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1 UŽDAVINYS

Informacija apie priemonės vykdymą

Tobulinti antikorupcinę aplinką Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose
1.1

Atnaujinti Asmenų aptarnavimo ir jų VLK Teisės
prašymų bei skundų (pranešimų) skyrius
nagrinėjimo
Valstybinėje
ligonių
kasoje prie Sveikatos apsaugos
ministerijos taisykles, patvirtintas
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau
– VLK) direktoriaus 2016 m. liepos 5 d.
įsakymu Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų
aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų
(pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje
ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos
ministerijos taisyklių patvirtinimo“,
nustatant VLK pasitikėjimo linija gautų
pranešimų nagrinėjimo tvarką.

2022 m. I
ketv.

Nustatyta pasitikėjimo linija ĮVYKDYTA
gaunamų pranešimų priėmimo ir
nagrinėjimo tvarka.
Pasitikėjimo linija gaunami pranešimai
registruojami ir nagrinėjami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų
ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisyklių
patvirtinimo“.
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2021 m. gruodžio 7 d. nutarimu
Nr. 1014 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo
Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir
asmenų aptarnavimo viešojo administravimo
subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo patvirtintos naujos Asmenų prašymų ir
skundų nagrinėjimo viešojo administravimo
subjektuose taisyklės.
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1.

1.2

Įvertinus
viešuosius
pirkimus
reglamentuojančius
teisės
aktus,
papildyti juos reikiamomis nuostatomis
dėl
viešųjų
pirkimų
kontrolės
priemonių taikymo.

VLK Teisės
skyrius,
teritorinės
ligonių kasos
(toliau – TLK)

2020 m.
IV ketv.

Viešuosius
pirkimus
reglamentuojantys teisės aktai
papildyti
nuostatomis
apie
kontrolės procedūrų, mažinančių
korupcijos pasireiškimo riziką,
vykdymą.

2021 m. gruodžio 22 d. buvo pasirašytas VLK
direktoriaus įsakymas Nr. 1K-396 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m.
liepos 5 d. įsakymo Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų
aptarnavimo bei jų prašymų ir skundų
(pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių
kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos
taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios“. Šis įsakymas buvo pripažintas
netekusiu galios, kadangi dubliavo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintas
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo
administravimo subjektuose taisykles (2021 m.
gruodžio 7 d. redakcija) ir kitų teisės aktų
nuostatas. Teisėkūros požiūriu tai ydinga
praktika.
ĮVYKDYTA.
VLK direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr.
1K-134 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo patikslinti viešuosius pirkimus
VLK
vykdantys
subjektai,
nustatytos
papildomos rengiamų pirkimo dokumentų
derinimo su Teisės skyriaus vadovu ir pirkimų
iniciatoriumi procedūros.
Vilniaus TLK direktoriaus 2020 m. gruodžio
31 d. įsakymu Nr. 1V-452 „Dėl Vilniaus
teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 1V-350 „Dėl
Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriaus
2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1V-334 „Dėl
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
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Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašas buvo papildytas nuostatomis dėl
viešųjų pirkimų kontrolės priemonių taikymo.
Vilniaus TLK direktoriaus 2014 m. gruodžio 31
d. įsakymas Nr. 1V-573 „Dėl Vilniaus
teritorinės ligonių kasos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pripažintas
netekusiu galios.
Kauno TLK direktoriaus 2020 m. gruodžio 30
d. įsakymu Nr. 1-188 „Dėl Kauno teritorinės
ligonių kasos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d.
įsakymo Nr. 1-243 „Dėl Viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ Viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas buvo
papildytas reikiamomis nuostatomis dėl viešųjų
pirkimų
kontrolės
priemonių
taikymo
(paskelbta
interneto
svetainėje:
https://www.ktlk.lt/ai/pirkimai/ ).
Klaipėdos
TLK
viešuosius
pirkimus
reglamentuojantys teisės aktai buvo peržiūrėti,
atnaujinti ir papildyti nuostatomis apie
kontrolės procedūrų, mažinančių korupcijos
pasireiškimo riziką, vykdymą. Klaipėdos TLK
direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. V-176 „Dėl
asmenų, atsakingų už
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos viešųjų
pirkimų organizavimą ir vidaus kontrolės
tvarką, skyrimo“ paskirtas atsakingas asmuo už
Klaipėdos TLK vykdomų pirkimų stebėsenos
atlikimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14
d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų
sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų
vertinimo rodiklių paviešinimo“ nustatyta
tvarka.
Šiaulių TLK reglamentavo mažos vertės
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
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tvarką. Mažos vertės pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės aprašas patvirtintas Šiaulių
TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. VE-208 „Dėl Šiaulių teritorinės
ligonių kasos mažos vertės pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Šiaulių TLK direktoriaus 2019
m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. VE-448 buvo
patvirtinta nauja redakcija). Taip pat Šiaulių
TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. VE-210 „Dėl Šiaulių teritorinės
ligonių kasos mažos vertės pirkimų komisijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“
buvo
patvirtintas mažos vertės pirkimų komisijos
darbo
reglamentas,
kuris
išsamiai
reglamentuoja viešųjų pirkimų kontrolės
priemonių taikymą. Šiaulių TLK direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VE-206
„Dėl mažos vertės pirkimuose ir jų vidaus
kontrolėje dalyvaujančių asmenų skyrimo“
buvo paskirti pirkimuose dalyvaujantys
asmenys. Šiuo metu keisti teisės aktus nėra
būtinybės.
Panevėžio TLK direktoriaus 2020 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl Panevėžio
teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2017 m.
liepos 19 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Panevėžio
teritorinės ligonių kasos viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“
Panevėžio TLK
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašas buvo papildytas nuostatomis dėl
viešųjų pirkimų kontrolės priemonių taikymo.

5
1.3

Nustatyti darbuotojų susitikimų su Korupcijos
suinteresuotaisiais
asmenimis prevencijos
viešinimo tvarką.
koordinavimo ir
kontrolės
komisija (toliau
– Komisija)

2020 m.
III ketv.

Skaidresnė ir atviresnė VLK ir ĮVYKDYTA.
TLK veikla.
VLK direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu
Nr. 1K-272 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2015 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1K-163 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo nustatyta VLK
darbuotojų
susitikimų VLK patalpose ir
nuotoliniu būdu organizavimo tvarka ir
patvirtinta rekomendacija VLK darbuotojams
viešinti informaciją apie susitikimus su
suinteresuotaisiais asmenimis. Ši tvarka
skelbiama VLK interneto svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/struktura-ir-kontaktai
http://www.vlk.lt/struktura-irkontaktai/Documents/Susitikimų%20viešinima
s%20skelbta.pdf.
TLK įvykdė
įpareigojimus atitinkamas
nuostatas patvirtinti TLK vidaus teisės aktais.

1.4

Nustatyti VLK ir TLK dovanų politiką Komisija
ir patvirtinti gautų dovanų tvarkymo
aprašą, vadovaujantis Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos (toliau –
VTEK) Rekomendacinėmis gairėmis
dėl dovanų ir paslaugų priėmimo
apribojimų, patvirtintomis VTEK 2020
m. kovo 12 d. sprendimu Nr. KS-40
„Dėl Rekomendacinių gairių dėl
dovanų
ar
paslaugų
priėmimo
apribojimų patvirtinimo“, ir Specialiųjų
tyrimų tarnybos (toliau – STT) parengtu
pavyzdiniu Įstaigos dovanų, gautų
pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
taip pat reprezentacijai skirtų dovanų
perdavimo, vertinimo, registravimo,

2020 m.
IV ketv.

Nustatyta aiški VLK ir TLK ĮVYKDYTA.
dovanų politika ir patvirtintas VLK direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d.
gautų dovanų tvarkymo aprašas. įsakymu Nr. 1K-396 „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir
teritorinių ligonių kasų dovanų politikos aprašo
patvirtinimo“ buvo patvirtintas VLK ir TLK
(toliau VLK ir TLK kartu – ligonių kasos)
dovanų
politikos
aprašas,
parengtas
vadovaujantis VTEK ir STT rekomendacijomis
(nustatyta VLK ir TLK dovanų politika, dovanų
perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo
ir eksponavimo tvarka).

6
saugojimo ir eksponavimo tvarkos
aprašu1.

1.5

1

Atnaujinti VLK ir TLK darbuotojų VLK Teisės
viešųjų ir privačių interesų derinimo skyrius
tvarkos aprašą, patvirtintą VLK
direktoriaus 2014 m. spalio 22 d.
įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Valstybinės
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos ir teritorinių ligonių kasų
darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
pasikeitus viešųjų ir privačių interesų
derinimą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatoms ir (ar) VTEK atnaujinus
administruojamas
elektronines
deklaravimo priemones (informacines
sistemas).

https://www.stt.lt/doclib/61mjh3if8mpb2rz8kap8s1w6wtsw7pe2

Nuolat
(pagal
poreikį)

Užtikrinta viešųjų ir privačių
interesų
derinimą
reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų laikymosi kontrolė.

