrų rodiklio reikšmę:
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2017 5,4%

Įstaigų ir įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros tobulinimas 2017 m.
Siekiant tobulinti įstaigų ir įmonių, sudariusių sutartis su VLK ir TLK, veiklos priežiūrą
antikorupciniu požiūriu ir gerinti stebėsenos rezultatus, buvo parengti šie teisės aktai:
– VLK direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 1K-72 „Dėl Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su
Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu buvo patikslinta kontrolės
procedūrų vykdymo tvarka, atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. vasario 2 d.
Antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4-01-998 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių vaistinių veiklos
kontrolę“ pateiktus pasiūlymus (papildytos nuostatos dėl patikrinimui ir ekspertizei vykdyti skiriamų
specialistų skaičiaus; nustatyta, kad visais atvejais, kai įstaigos ar įmonės atstovas (-ai) dalyvauja
patikrinimo rezultatų svarstymo posėdyje, rašomas posėdžio protokolas arba daromas garso įrašas,
tokiu būdu gerinant korupcijos prevenciją);
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– VLK direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 1K-210 „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su
Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu, siekiant įvertinti stebėsenos
rezultatus, buvo patvirtintas naujas metinis stebėsenos rezultatų rodiklis – bendros metinės PSDF
biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sumos pokytis po statistinių kortelių (forma
Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/A-LK) patikslinimo (Eur).
2017 m. buvo suorganizuoti 4 VLK ir TLK vykdomos įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros
praktiniai aptarimai (2017 m. vasario 23 d., 2017 m. gegužės 9 d., 2017 m. rugsėjo 28 d., 2017 m.
gruodžio 18 d.) ir parengti 6 metodiniai raštai TLK.
2017 m. VLK toliau dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos vykdomą
Vienodos priežiūros institucijoms pritaikytos atsiliepimų sistemos grįžtamojo ryšio modelio projektą.
VLK atliktos TLK dalyvavimo įgyvendinant 2015–2016 m. grįžtamojo ryšio modelio projektą
rezultatų analizės duomenimis, TLK vykdomus patikrinimus įstaigos daugeliu atveju įvertino labai
gerai, gerai ar vidutiniškai (2015 m. taip įvertino 94 proc. visų atsakiusiųjų įstaigų, o 2016 m. – 88
proc. šių įstaigų). Tikrintų įstaigų nuomone, TLK ekspertai tikrinimo metu elgėsi profesionaliai (2015
m. – 91 proc., 2016 m. – 83 proc.) ir buvo mandagūs (2015 m. – 94 proc., 2016 m. – 90 proc.). TLK
ekspertai aiškiai ir suprantamai atsakė į įstaigų patikrinimo metu pateiktus klausimus (2015 m. – 89
proc., 2016 m. – 80 proc.), jų veiklos patikrinimas vyko operatyviai ir sklandžiai (2015 m. – 95 proc.,
2016 m. – 85 proc.). Daugelio tikrintų įstaigų nuomone, jų veiklos patikrinimas prisidėjo prie įstaigos
veiklos tobulinimo (2015 m. – 73 proc., 2016 m. – 71 proc.). TLK patikrinimai buvo vykdomi
objektyviai ir skaidriai – neužfiksuota nė vieno atvejo, kai tikrintojas (-ai) tiesiogiai arba netiesiogiai
prašo atlygio.
Išvados
1. 2017 m. TLK specialistų suteiktų konsultacijų skaičius buvo 8,3 proc. mažesnis, nei 2016
m., nors siekiama perspektyvinio konsultacijų skaičiaus didėjimo.
2. 2017 m., palyginti su 2016 m., TLK peržiūrėjo beveik dvigubai daugiau statistinių kortelių.
3. 2017 m. stebėsenos duomenų pagrindu buvo inicijuota 5 proc. daugiau kontrolės procedūrų,
palyginti su 2016 metais (buvo siekiama perspektyvinio didėjimo).
4. Skirtumas tarp bendros sumos, apskaičiuotos pagal neteisingus ASPĮ pateiktų statistinių
kortelių duomenis apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir po statistinių kortelių
patikslinimo faktiškai sumokėtos ASPĮ sumos už šias paslaugas sudarė daugiau kaip 542 tūkst. eurų.
