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Dėl ASPĮ darbuotojų DU statistikos pateikimo

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu
Nr. 1K-106 buvo patvirtintas Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų 
vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašas, kuriame numatyta, jog 
ASP įstaigos kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 18 dienos teikia teritorinėms ligonių kasoms praėjusio 
mėnesio Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo 
užmokestį - ataskaitą, kurioje yra nurodomi šie duomenys:

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) yra
6. ASP įstaigos steigėjas;
7. teritorinės ligonių kasos, kurios veiklos zonoje yra ASP įstaiga (jos pagrindinė buveinė), pavadinimas

Šie rodikliai:

8. ASP įstaigos darbo užmokesčio fondas
9. fizinių asmenų skaičius
10. užimtų etatų skaičius

yra pateikiami išskaidyti pagal 5 darbuotojų grupes

* Administracija
* Gydytojai
* Slaugytojai
* Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
* Kitas personalas

Deja tokia statistika nėra pateikiama VLK tinklapyje, kur yra pateikiama tik agreguota gydytojų ir 
slaugytojų, bet ne administracijos, kito personalo, teikiančio ASP paslaugas ir kito personalo darbo 
užmokesčio, statistika. 
VLK tinklapyje taip pat nėra pateikiami mėnesiniai duomenys, o tik metiniai, arba suminiai 9 mėnesių 
duomenys. Pateikiamoje statistikoje nėra nurodomas darbuotojų skaičius. 
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http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/gydytojuirslaugytojudarbouzmokestis/Puslapiai/default.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0675f5e0edf211e4a8669450a5f0514d/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ec2922c5-8863-4436-a268-ee3d3b87ae45
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0675f5e0edf211e4a8669450a5f0514d/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ec2922c5-8863-4436-a268-ee3d3b87ae45


Dėl šių priežasčių tokia statistika nėra tinkama daryti jokioms išvadoms (pvz., dėl nepateikiamo darbuotojo 
skaičiaus, negalima agreguoti duomenų pagal savivaldybes arba apskritis) ir atitinkamai tokia statistika nėra 
tinkama socialiniams partneriams, akademikams bei visuomenei. 

Todėl prašau VLK atsiųsti atitinkamą (ne agreguotą) statistiką, kurioje būtų visų turimų mėnesinių 
laikotarpių (nuo statistikos rinkimo pradžios) ASP suvestinę statistiką, kaip nurodoma žemiau (bei prie el. 
laiško prisegtame priede) pateiktoje lentelėje, kartu išskaidant statistiką pagal darbuotojų grupės bei nurodant
darbo užmokesčio fondą, užimtų etatų bei fizinių asmenų skaičių kiekvienai darbuotojų kategorijai.

Pageidautinas duomenų formatas: kableliu atribotų reikšmių .csv, arba .json duomenų formatas.

Atsižvelgiant į tai, jog ši statistika yra būtina socialiniams partneriams (gydytojų ir slaugytojų profesinėms 
sąjungoms bei asociacijoms), aš planuoju kiekvieną mėnesį teikti identišką prašymą atsiųsti statistiką. 
Siekiant išvengti abipusio perteklinio susirašinėjimo, norėčiau nuoširdžiai ir labai atvirai pasiūlyti atitinkamą
statistiką (.csv arba .json formatu) patalpinti ir kiekvieną mėnesį atnaujinti arba vlk.lt tinklapyje, arba 
Valstybės atvirų duomenų portale.

Pagarbiai

Ekonomistas ir duomenų mokslinininkas
Justas Mundeikis

Pageidaujama gauti statistiką tokiu formatu. Lentelėje pavaizduojamas duomenų pateikimas ilguoju (angl. -
long) formatu, skaičiai atitinka surenkamus rodiklius (žr. rašto 1. psl)
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