VYKDOMA.
2021 m. vasario 2 d. VLK direktoriaus įsakymu
Nr. 1K-38 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1K-168 „Dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių
kasose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo priimti aktualūs pakeitimai, pakeistas
asmuo, įgaliotas vykdyti privačių interesų
deklaravimo kontrolę VLK, VLK pareigų,
kurias einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašas buvo išdėstytas
nauja redakcija. Buvo peržiūrėti visų VLK
darbuotojų pareigybių aprašymai, didelis
dėmesys skirtas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, funkcijų analizei, siekiant
nustatyti, ar, vykdydami jiems pavestas
funkcijas, jie turi viešojo administravimo
įgaliojimus. Pareigybių aprašymai buvo
derinami žodžiu su Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija, koordinuojančia
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Buvo
sudarytas vardinis darbuotojų, turinčių
deklaruoti privačius interesus, sąrašas ir su šiuo
sąrašu supažindinti visi darbuotojai. Privačių
interesų registre (toliau – PINREG) buvo
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pakoreguota organizacijos struktūra, pateikti
kontaktinio asmens duomenys, kita būtina
informacija. Darbuotojams nuolat primenama,
ką jie turi deklaruoti, kokia yra deklaravimo
tvarka, visi darbuotojai buvo įpareigoti
atnaujinti, atsižvelgdami į VTEK pateiktą
informaciją, savo deklaracijas PINREG iki
2021 m. birželio 1 d. Visi ligonių kasų
deklaruojantieji darbuotojai tai padarė (2021 m.
gegužės 28 d. buvo atlikta išsami privačių
interesų deklaravimo analizė ir apie jos
rezultatus informuoti ligonių kasų vadovai).
Visi naujai priimami darbuotojai per
Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS)
supažindinami su minėta tvarka, jiems raštiškai
pateikiama informacija apie pareigą deklaruoti
privačius interesus (taip pat pasikeitus
pareigoms ar kitiems įstatyme numatytiems
duomenims). Nuolat stebimi darbuotojų
atnaujinami duomenys ir su jais susipažįstama
per PINREG. Vykdoma aktyvi interesų
konfliktų prevencija, darbuotojus konsultuojant
asmeniškai ar rengiant rekomendacijas,
kreipiantis į VTEK dėl nuomonės pateikimo,
prižiūrint organizuojamą darbą, kai raštiškai
informuojama apie nusišalinimą, ir teikiant
įstaigos vadovui nuomonę dėl kiekvieno
individualaus atvejo, kai priimamas sprendimas
dėl nušalinimo. Į VTEK buvo kreiptasi dėl
nuomonės pateikimo 1 kartą (2021 m. sausio 26
d. raštu Nr. 4K-774).
VLK Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo laikymosi kontrolę ir priežiūrą vykdo
vadovaudamasi VTEK 2021 m. lapkričio 24 d.
sprendimu Nr. KS-332 „Dėl Rekomendacijų dėl
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės
ir priežiūros patvirtinimo“ patvirtintomis
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1.6

Klaipėdos TLK vidaus teisės aktuose Klaipėdos TLK
nustatyti
teisės
aktų
projektų
antikorupcinio
vertinimo
eigą,
darbuotojų atsakomybę, terminus ir kt.

2020 m.
IV ketv.

Rekomendacijomis dėl Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
laikymosi kontrolės ir priežiūros. Minėtos
rekomendacijos paskelbtos VLK interneto
svetainėje Korupcijos prevencijos skiltyje.
Ligonių kasų darbuotojams, atsakingiems už
korupcijos prevenciją, pavesta vadovautis
minėtomis rekomendacijomis vykdant privačių
interesų kontrolę.
Aiškus teisės aktų antikorupcinio ĮVYKDYTA.
vertinimo procesas Klaipėdos Klaipėdos TLK teisės aktų antikorupcinio
TLK2.
vertinimo procesas, antikorupcinio vertinimo
eiga, atsakomybė, terminai, tvarka buvo
reglamentuota Klaipėdos TLK direktoriaus
2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-132 „Dėl
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos teisės aktų ir
teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo“.

2 UŽDAVINYS

Ugdyti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

2

2.1

Parengti
darbuotojų
švietimui Darbuotojas (antikorupcijos
temomis
skirtą ai), atsakingas (interaktyvųjį testą.
i) už korupcijos
prevenciją

2020–
2022 m.
IV ketv.

2.2

Vykdyti ligonių kasų darbuotojų Darbuotojas (apklausą dėl nepakantumo korupcijai.
ai), atsakingas (i) už korupcijos
prevenciją

2020–
2022 m.
IV ketv

VLK ir kitos TLK teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo nuostatas yra pasitvirtinę.

Parengtas darbuotojų švietimui
antikorupcijos temomis skirtas
interaktyvusis testas ir sudaryta
galimybė juo naudotis.

ĮVYKDYTA.
2021 m. STT, siekdama prisidėti prie valstybės
tarnautojų ir visuomenės antikorupcinio
sąmoningumo didinimo, įdiegė e. mokymo
platformą. Informacija apie galimybę naudotis
šia STT platforma buvo išplatinta visiems
ligonių kasų darbuotojams. Darbuotojai,
susipažinę su mokymų medžiaga jiems
aktualiomis temomis, žinias pasitikrinti gali
testo metu,
o sėkmingai užbaigusiems
mokymus suteikiami sertifikatai.
Kasmet vykdoma ligonių kasų ĮVYKDYTA.
darbuotojų
apklausa dėl 2020 m. buvo atliktos ligonių kasų darbuotojų
nepakantumo
korupcijai, apklausos dėl nepakantumo korupcijai,
įvertintas nepakantumo korupcijai pokytis, o
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įvertinamas
nepakantumo apklausos rezultatai 2021 m. sausio mėnesį
korupcijai pokytis.
paskelbti VLK interneto svetainėje adresu:
http://www.vlk.lt/korupcprevencija/korupcijos
_prevencijos_aktualijos/Documents/2015%e2
%80%932020%20met%c5%b3%20ligoni%c5
%b3%20kas%c5%b3%20darbuotoj%c5%b3%
20nepakantumo%20korupcijai%20apklaus%c5
%b3%20rezultat%c5%b3%20palyginimas.pdf
2021 m. ligonių kasų darbuotojų apklausa dėl
nepakantumo korupcijai buvo atlikta gruodžio
mėnesį, o jos rezultatai bus apibendrinti 2022
m. sausio mėnesį. Su šiais rezultatais bus
supažindinti visi ligonių kasų darbuotojai, jie
bus paskelbti VLK interneto svetainėje
Korupcijos prevencijos skiltyje.
2.3

Organizuoti darbuotojų mokymus apie VLK Teisės
korupcijos prevenciją.
skyrius,
darbuotojas (ai), atsakingas (i) už korupcijos
prevenciją, TLK

Nuolat

Suorganizuoti ir įvykę mokymai
apie korupcijos prevenciją,
laikantis nuostatos, kad kasmet
tokiuose
mokymuose
turi
dalyvauti ne mažiau kaip 20
proc. ligonių kasų darbuotojų,
prioritetą teikiant naujiems
darbuotojams.