5. Dėl veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo
rodiklių, patvirtintų VLK direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-189 „Dėl Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros
stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ vertinimo:
5.1. pagrindinio priežiūros institucijos veiklos (paskirties) tikslo pasiekimo rodiklio (TLK
atliktų kontrolės procedūrų metu nustatytos žalos PSDF biudžetui ir tam pačiam laikotarpiui skirtų
TLK biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
paslaugoms bei vaistams ir MPP santykis, proc.) reikšmė 2017 m. buvo pasiekta (0,05 procento);
5.2. planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamoms įstaigoms ir įmonėms,
dalis (proc.), palyginti su visais šiuo laikotarpiu atliktais patikrinimais, rodiklio reikšmė buvo pasiekta
(76 proc.);
5.3. tam tikri rodikliai – patikrintų aukšto rizikos lygio ASPĮ dalis, palyginti su visomis
patikrintomis ASPĮ (atitinkamai – vidutinio, mažo rizikos lygio ASPĮ dalis, palyginti su visomis
patikrintomis ASPĮ) bei patikrintų pagal kontrolinius klausimynus ASPĮ dalis, palyginti su visomis
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patikrintomis ASPĮ – buvo pradėti taikyti 2016 m. birželio mėn., todėl metinės šių rodiklių reikšmės
bus vertinamos 2018 m.;
5.4. įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdančių TLK darbuotojų, vertinamuoju laikotarpiu
dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, rodiklio reikšmė buvo pasiekta – 2017 m.
kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose dalyvavo daugiau darbuotojų (buvo siekiama
perspektyvinio didėjimo);
5.5. bendro TLK suteiktų konsultacijų skaičiaus rodiklio siektina reikšmė nebuvo pasiekta (buvo
siekta perspektyvinio didėjimo).
5.6. kontrolės procedūrų, inicijuotų stebėsenos duomenų pagrindu rodiklio reikšmė buvo pasiekta:
2017 m. stebėsenos duomenų pagrindu buvo inicijuota daugiau kontrolės procedūrų (20,3 proc. visų
atliktų kontrolės procedūrų) nei 2016 m. (15,7 proc.) (siekiama perspektyvinio didėjimo).
2016 m. Tai atitinka siekį didinti kontrolės procedūrų, atliekamų stebėsenos pagrindu, dalį;
5.7. rotacinių kontrolės procedūrų rodiklio reikšmė 2017 m. buvo pasiekta (sudarė 2,2 proc.);
5.8. kontrolės procedūrų, vykdomų pagal VLK patvirtintą prioritetinių kontrolės krypčių
sąrašą, rodiklio 2017 m. reikšmė buvo pasiekta (TLK vykdė kontrolės procedūras pagal visas
patvirtintas kontrolės kryptis);
5.9. kartotinių kontrolės procedūrų rodiklio 2017 m. reikšmė buvo pasiekta (kartotinės
kontrolės procedūros sudarė 10,4 proc. visų atliktų kontrolės).
Rekomendacijos veiklos priežiūros tobulinimui VLK
1. Siekiant suvienodinti konsultacijų skaičiavimo metodiką visose TLK, parengti
konsultacijų skaičiavimo metodines rekomendacijas.
2. Tobulinti VLK ir TLK vykdomą įstaigų ir įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK,
veiklos priežiūrą:
2.1. suvienodinti kontrolės praktiką, sudarant bendras VLK ir TLK ekspertizės komisijas
(parengti teisės akto, reglamentuojančio kontrolės procedūrų atlikimą pakeitimą);
2.2. tobulinti kontrolinius klausimynus;
3. Tikslinti veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir
vertinimo rodiklius pagal jų vykdymo 2014-2017 m. rezultatus.
Rekomendacijos veiklos priežiūros tobulinimui TLK
1. Vertinti suteiktų TLK konsultacijų skaičių pagal VLK parengtas metodines
rekomendacijas.
2. Vilniaus TLK didesnį dėmesį skirti kontrolės procedūrų planavimui.
3. Klaipėdos TLK numatyti atlikti daugiau rotacinių kontrolės procedūrų.
4. Vilniaus, Kauno ir Šiaulių TLK didinti kontrolės procedūrų, inicijuojamų stebėsenos
duomenų pagrindu, skaičių.

Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius

Vaida Momkuvienė, tel. (8 5) 237 0728, el. p. vaida.momkuviene@vlk.lt

Viačeslavas Zaksas