VYKDOMA.
1. 2021 m. balandžio 12 d., 20 d. ir 27 d. įvyko
nuotoliniai mokymai tema „Pranešėjų apsauga
Lietuvoje: įstatymo taikymo praktiniai
aspektai“.
Mokymus
vedė
Generalinė
prokuratūra.
Mokymuose
dalyvavusių
darbuotojų skaičius: VLK – 16, Vilniaus TLK –
10, Kauno TLK – 15, Klaipėdos TLK – 37,
Šiaulių TLK – 44, Panevėžio TLK – 42.
2. 2021 m. vasario 1 d. įvyko nuotoliniai
mokymai tema „Lobistinės veiklos įstatymo
nauja redakcija“. Mokymus vedė VTEK.
Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius:
VLK – 47, Vilniaus TLK – 1, Kauno TLK – 1,
Klaipėdos TLK – 1, Šiaulių TLK – 1, Panevėžio
TLK – 11.
3. 2021 m. rugpjūčio 31 d. įvyko nuotoliniai
mokymai tema „Korupcijos samprata ir
pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“.
Mokymus vedė STT. Mokymuose pagal STT
pateiktą dalyvių sąrašą dalyvavo ne mažiau kaip
200 ligonių kasų darbuotojų (VLK – 88,
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Vilniaus TLK – 88, Kauno TLK – 21,
Klaipėdos TLK – 23, Šiaulių TLK – 1,
Panevėžio TLK – 35) (STT informavo, kad
minėtas sąrašas gali būti netikslus dėl didelio
dalyvių skaičiaus).
4. 2021 m. spalio 8 d. įvyko STT organizuoti
nuotoliniai mokymai tema „Dovanų politika.
Personalo
patikimumo
užtikrinimas“.
Mokymuose dalyvavusių ligonių kasų
darbuotojų skaičius: VLK – 3, Vilniaus TLK –
1, Kauno TLK – 1, Klaipėdos TLK – 1, Šiaulių
TLK – 1, Panevėžio TLK – 4.
5. 2021 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais
įvyko mokymai tema „Antikorupcijos elgesio
standartai. Korupcijos prevencijos įstatymo
naujovės“. Mokymus vedė VLK patarėja
korupcijos prevencijos klausimais. Apmokyti
85 darbuotojai.
Taip pat pagal kompetenciją darbuotojai
dalyvavo kituose STT rengtuose mokymuose
korupcijos prevencijos temomis, Skaidrumo
akademijos ir Transparency International
Lietuvos skyriaus organizuotuose renginiuose
ir seminaruose.
Ligonių kasų darbuotojai yra informuoti
apie
galimybę
savarankiškai
ugdyti
antikorupcinį
sąmoningumą,
naudojantis
įvairiomis mokymųsi platformomis, per
Youtube kanalą susipažįstant su STT, VTEK,
Skaidrumo akademijos parengtais mokymais ir
renginiais korupcijos prevencijos tema.
Mokymuose dalyvavo daugiau nei 50 proc.
VLK darbuotojų.
Papildomai TLK organizuoti mokymai:
Vilniaus TLK: 2021 m. lapkričio 29 d. trys
Vilniaus TLK darbuotojai dalyvavo Skaidrumo
akademijos surengtuose mokymuose tema
„Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“.
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2022 m. gruodžio 2 d. 76 Vilniaus TLK
darbuotojai dalyvavo nuotoliniame susitikime
su VLK patarėja korupcijos prevencijai N.
Lipskiene, buvo aptarti skaidrumo politikos
standartai, naujos Korupcijos prevencijos
įstatymo nuostatos.
Iš viso 2021 m. korupcijos prevencijos
mokymuose dalyvavo 100 proc. Vilniaus TLK
darbuotojų.
Kauno TLK: 2021 m. gegužės 4 d. 2
darbuotojai dalyvavo Skaidrumo akademijos
surengtoje nuotolinėje diskusijoje tema
„Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip
juos valdyti“.
2021 m. birželio 3 d. 5 darbuotojai dalyvavo
Skaidrumo
akademijos
surengtame
nuotoliniame susitikime, metodinės pagalbos
renginyje tema ,,Korupcijos rizikų valdymas
vykdant ūkio subjekto priežiūrą“.
2021 m. rugsėjo 24 d. 2 darbuotojai dalyvavo
MB „Mokymų klubas“ organizuotuose
mokymuose tema „Interesų konfliktas
viešajame sektoriuje“
2021 m. lapkričio 29 d. 3 darbuotojai dalyvavo
Skaidrumo
akademijos
suorganizuotame
nuotoliniame renginyje tema „Skaidrumas
pirkimo inicijavimo etape“.
Iš viso 2021 m. korupcijos prevencijos
mokymuose dalyvavo 100 proc. Kauno TLK
darbuotojų.
Klaipėdos TLK: 2021 m. gegužės 4 d. 3
darbuotojai dalyvavo Skaidrumo akademijos
surengtoje nuotolinėje diskusijoje tema
„Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip
juos valdyti“.
2021 m. birželio 3 d. 5 darbuotojai dalyvavo
Skaidrumo
akademijos
surengtame
nuotoliniame susitikime – metodinės pagalbos
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renginyje tema ,,Korupcijos rizikų valdymas
vykdant ūkio subjekto priežiūrą“.
2021 m. birželio 30 d. 5 darbuotojai dalyvavo
STT surengtoje nuotolinėje paskaitoje tema
„Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje“ bei tema „Interesų konfliktai ir
pranešėjų apsauga“.
2021 m. spalio 15 d. 2 darbuotojai dalyvavo
mokymuose tema „Korupcijos prevencijos
sistema: pagrindinės priemonės ir jų taikymas.
Pokyčiai Korupcijos prevencijos įstatyme nuo
2022
metų“.
Organizatorius
–
MB
„Apertumas“.
2021 m. lapkričio 29 d. 4 darbuotojai dalyvavo
Skaidrumo
akademijos
organizuotame
nuotoliniame renginyje tema „Skaidrumas
pirkimo inicijavimo etape“.
2021 m. gruodžio 8 d. vyko nuotoliniai
Klaipėdos TLK skyrių darbuotojų susitikimai
su VLK atsakingu už korupcijos prevenciją
asmeniu.
Iš viso 2021 m. korupcijos prevencijos
mokymuose dalyvavo 100 proc. Klaipėdos
TLK darbuotojų.
Šiaulių TLK: 2021 m. gegužės 24 d. per
vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą
„Microsoft Teams“ TLK darbuotojams buvo
pristatytas VLK ir TLK dovanų politikos
aprašas ir pateiktas atlikti 10 klausimų testas,
parodantis šio aprašo nuostatų išmanymą.
Dalyvavo 33 TLK darbuotojai (70 proc. visų
darbuotojų). Įvertinus testo rezultatus, buvo
nustatyta, kad darbuotojai pakankamai gerai
išmano dovanų politikos principus ir nuostatas.
Tarnybinis raštas dėl VLK ir TLK dovanų
politikos aprašo pristatymo ir jo nuostatų
išmanymo vertinimo rezultatų analizės 2021 m.
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gegužės 27 d. buvo užregistruotas DVS (Nr.
VL-539).
2021 m. lapkričio 29 d. 2 Šiaulių TLK
darbuotojai dalyvavo Skaidrumo akademijos
organizuotame nuotoliniame renginyje tema
„Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“.
2021 m. gruodžio 16 d. ir 2021 m. gruodžio 17
d. 45 Šiaulių TLK darbuotojai dalyvavo
nuotoliniame susitikime su VLK patarėja
korupcijos prevencijai N. Lipskiene, buvo
aptarti skaidrumo politikos standartai, naujos
Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatos.
Iš viso 2021 m. korupcijos prevencijos
mokymuose dalyvavo 100 proc. Šiaulių TLK
darbuotojų.
Panevėžio TLK:
2021 m. balandžio 19 d. įvyko mokymai tema
„Tarnybinė etika ir korupcijos prevencija
jautriose srityse dirbantiems VT“, dalyvavo 1
darbuotojas.
2021 m. birželio 3 d. Skaidrumo akademijos
suorganizuotame nuotoliniame renginyje tema
„Korupcijos rizikos veiksniai ūkio subjektų
veiklos priežiūros srityje“ dalyvavo 4
darbuotojai.
2021 m. birželio 30 d. Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – SAM) organizuotuose
mokymuose tema „Korupcijos samprata ir
pasireiškimas
Lietuvoje“
dalyvavo
28
darbuotojai.
2021 m. lapkričio 10 d. įvykusiame susitikime
su STT atstovais dalyvavo 1 darbuotojas.
Susitikimo metu aptarti gerosios praktikos
pavyzdžiai, pokyčiai korupcijos prevencijos
organizavime, veiklos tęstinumo užtikrinimo
klausimai ir kt.
2021 m. lapkričio 19 d. Skaidrumo akademijos
renginyje tema „Lietuvos Respublikos
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korupcijos prevencijos įstatymas: naujovės ir
pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d.“ dalyvavo 5
darbuotojai.
2021 m. lapkričio 29 d. Skaidrumo akademijos
nuotoliniame renginyje tema „Skaidrumas
pirkimo inicijavimo etape“ dalyvavo 7
darbuotojai.
2021 m. gruodžio 9 d. buvo paminėtas 1-asis
iniciatyvos
„Skaidrumo
akademija“
gimtadienis, dalyvavo visi tą dieną dirbę
darbuotojai.
Per STT e. mokymų platformą surengtuose
mokymuose įvairiomis korupcijos prevencijos
temomis dalyvavo ir gavo sertifikatus 20
darbuotojų.
2021 m. gruodžio 29 d. įvyko vidiniai mokymai
tema „VTEK rekomendacijos dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir
priežiūros, patvirtintos VTEK 2021 m. lapkričio
24 d. sprendimu Nr. KS-332“ – šiuose
mokymuose dalyvavo 10 darbuotojų.
Iš viso 2021 m. korupcijos prevencijos
mokymuose dalyvavo 100 proc. Panevėžio
TLK darbuotojų.

3.1

Didinti asmens sveikatos priežiūros
įstaigų (toliau – ASPĮ) įvedamų į
privalomojo
sveikatos
draudimo
informacinę sistemą „Sveidra“ (toliau –
„Sveidra“) statistinių duomenų apie
suteiktas mokamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas skaidrumą ir
patikimumą:
3.1.1. Parengti ASPĮ, sudariusioms
sutartis su VLK ar TLK dėl asmens

3. UŽDAVINYS
Didinti skaidrumą sveikatos draudimo sistemoje.
Laukiama, kad pagal 2022 m. I
pusm. viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“
įvestus duomenis sumų (Eur), už
kurias pacientams buvo suteikta
mokamų paslaugų, vidurkis
Komisija,
sudarys ne mažiau nei 85 proc.
2020 m.
VLK Sutarčių
analogiškų sumų, nurodytų ASPĮ
III ketv.
skyrius;
finansinėse veiklos ataskaitose,
vidurkio (2019 m. I pusm. šis
rodiklis sudarė 50 proc.).

VYKDOMA.
3.1.1. Parengtas ir išsiųstas ASPĮ, sudariusioms
sutartis su VLK ar TLK dėl asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo,
skirtas raštas (reg. 2020 m. spalio 12 d., Nr. 4K6922), informuojantis apie teisės aktus,
įpareigojančius ASPĮ daryti įrašus apie
pacientams suteiktas mokamas paslaugas
statistinėje formoje Nr. 025/a-LK „Asmens
ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ ir
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sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir
apmokėjimo,
skirtą
aplinkraštį,
informuojantį apie teisės aktus,
įpareigojančius ASPĮ daryti įrašus apie
pacientams
suteiktas
mokamas
paslaugas formoje Nr. 025/a-LK
„Asmens
ambulatorinio
gydymo
statistinė kortelė“ ir formoje Nr. 066/aLK „Stacionare gydomo asmens
statistinė
kortelė“
(statistinėse
formose).
3.1.2. TLK vykdyti savo veiklos zonos
viešųjų ASPĮ įrašų „Sveidroje“ ir
finansinėse veiklos ataskaitose apie
lėšų sumų, už kurias pacientams buvo
suteikta mokamų paslaugų, stebėseną ir
kas pusmetį teikti stebėsenos ataskaitas
VLK Sutarčių skyriui bei darbuotojui (ams), atsakingam (-iems) už korupcijos
prevenciją.
3.1.3. Išnagrinėti teisės
aktus,
reglamentuojančius ASPĮ pareigą
daryti įrašus statistinėse formose apie
suteiktas mokamas sveikatos priežiūros
paslaugas, ir pateikti Sveikatos
apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl jų
tobulinimo.

TLK

2021
II ir
ketv.
2022
II ir
ketv.

m.
IV
ir
m.
IV

VLK Sutarčių 2021 m.
skyrius
ir III ketv.
darbuotojas (ai), atsakingas (i) už korupcijos
prevenciją

formoje Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo
asmens statistinė kortelė“.
3.1.2. Pavesta TLK vykdyti savo veiklos zonos
viešųjų ASPĮ įrašų „Sveidroje“ ir finansinėse
veiklos ataskaitose apie lėšų sumų, už kurias
pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų,
stebėseną ir kas pusmetį teikti stebėsenos
ataskaitas VLK Sutarčių skyriui bei asmeniui,
atsakingam už korupcijos prevenciją.
VLK specialistai 2021 m. II ketvirtį parengė
duomenų suvestinę ir, išanalizavę „Sveidros“
duomenis, nustatė, kad ASPĮ kai kuriais atvejais
įveda į šią informacinę sistemą akivaizdžiai
klaidingus duomenis (paslaugos dubliuojamos,
nurodomos klaidingos lėšų sumos ir pan.), o kai
kurios ASPĮ tokių duomenų į „Sveidrą“ iš viso
neįveda. VLK, siekdama stiprinti stebėseną,
2021 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 4K-3834 pavedė
TLK savo veiklos zonose surinkti duomenis iš
tų ASPĮ, kurių nurodyta „Sveidroje“ suma, už
kurią buvo suteikta mokamų paslaugų, sudaro
mažiau nei 50 proc. arba daugiau nei 110 proc.
atitinkamos sumos, nurodytos šių ASPĮ
finansinės veiklos rezultatų ataskaitose. Pagal
2021 m. IV ketvirtį pateiktas TLK 2021 m. I
pusmečio ataskaitas buvo nustatyta, kad:
Vilniaus TLK: Vilniaus TLK veiklos zonoje
suteiktų mokamų paslaugų stebėseną vykdė 54
ASPĮ, iš kurių: 15 įstaigų (27,7 proc.) į
„Sveidrą“ įvesta suma, už kurią buvo suteikta
mokamų paslaugų, sudarė daugiau kaip 70 proc.
atitinkamos sumos, nurodytos šių ASPĮ
finansinės veiklos rezultatų ataskaitose, 10
įstaigų (18,5 proc.) – nuo 50 proc. iki 70 proc.,
23 įstaigų (42,5 proc.) – iki 50 procentų. 6
įstaigų į „Sveidrą“ įvesta suma, už kurią buvo
suteikta mokamų paslaugų, sudarė daugiau kaip
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100 proc. atitinkamos sumos, nurodytos šių
ASPĮ finansinėse veiklos rezultatų ataskaitose.
2021 m. I pusmečio rezultatas šiek tiek geresnis
nei 2020 metų.
Kauno TLK: preliminarios siektinos 2021 m.
rodiklio reikšmės (ASPĮ „Sveidroje“ nurodyta
suma, už kurią buvo suteikta mokamų paslaugų,
turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc.
atitinkamos sumos, nurodytos šių ASPĮ
finansinės veiklos rezultatų ataskaitose) 2021
m. I pusmetį nepasiekė 36 iš 51 Kauno TLK
veiklos zonos viešųjų ASPĮ. 2021 m. I
pusmečio duomenis palyginus su 2020 m.
duomenimis, matyti, kad 17 viešųjų ASPĮ
minėto rodiklio reikšmė pagerėjo.
Klaipėdos TLK: Klaipėdos TLK veiklos
zonoje mokamų paslaugų stebėseną vykdė 42
ASPĮ, iš kurių: 9 įstaigų (21,4 proc.) į „Sveidrą“
įvesta suma, už kurią buvo suteikta mokamų
paslaugų, sudarė daugiau kaip 70 proc.
atitinkamos sumos, nurodytos šių ASPĮ
finansinės veiklos rezultatų ataskaitose, 5
įstaigų (11,9 proc.) – nuo 50 proc. iki 70 proc.,
6 įstaigų (14,2 proc.) – iki 50 proc., 6 įstaigų
(14,2 proc.) – iki 30 proc., 12 įstaigų (28,5
proc.) – iki 10 proc. 5 įstaigų į „Sveidrą“ įvesta
suma, už kurią buvo suteikta mokamų paslaugų,
sudarė daugiau kaip 100 proc. atitinkamos
sumos, nurodytos šių ASPĮ finansinėse veiklos
rezultatų ataskaitose.
2021m. I pusmečio rezultatas šiek tiek geresnis,
nei 2020 metų.
Šiaulių TLK: Šiaulių TLK veiklos zonoje
2021 m. III ketvirtį viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“
įvesta suma, už kurią buvo suteikta mokamų
paslaugų, sudarė daugiau kaip 68,2 proc.
atitinkamos sumos, nurodytos šių ASPĮ
finansinės veiklos rezultatų ataskaitose, t. y.
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sudarė didesnę dalį, palyginti su 2021 m. I
pusmečiu (53,2 proc.).
Panevėžio TLK: 2021 m. I pusmečio mokamų
paslaugų stebėseną vykdė 29 ASPĮ (88 proc.) iš
33. Duomenis apie visas mokamas paslaugas
(100 proc.) įvedė į „Sveidrą“ tik 1 įstaiga (3
proc.). 6 įstaigų (18 proc.) į „Sveidrą“ įvesta
suma,
už kurią buvo suteikta mokamų
paslaugų, sudarė iki 50 proc. atitinkamos
sumos, nurodytos šių ASPĮ finansinės veiklos
rezultatų ataskaitose,17 įstaigų (52 proc.) – 50–
99 proc., 5 įstaigų (15 proc.) į „Sveidrą“ įvesta
suma, už kurią buvo suteikta mokamų paslaugų,
buvo didesnė nei suma, nurodyta šių įstaigų
finansinės veiklos rezultatų ataskaitose. Iš 4
ASPĮ (12 proc.), neįvedusių duomenų apie
mokamas paslaugas į „Sveidrą“, 2 įstaigos
nenurodė šių duomenų ir finansinės veiklos
rezultatų ataskaitose.
2021 m. I pusm., palyginti su 2020 m., ASPĮ,
kurių į „Sveidrą“ įvesta suma, už kurią buvo
suteikta mokamų paslaugų, sudarė daugiau
kaip 50 proc. atitinkamos sumos, nurodytos šių
ASPĮ finansinės veiklos rezultatų ataskaitose,
skaičius padidėjo 2 įstaigomis (6 proc.).
3.1.3. VLK, išanalizavusi TLK pateiktus
duomenis ir informaciją apie duomenų
nesutapimo priežastis bei siekdama įgyvendinti
visa apimtimi pirmiau minėtą priemonę, taip
pat
išnagrinėjusi
teisės
aktus,
reglamentuojančius ASPĮ pareigą daryti įrašus
statistinėse formose apie suteiktas mokamas
sveikatos priežiūros paslaugas ir nustačiusi,
kad nustatyto kriterijaus, nepakeitus teisės
aktų, nebus galimybės pasiekti, 2021 m. spalio
1 d. raštu Nr. K-7694 pateikė SAM
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Antikorupcijos ir atitikties skyriui siūlymus dėl
teisės aktų tobulinimo.
3.2

Tobulinti Detalios pacientų lygio
sąnaudų
apskaitos
informacinės
sistemos (toliau – DPLSA IS)
funkcionalumą:
3.2.1. apmokyti VLK darbuotojus
taikyti DPLSA IS duomenų kokybės
užtikrinimo priemones;
3.2.2. toliau vykdyti pakartotinį
(išsamų) DPLSA IS duomenų kokybės
tikrinimą;
3.2.3. atlikti DPLSA IS gautų rezultatų
auditą.

VLK
Kainų 2022 m.
skyrius,
IV ketv.
VLK
Informacinių
sistemų plėtros
skyrius

1. VLK atsakingi darbuotojai VYKDOMA.
apmokyti taikyti DPLSA IS NESIBAIGĘS
duomenų kokybės užtikrinimo
priemones;
2. atliktas pakartotinis (išsamus)
DPLSA IS duomenų kokybės
patikrinimas;
3. atliktas auditas ir pateikta
duomenų teisingumo ir tikrumo
vertinimo santrauka kartu su
vertinimo metu parengtomis
pastabomis ir pasiūlymais.

VYKDYMO

TERMINAS

3.3

Įvertinti
galimas
korupcijos
pasireiškimo rizikas ir, siekiant jas
valdyti, parengti ASPĮ, vaistinių ir
kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių
sutartis su VLK ar TLK, veiklos
priežiūros
tvarkos
aprašo,
patvirtinto VLK direktoriaus 2014
m. sausio 21 d. įsakymu 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 projektą.

VLK
2022 m.
direktoriaus
IV ketv.
įsakymu
sudaryta darbo
grupė,
VLK Paslaugų
ekspertizės
ir
kontrolės
skyrius

Parengtas ASPĮ, vaistinių ir kitų VYKDOMA.
įstaigų bei įmonių, sudariusių NESIBAIGĘS
sutartis su VLK ar TLK, veiklos
priežiūros
tvarkos
aprašo
pakeitimo projektas.

VYKDYMO

TERMINAS

3.4

Atlikti planines kontrolės procedūras TLK,
2020 m. Nustatyta,
ar
daugiausia
pagal rizikos vertinimo rezultatus, VLK Medicinos III–IV
ortopedijos techninių priemonių
vadovaujantis VLK direktoriaus 2015 priemonių
ketv.
skiriantys
gydytojai
šias
m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 1K-339
priemones skiria pagrįstai, ar jie

ĮVYKDYTA.
Vilniaus TLK, vadovaudamasi šiais VLK
direktoriaus įsakymais: 2020 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. 1K-201 „Dėl ortopedijos įmonių
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„Dėl Asmens sveikatos priežiūros kompensavimo
įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, skyrius
sudariusių sutartis su Valstybine
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos
ministerijos ar teritorinėmis ligonių
kasomis, veiklos rizikos vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

nėra
šališki
įmonėms.

konkrečioms planinių patikrinimų“, 2020 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr.
1K-201 „Dėl ortopedijos įmonių planinių
patikrinimų“ pakeitimo“, 2020 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl ortopedijos įmonių
planinių patikrinimų“ ir 2020 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 1K-218 „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr.
1K-195 „Dėl ortopedijos įmonių planinių
patikrinimų“ pakeitimo“, atliko patikrinimus
dviejose ortopedijos įmonėse. Surašytos
patikrinimo pažymos (2020 m. rugpjūčio 20 d.
Nr. 1VP-100 ir Nr. 1VP-101) buvo VLK
išsiųstos 2020 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. 3S9469. Galutiniai sprendimai surašyti 2020 m.
spalio 22 d. ekspertizės pažymoje Nr. 1EP-121
ir 2020 m. spalio 28 d. ekspertizės pažymoje Nr.
1EP-122. Atlikus patikrinimus vienoje
ortopedijos įmonėje, buvo patikrinti 300 vnt.
priemonių, kurias skyrė 4 gydytojai. Iš jų 6
priemonės (2 proc.) paskirtos nepagrįstai,
pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Kitoje
ortopedijos įmonėje taip pat patikrinta 300 vnt.
priemonių, kurias skyrė 2 gydytojai. Visos
priemonės paskirtos pagrįstai.
Išvada: atlikus patikrinimus, nustatyta, kad visi
gydytojai didžiąją dalį ortopedijos techninių
priemonių skyrė pagrįstai.
Kauno TLK, vadovaudamasi šiais VLK
direktoriaus įsakymais: 2020 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. 1K-197 „Dėl ortopedijos įmonių
planinių patikrinimų“, 2020 m. liepos 9 d.
įsakymu Nr. 1K-202 „Dėl ortopedijos įmonių
planinių patikrinimų“ ir 2020 m. liepos 13 d.
įsakymu Nr. 1K-214 „Dėl ortopedijos įmonių
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planinių patikrinimų“, atliko patikrinimus
trijose ortopedijos įmonėse. Buvo parengtos
šios patikrinimų pažymos – 2020 m. rugpjūčio
17 d. Nr. ASE-87, Nr. ASE-88, Nr. ASE-89.
Surašytos šios ekspertizės pažymos: 2020 m.
lapkričio 30 d., Nr. 103-62; 2020 m. lapkričio
30 d., Nr. 103-64; 2020 m. gruodžio 3 d., Nr.
103-68. VLK apie atliktas kontrolės procedūras
buvo informuota 2020 m. gruodžio 8 d. raštu
Nr. 3-2366.
Klaipėdos TLK 2020 m. III ketv., vykdydama
VLK direktoriaus 2020 m. liepos 8 d. įsakymą
Nr. 1K-203 „Dėl ortopedijos įmonių planinių
patikrinimų“, patikrino vieną ortopedijos
įmonę. Apie atliktus neplaninius patikrinimus
VLK buvo informuota 2020 m. rugpjūčio 3 d.
raštu Nr. A1-4903 ir 2020 m. rugsėjo 2 d. raštu
Nr. A1-5562.
Išvada: visais atvejais ortopediniai gaminiai
pacientams buvo skiriami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698
„Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių
įsigijimo
išlaidos
kompensuojamos
iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto ir jų bazinių kainų sąrašų
patvirtinimo“ nuostatomis. 1 proc. atvejų
nustatyti pažeidimai – gydytojo ortopedo
traumatologo konsultacijos buvo suteiktos
pacientams, neturintiems siuntimo.
Šiaulių TLK buvo atliktos šios kontrolės
procedūros: vykdant VLK direktoriaus 2020 m.
liepos 8 d. įsakymą Nr. 1K-205 „Dėl
ortopedijos įmonių planinių patikrinimų“, buvo
atlikta kontrolės procedūra vienoje ortopedijos
įmonėje; vykdant VLK direktoriaus 2020 m.
liepos 8 d. įsakymą Nr. 1K-206
„Dėl
ortopedijos įmonių planinių patikrinimų“, buvo
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atlikta kontrolės procedūra vienoje ortopedijos
įmonėje. VLK apie atliktus patikrinimus buvo
informuota 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr.
S-3091.
Išvados: Šiaulių TLK 100 proc. atliko VLK
direktoriaus įsakymais numatytas planines
kontrolės procedūras pagal rizikos vertinimo
rezultatus. Šiaulių TLK buvo pavesta atlikti
rotacines kontrolės procedūras.
Nustatyta, kad
daugiausia ortopedijos
techninių priemonių skiriantys gydytojai šias
priemones skiria pagrįstai.
Panevėžio TLK 2020 m. III ketv., vykdydama
VLK direktoriaus 2020 m. liepos 9 d. įsakymą
Nr. 1K-209 „Dėl ortopedijos įmonių planinių
patikrinimų“, patikrino vieną ortopedijos
įmonę. Patikrinimo metu nustatyta, kad visiems
pacientams ortopedijos technines priemones
skyrė tokią teisę turintys fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojai. Nustatyta, kad vienam
asmeniui buvo išduoti 3 gaminiai pagal
negaliojantį siuntimą (nustatyta 114,25 Eur žala
PSDF biudžetui).
Vykdant VLK direktoriaus 2020 m. liepos 14 d.
įsakymą Nr. 1K-216 „Dėl ortopedijos įmonių
planinių patikrinimų“, buvo patikrinta viena
ortopedijos įmonė, patikrinimo metu rasta
duomenų įvedimo į „Sveidrą“ klaidų. Nustatyti
22 atvejai, kai buvo išrašyti vieno pirminės
asmens sveikatos priežiūros centro gydytojo
chirurgo siuntimai, remiantis galimai neteisėtai
nurodytais ligos kodais (indikacijomis).
Pakartotinai
atlikus
minėtos
įstaigos
patikrinimą ir įtarus medicinos dokumentų
klastojimą, medžiaga perduota teisėsaugos
institucijoms.
Vykdant VLK direktoriaus 2020 m. liepos 17 d.
įsakymą Nr. 1K-221 „Dėl ortopedijos įmonių
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3.5

Patikrinti ortopedijos įmonių, su
kuriomis einamaisiais metais buvo
sudarytos sutartys dėl apdraustųjų
privalomuoju sveikatos draudimu
(toliau – apdraustieji) aprūpinimo
ortopedijos techninėmis priemonėmis,
gamybines patalpas ir įrengimus, taip
pat patalpas, skirtas apdraustiesiems
aptarnauti.

planinių patikrinimų“, buvo patikrinta viena
ortopedijos įmonė – tikrinamas joje dirbančių
gydytojų specialistų išrašytų siuntimų įsigyti
ortopedijos technines priemones pagrįstumas ir
teisėtumas. Nustatyti medicinos dokumentų
pildymo trūkumai, rasta duomenų įvedimo į
„Sveidrą“ klaidų.
Apie atliktus planinius patikrinimus VLK buvo
informuota 2020 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr.
12-3126 „Dėl ortopedijos įmonių planinių
patikrinimų“.
Vykdant VLK direktoriaus 2020 m. rugpjūčio
27 d. įsakymą Nr. 1K-256 „Dėl ortopedijos
įmonių neplaninių patikrinimų“, buvo
patikrinta dar viena ortopedijos įmonė – buvo
tikrinamas joje dirbančių gydytojų specialistų
išrašytų siuntimų įsigyti ortopedijos technines
priemones
pagrįstumas
ir
teisėtumas.
Patikrinimo metu nustatyta duomenų įvedimo į
„Sveidrą“ klaidų.
Apie atliktą patikrinimą VLK buvo informuota
2020 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. 12-3257 „Dėl
neplaninio patikrinimo“.
TLK,
2021 m. Įvertinta, ar visos ortopedijos ĮVYKDYTA.
VLK Medicinos IV ketv. įmonės, sudariusios sutartis su Vilniaus
TLK,
vadovaudamasi
VLK
priemonių
VLK,
yra
tinkamai
pasirengusios
direktoriaus
2020
m.
spalio
7
d.
įsakymu
Nr.
*
kompensavimo
jas vykdyti.
1K-274 „Dėl ortopedijos įmonių gamybinių
skyrius
patalpų ir patalpų apdraustiesiems aptarnauti
patikrinimų“, turėjo patikrinti ortopedijos
įmonių UAB „Šaltlita“, UAB „Lindego“, UAB
Medical Progress, VšĮ „Nojė“, UAB
„Ortopedijos priemonės“, UAB „Gera klausa“,
UAB „Audiomedika“, UAB „Laudata“, UAB
„Opera – klausos sprendimai“, UAB „Ortho
Baltic“ gamybines ir klientų aptarnavimo
patalpas bei įrangą, naudojamą ortopedijos
techninėms priemonėms gaminti. VLK
direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr.
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1K-318 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1K-274 „Dėl
ortopedijos įmonių gamybinių patalpų ir
patalpų
apdraustiesiems
aptarnauti
patikrinimų“ pakeitimo“ TLK buvo nurodyta
surinkti informaciją apie įmonių įrangą,
naudojamą ortopedijos techninėms priemonėms
gaminti, o patalpų patikrinimus atlikti per 14
kalendorinių dienų po karantino pabaigos.
Informacija iš įstaigų buvo surinkta ir el. paštu
perduota
VLK
Medicinos
priemonių
kompensavimo skyriui. Atšaukus karantiną, iki
2021 m. liepos 14 d. buvo patikrinta 10
(dešimties) ortopedijos įmonių gamybinės
patalpos. Apie patikrinimo rezultatus VLK
buvo informuota 2021 m. liepos 14 d. raštu Nr.
3S-8239 „Dėl ortopedijos įmonių gamybinių
patalpų patikrinimo“. Su šiuo raštu buvo
išsiųstos ir patikrinimo aktų kopijos.
Kauno
TLK,
vadovaudamasi
VLK
direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-276 „Dėl ortopedijos įmonių gamybinių
patalpų ir patalpų apdraustiesiems aptarnauti
patikrinimų“, turėjo patikrinti UAB „Klausos
technika“, UAB „Nacionalinis ortopedijos
centras“, UAB „Ortopedijos sprendimai“, UAB
VPL akių protezavimo centras, VšĮ „Vilties
žiedas“, UAB „Ortopagalba“, MB „Ortogija“,
UAB „Ortex LT“ ir UAB „Ortofabrikas“
gamybines ir klientų aptarnavimo patalpas bei
įrangą, naudojamą ortopedijos techninėms
priemonėms gaminti. VLK direktoriaus 2020
m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1K-325 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m.
spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-276 „Dėl
ortopedijos įmonių gamybinių patalpų ir
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patalpų
apdraustiesiems
aptarnauti
patikrinimų“ pakeitimo“ TLK buvo nurodyta
surinkti informaciją apie įmonių ortopedijos
techninių priemonių gamybai naudojamą
įrangą, o patalpų patikrinimus atlikti per 14
kalendorinių dienų po karantino pabaigos.
Informacija iš įstaigų surinkta ir el. paštu
perduota
VLK
Medicinos
priemonių
kompensavimo skyriui. Atšaukus karantiną,
buvo atlikti 9 ortopedijos įmonių gamybinių ir
apdraustiesiems aptarnauti skirtų patalpų
patikrinimai ir užpildyti patikrinimo aktai. Apie
atliktus patikrinimus VLK buvo informuota
2021 m. liepos 14 d. raštu Nr. 3-1403.
Klaipėdos TLK VLK direktoriaus 2020 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-277 „Dėl
ortopedijos įmonių gamybinių patalpų ir
patalpų
apdraustiesiems
aptarnauti
patikrinimų“ pradėjo patikrinimus UAB
„Protezavimo guru“, UAB „Pasaulio optika“ ir
UAB „Otomedika“, kurie laiku nebuvo užbaigti
dėl paskelbto karantino. Atšaukus karantiną, per
14 d. buvo atlikti patikrinimai UAB
„Otomedika“, UAB „Pasaulio optika“ ir UAB
,,Protezavimo guru“ ir surašyti patikrinimo
aktai. Visos patikrintos ortopedijos įmonės yra
tinkamai pasirengusios vykdyti sutarties
reikalavimus.
Apie atliktus patikrinimus VLK buvo
informuota, pateikiant užpildytus patikrinimo
aktus, 2021 m. liepos 20 d. raštu Nr. A1- 4201.
Šiaulių TLK informavo AB „Ortopedijos
technika“, UAB „Ortopedijos klinika“, UAB
„Pirmas žingsnis“ apie numatomą atlikti
tikrinimą. Šios įmonės iki 2020 m. lapkričio 6
d. pateikė užpildytą ir pasirašytą Įrangos
ortopedijos techninėms priemonėms gaminti
sąrašą bei laisvos formos deklaraciją,
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patvirtinančią, kad įmonė turi ir naudoja pagal
paskirtį visą Įrangos ortopedijos techninėms
priemonėms gaminti sąraše nurodytą įrangą.
Taip pat buvo paskambinta visoms ortopedijos
įstaigoms, siekiant įsitikinti, ar nekilo problemų
vykdant pavedimą. Atšaukus karantiną, Šiaulių
TLK, vykdydama VLK direktoriaus 2020 m.
spalio 9 d. įsakymą Nr. 1K-279 „Dėl
ortopedijos įmonių gamybinių patalpų ir
patalpų
apdraustiesiems
aptarnauti
patikrinimų“ ir VLK direktoriaus 2020 m.
spalio 29 d. įsakymą Nr. 1K-327 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m.
spalio 9 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl
ortopedijos įmonių gamybinių patalpų ir
patalpų
apdraustiesiems
aptarnauti
patikrinimų“ pakeitimo“, atliko minėtų
ortopedijos įmonių gamybinių patalpų ir
patalpų
apdraustiesiems
aptarnauti
patikrinimus. Patikrinimo aktai ir patalpų
nuotraukos buvo perduotos VLK Medicinos
priemonių kompensavimo skyriui 2021 m.
liepos 12 d. raštu Nr. S-2236, raštu Nr. S-2237
ir raštu Nr. S-2238. Šiaulių TLK pagal
nustatytus terminus patikrino visas numatytas
ortopedijos įmones. Visos tikrintos įmonės turi
gamybines patalpas ir jas naudoja pagal paskirtį
bei turi patalpas, skirtas apdraustiesiems
aptarnauti.
Panevėžio TLK: vykdant VLK 2020 m. spalio
9 d. įsakymą Nr. 1K-280 „Dėl ortopedijos
įmonių gamybinių patalpų ir patalpų
apdraustiesiems aptarnauti patikrinimo“, 2020
m. IV ketv. nuotoliniu būdu, suderinus su VLK,
buvo patikrintos 6 ortopedijos įmonės. Surašyti
patikrinimo aktai: 2020 m. gruodžio 7 d. UAB
„Surdotechnika“ patikrinimo aktas Nr. 39-203,
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2020 m. gruodžio 7 d. UAB „Biomedikos
centras“ patikrinimo aktas Nr. 39-204, 2020 m.
gruodžio 8 d. UAB „Ortho-modus“ patikrinimo
aktas Nr. 39-205, 2020 m. gruodžio 10 d. UAB
„MT sprendimai“ patikrinimo aktas Nr. 39-206,
2020 m. gruodžio 10 d. UAB „Ortopedijos
paslaugų klinika“ patikrinimo aktas Nr. 39-207,
2020 m. gruodžio 10 d. UAB „OrtoPro“
patikrinimo aktas Nr. 39-208. Įrangos ir patalpų
nuotraukos,
deklaracijos,
pasirašyti patikrinimo aktai buvo persiųsti
VLK (2021 m. sausio 11 d. raštas Nr. 12-67,
2021 m. sausio 11 d. raštas Nr. 12-68, 2021 m.
sausio 11 d. raštas Nr. 12-69, 2021 m. sausio 11
d. raštas Nr. 12-70, 2021 m. sausio 12 d. raštas
Nr. 12-79, 2021 m. sausio 12 d. raštas Nr. 1280).
3.6

VLK interneto svetainėje skelbti
ortopedijos įmonių ir ortopedijos
techninių priemonių (pagal klases ir
poklasius), dėl kurių kompensavimo
šios įmonės su VLK sudarė sutartis,
sąrašus.

VLK Medicinos Nuolat
priemonių
kompensavimo
skyrius

Siekiant didesnio skaidrumo ir
aiškumo,
VLK
interneto
svetainėje paskelbti ortopedijos
įmonių ir ortopedijos techninių
priemonių (pagal klases ir
poklasius),
dėl
kurių
kompensavimo šios įmonės su
VLK sudarė sutartis, sąrašai.

VYKDOMA.
Kompensuojamų
ortopedijos
techninių
priemonių katalogai pagal įmones skelbiami
VLK
interneto
svetainėje
adresu:
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklossritys/gyventojams-1/ortopedijos-techninespriemones-ir-medicinospriemones/kompensuojamu-otp-katalogaipagal-imones-2021
Taip pat galima rasti informacijos apie minėtas
priemones ir šiuose puslapiuose:
akių
protezai:
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklossritys/gyventojams-1/ortopedijos-techninespriemones-ir-medicinos-priemones/akiuprotezavimas;
ortodontiniai
aparatai:
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklossritys/gyventojams-1/ortopedijos-technines-
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priemones-ir-medicinospriemones/ortodontiniai-aparatai;
klausos
aparatai: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklossritys/gyventojams-1/ortopedijos-techninespriemones-ir-medicinospriemones/ortodontiniai-aparatai;
galūnių
protezai:
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklossritys/gyventojams-1/ortopedijos-techninespriemones-ir-medicinos-priemones/galuniuprotezavimas-neigaliesiems.
4 UŽDAVINYS.

Įgyvendinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu pateiktas rekomendacijas
4.1

Supažindinti VLK darbuotojus su VLK VLK Teisės
personalo valdymą ir administravimą skyrius
reglamentuojančiais teisės aktais per
DVS.

Nuolat

Rekomendacijų, pateiktų 2019
m.
nustatant
korupcijos
pasireiškimo tikimybę VLK
personalo
valdymo
ir
administravimo
srityje
(rekomenduojama supažindinti
VLK darbuotojus per DVS su
VLK personalo valdymą ir
administravimą
reglamentuojančiais
teisės
aktais), įgyvendinimas.

4.2.

Mažinti
korupcijos
pasireiškimo VLK
tikimybę automatizuojant duomenų Draudžiamųjų
įvedimą į Draudžiamųjų privalomuoju registro skyrius
sveikatos draudimu registrą (toliau –
Registras), centralizuojant rankiniu
būdu daromų įrašų tvarkymą ir
užtikrinant, kad veiksmai (įrašai), susiję
su draudimo laikotarpių Registre
nustatymu, būtų atliekami taikant
keturių akių principą:

2022 m. Rekomendacijų, pateiktų 2018 VYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.
IV ketv.
m.
nustatant
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
dėl
duomenų apie draudžiamųjų
privalomojo sveikatos draudimo
galiojimo laikotarpius keitimo
rankiniu
būdu
Registre
aktualumo, dalies, kurioms
pritarta Komisijos 2020 m.
gegužės 22 d. protokoliniu

VYKDOMA.
VLK
darbuotojai
DVS
priemonėmis
supažindinami su visais personalo valdymą ir
administravimą reglamentuojančiais teisės
aktais. Dokumentų sąrašas, pateikiamas 2019
m. gruodžio 12 d. VLK Teisės skyriaus rašte Nr.
3P-1192 „Dokumentų, su kurias naujai priimti
darbuotojai privalo susipažinti, sąrašas“, nuolat
atnaujinamas pagal poreikį.
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4.2.1.
automatizuoti
gyventojų
prašymų dėl Registro duomenų
tvarkymo pateikimą – sudaryti
galimybę gyventojams prašymus ir
pridedamus dokumentus pateikti per
Elektroninių valdžios vartų portalą
(www.epaslaugos.lt),
paliekant
galimybę juos priimti ir registruoti
TLK;
4.2.2. nustatyti, kad rankinio Registro
duomenų tvarkymo funkcijas vykdytų
VLK Draudžiamųjų registro skyrius,
nustatant tam tikras išimtis, kai tai
galėtų būti atliekama ir TLK;
4.2.3. nustatyti, kad veiksmai (įrašai),
susiję su draudimo laikotarpių Registre
nustatymu, būtų atliekami taikant
keturių akių principą.
4.3

Rekomendacijų, pateiktų 2019 m. VLK
nustatant korupcijos pasireiškimo skyrius
tikimybę VLK personalo valdymo ir
administravimo
srityje,
įgyvendinimas.
Rekomendacijos svarstyti galimybę
VLK vidaus teisės aktuose įtvirtinti šias
nuostatas:
1) dėl atrinktų kandidatų pavardžių ar
gyvenimo aprašymų pateikimo prieš
atranką / konkursą juos vykdantiems
asmenims, kad būtų užtikrintas atranką
/
konkursą
vykdančių
asmenų
nusišalinimas dar iki galimo interesų
konflikto;
2) dėl kandidatams prieš atranką /
konkursą
pateikiamos
užpildyti
sąžiningumo
deklaracijos:
joje
kandidatai turėtų pateikti informaciją

sprendimu
įgyvendinimas.

(7K-661),

Teisės 2020 m. Svarstytos galimybės VLK
III ketv.
vidaus teisės aktuose įtvirtinti
nurodytas nuostatas ir Komisijai
pateiktas svarstymo protokolas,
kuriame išdėstomi argumentuoti
sprendimai dėl rekomendacijų
įgyvendinimo.

ĮVYKDYTA.
2020 m. rugsėjo 10 d. svarstymų protokolas Nr.
7K-1154 buvo pateiktas Komisijai. Daugelio
rekomendacijų įgyvendinimui po svarstymo
buvo pritarta.
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4.4

apie VLK dirbančius asmenis, dėl kurių
gali kilti interesų konfliktas;
3) dėl darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atrankos ir konkurso
posėdžio
protokolo
formos
patvirtinimo;
4) dėl žemiausio galimo pretendento (į
darbuotojo, dirbančio pagal sutartį,
pareigybę) kompetencijų vertinimo
balo, taikytino vykdant kviečiamo
dirbti VLK pretendento atranką,
nustatymo;
5) dėl darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atrankų pokalbių
organizavimo, laikantis VLK ir TLK
naujų
darbuotojų
atrankos
ir
adaptacijos tvarkos aprašo, patvirtinto
VLK direktoriaus 2017 m. gruodžio 28
d. įsakymu Nr. 1K-273 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos ir
teritorinių
ligonių
kasų
naujų
darbuotojų atrankos ir adaptacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punkto
reikalavimo (atrankos pokalbyje turi
dalyvauti specialistas, atsakingas už
žmogiškųjų išteklių valdymą, ir (ar)
struktūrinio padalinio, kuriame yra
laisva pareigybė, vadovas, taip pat kiti
darbuotojai, įtraukti į darbuotojų
atrankos komisijas) arba ši nuostata
turėtų būti keičiama.
Parengti VLK valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo užmokesčio nustatymo,
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
aprašo, patvirtinto VLK direktoriaus
2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-

VLK Teisės
2021 m.
skyrius,
III ketv.
VLK profesinė
sąjunga

VLK valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo užmokesčio
nustatymo, apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos aprašas,
patvirtintas VLK direktoriaus

VYKDOMA.
VLK direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. įsakymo
Nr. 1K-25 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo užmokesčio nustatymo,
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25 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
užmokesčio nustatymo, apskaičiavimo
ir
mokėjimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“, pakeitimą, papildant jį
kriterijais,
kuriais
vadovautųsi
subjektai, dalyvaujantys priimant
sprendimą dėl priemokos skyrimo.

4.5

Tobulinti ir skaidrinti VLK ir TLK
darbo organizavimą tarpvalstybinės
sveikatos
priežiūros
išlaidų
kompensavimo srityje:
4.5.1. pateikti pasiūlymus SAM dėl
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d.
įsakymo
Nr.
V-957
„Dėl
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo;
4.5.2.
parengti
Tarpvalstybinės
sveikatos priežiūros išlaidų ir sąnarių
endoprotezų
įsigijimo
išlaidų
kompensavimo
komisijos
darbo
reglamento,
patvirtinto
VLK
direktoriaus 2016 m. gegužės 11 d.
įsakymu
Nr.
1K-156
„Dėl

VLK
Tarpvalstybinės
sveikatos
priežiūros
išlaidų ir sąnarių
endoprotezų
įsigijimo išlaidų
kompensavimo
komisija,
VLK
Tarptautinių
reikalų skyrius,
VLK Medicinos
priemonių
kompensavimo
skyrius

2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.
1K-25 „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo užmokesčio
nustatymo, apskaičiavimo ir
mokėjimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“, buvo papildytas
kriterijais, kuriais turi vadovautis
asmenys, dalyvaujantys priimant
sprendimą
dėl
priemokos
skyrimo.

apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, pakeitimo projektas buvo
parengtas priemonės įgyvendinimo numatytais
terminais. Tačiau, atsižvelgiant į VLK aktualius
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo
pakeitimus (2021 m. lapkričio 25 d. įstatymas
Nr. XIV-710 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už
darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12,
14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo“),
VLK
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
užmokesčio nustatymo, apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos aprašas buvo pakoreguotas ir
bus pateiktas VLK direktoriui tvirtinti.

2021 m. II Rekomendacijų, pateiktų 2020
ketv.
m.
nustatant
korupcijos
pasireiškimo tikimybę VLK ir
TLK tarpvalstybinės sveikatos
priežiūros išlaidų kompensavimo
srityje, įgyvendinimas.

ĮVYKDYTA
4.5.1. 2021 m. vasario 17 d. raštu 4K- 1444
SAM buvo pateiktas įsakymo dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013
m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas. Šiam projektui buvo
pritarta, aprašas išdėstytas nauja redakcija.
(2021 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. V-633). Dalis
pakeitimų įsigaliojo nuo 2021 m. balandžio 1 d.,
kita dalis įsigaliojo 2022 m. sausio 1 d..
4.5.2. Vadovaujantis Sąnarių endoprotezavimo
ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti
kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.
V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų
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Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros
išlaidų ir sąnarių endoprotezų įsigijimo
išlaidų kompensavimo komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“, pakeitimą,
nustatant išsamią asmens prašymo
vertinimo pažymos formą, papildant ją
vertinimo kriterijais, pagal kuriuos
būtų teikiama išsami informacija apie
tikrinimo objektą ir įvertinama atitiktis
teisės aktų reikalavimams;
4.5.3. paskirti darbuotoją, kuris būtų
atsakingas už VLK Tarpvalstybinės
sveikatos
priežiūros
išlaidų
kompensavimo žurnalo tvarkymą ir
pildymą pagal Dokumentų rengimo
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4
d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų
rengimo
taisyklių
patvirtinimo“,
reikalavimus;
4.5.4.
atsižvelgiant
į
teisės
aktų reikalavimus, patikslinti VLK
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros
išlaidų ir sąnarių endoprotezų įsigijimo
išlaidų kompensavimo komisijos,
sudarytos VLK direktoriaus 2016 m.
vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-36 „Dėl
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros
išlaidų ir sąnarių endoprotezų įsigijimo
išlaidų kompensavimo komisijos
sudarymo“, sudėtį;
4.5.5. parengti TLK Tarpvalstybinės
sveikatos
priežiūros
išlaidų
kompensavimo
komisijos
darbo
reglamento,
patvirtinto
VLK
direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d.
įsakymu
Nr.
1K-293
„Dėl
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros

sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 punktu, 2021
m. gegužės 28 d. VLK direktoriaus įsakymu
Nr. 1K-173 „Dėl Individualių sąnarių
endoprotezų įsigijimo išlaidų kompensavimo
komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento
patvirtinimo“
buvo
patvirtintas
Individualių sąnarių endoprotezų įsigijimo
išlaidų kompensavimo komisijos darbo
reglamentas, nustatantis Individualių sąnarių
endoprotezų įsigijimo išlaidų kompensavimo
komisijos sudarymo tvarką, šios komisijos
uždavinius ir funkcijas, teises, pareigas ir
atsakomybę, taip pat šios komisijos darbo
organizavimo ir sprendimų priėmimo bei jų
įforminimo tvarką.
4.5.3.
Įgyvendinus
4.5.1
priemonę,
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų
kompensavimo žurnalas buvo panaikintas. Nuo
2022 m. sausio 1 d. duomenys tvarkomi
Europos
duomenų
mainų informacinėje
sistemoje (EDMIS).
4.5.4 Vadovaujantis Sąnarių endoprotezavimo
ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti
kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.
V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų
sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas),
33 punktu, 2021 m. gegužės 28 d. VLK
direktoriaus įsakymu Nr. 1K-173 buvo sudaryta
Individualių sąnarių endoprotezų įsigijimo
išlaidų kompensavimo komisija. Siekiant
užtikrinanti tinkamą valstybės atstovavimą,
sprendimus priimančio subjekto veiklos
objektyvumą ir skaidrumą, buvo patikslinta
Komisijos sudėtis. Taip pat buvo atsižvelgta į
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išlaidų kompensavimo komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“, pakeitimą.

tai, kad tiek Komisijos nariai tarpusavyje, tiek
Komisijos ir VLK skyriaus darbuotojai,
atsakingi už ekspertinės medžiagos rengimą,
nebūtų susiję pavaldumo santykiais.
4.5.5. 2021 m. balandžio 21 d. VLK
direktoriaus įsakymu Nr. 127 „Dėl Valstybinės
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d.
įsakymo Nr. 1K-293 „Dėl Tarpvalstybinės
sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo
komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“, buvo patvirtintas naujos redakcijos
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų
kompensavimo komisijos darbo reglamentas. Jį
rengiant buvo atsižvelgta į pateiktas
rekomendacijas: t. y. buvo nustatyti komisijos
uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės,
komisijos sudarymo, jos darbo organizavimo
procedūros ir narių atsakomybė.

* Priemonės įgyvendinimo terminas priklauso nuo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje trukmės. Jeigu karantinas truks ilgiau nei numatytas priemonės įgyvendinimo
terminas, šis terminas bus nukeliamas automatiškai, o priemonė įgyvendinama ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų po karantino pabaigos.

