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Savivaldybės kontrolės audito tarnyba -  prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, 

ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Vilniaus rajono savivaldybės 

turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės 

biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.  

Atliekant auditą, teikdama audito pastebėjimus, rekomendacijas, Tarnyba  

siekia didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir jo kuriamą naudą visuomenei. 

 

Auditą atliko: Irena Narkevič (grupės vadovė), Irena Seniutienė, Ilona Rackevič 

Audito ataskaita pateikta: VRCP, VRSA, VRS tarybai, merui 
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PAGRINDINIAI FAKTAI  

 

 

Planavimo 
dokumentai 
tobulintini 
Veiklos tikslai 

nenuoseklūs ir ne 
visada vertinami

2018-2021 m.                  
pajamos už mokamas paslaugas 
mažėja

Nepakankamai 
viešinama 

galimybė gauti 
kompensaciją už 

dantų 
protezavimą iš 

SB

SB skirtos lėšos dantų 
protezavimui įsisavintos iš 
dalies: 

2020 m. - 12,5 proc. 

2021 m. - 49,0 proc. 

Vilniuje ir 
Vilniaus rajone 

protezavimo 
paslaugos 

konkurencija 
didelė

2019 m. 257 asm. 
2020 m. 253 asm. 

(kontaktinės 
paslaugos sumažėjo 

dėl Covid-19)

2021 m. 466 asm.

2018-2021 m. 
apmokėtų iš 

PSDF paslaugų 
gavėjai - 51 proc. 
Vilniaus rajono 

gyventojai

Skyriaus 
sąnaudos 

nuolat viršija 
pajamas 

Skyriaus metinis 
veiklos rezultatas 

neigiamas 

- 27 144 Eur (2018 m.) 

- 55 045 Eur (2019 m.)  

- 63 652 Eur (2020 m.)  

- 45 211 Eur (2021 m.)

Skyriaus pajamos iš 

PSDF auga dėl 

didėjančio aptarnautų 

pacientų skaičiaus 
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SANTRAUKA 

Audito svarba 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą 1 , viena iš savarankiškųjų 

savivaldybių funkcijų – pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, 

reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės 

teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo 

įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną.  

Vilniaus rajono savivaldybėje šią funkciją atlieka Vilniaus rajono centrinė poliklinika ir 

Nemenčinės poliklinika. Įstaigos vykdo asmens sveikatos priežiūros veiklą ir teikia licencijoje 

nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.  

Dantų protezavimo paslauga teikiama Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje, ne tik rajono 

bet Vilniaus m. ir kitų rajonų gyventojams. 

Savivaldybės taryba 2019 m. priėmė sprendimą plėtoti odontologines (protezavimo) 

paslaugas, skiriant kompensaciją už dantų protezavimą socialiai remtiniems asmenims, bet lėšos 

neįsisavinamos.  

Siekiant didinti Skyriaus veiklos efektyvumą bei teikiamų šio skyriaus paslaugų naudą 

visuomenei, atliekamas Poliklinikos Dantų protezavimo skyriaus veiklos auditas, teikiamos 

rekomendacijos bei pastebėjimai. 

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos dantų protezavimo skyriaus veiklos auditas 

suplanuotas Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plane. 

 

Audito tikslas ir apimtis 

 

Audito tikslas – įvertinti, ar VRCP dantų protezavimo skyriaus darbo organizavimo sistema 

tinkama ir užtikrina efektyvią veiklą. 

Pagrindiniai audito klausimai: 

• ar Įstaiga /Dantų protezavimo skyrius turi aiškiai parengtą strategiją, užsibrėžtus tikslus 

ir numatytus rezultatus; 

• ar pasiektas geriausias santykis tarp sukurtų paslaugų, panaudotų išteklių bei gautų 

rezultatų; 

• ar Dantų protezavimo skyriaus paslaugų kokybė atitinka numatytus tikslus ir 

visuomenės narių lūkesčius. 
 

Audituojamas subjektas – VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika. 

 

Audito metu rinkome informaciją iš Vilniaus m., Švenčionių, Trakų, Šalčininkų, Ukmergės 

rajonų VšĮ tipo ir privačių įstaigų. Taip pat Valstybinės darbo inspekcijos, Vyriausios tarnybinės 

etikos komisijos, Odontologų rūmų ir atskirų įstaigų atsakymus į pateiktus klausimus. 

Auditui naudojome Teritorinės ligonių kasos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus duomenis, viešai prieinamų registrų ir 

internetinių puslapių, apklausos duomenis. 

 
1Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais) 6 str. 17 p. 
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Audituojamas laikotarpis – 2018–2021 m. Analizuodami tendencijas ir pokyčius, 

naudosimės 2022 m. I pusm. duomenimis. 

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito 

apimtis ir metodai aprašyti priede „Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai“ (2 priedas, 23 

psl.). 

Rekomendacijos, jų įgyvendinimo priemonės, terminai, atsakingi subjektai pateikti 

ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ (19 psl.). 

 

Pagrindiniai audito rezultatai 

 

1. Vilniaus rajono centrinės poliklinikos planavimo dokumentai ir veiklos priežiūra tobulintini 

• Savivaldybės strateginiai plėtros, veiklos ir įstaigos strateginiai planai yra susieti. Dantų 

protezavimo skyrius atskiro planavimo dokumento neturi: nėra aiškiai suformuluotų tikslų, užduočių 

ir rodiklių (1.1. poskyris, 9 psl.).  

• Skyriaus vidaus kontrolės procedūros nepakankamos. Dantų protezavimo paslaugos 

teikimo tvarka 2013 m. neatnaujinta ir neatitinka faktinių aplinkybių. Neįdiegtos priemonės veiklai 

efektyvinti ir rezultatams gerinti (1.2. poskyris, 10 psl.).  

2. Dantų protezavimo skyriaus sąnaudos auga sparčiau nei pajamos. 

• Įstaigos Skyriaus veiklos rezultatas nuo 2018–2021 m. buvo neigiamas. 2018 m. 

sąnaudos viršijo pajamas 27 144 Eur, 2019 m. 55 045 Eur, 2020 m. 63 652 Eur, 2021 m. 45 211 Eur  

(2 skyrius, 11 psl., 3 priedas). 

• Skyriaus 2018–2022 m. I pusm. didžiausią sąnaudų dalį sudarė: darbo užmokestis, 

bendrų tarnybų išlaikymas ir medikamentai. Palyginus 2021 m. su 2020 m., skyriaus sąnaudos 

padidėjo 30,27 proc., iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 32,22 proc., bendrųjų tarnybų 

išlaikymo sąnaudos - 46,01 proc., sąnaudos medikamentams padidėjo 11,12 proc. Augant sąnaudoms, 

DPS veiklos analizė nevykdoma. Pažymime, kad 2022 m. I pusm. veiklos rezultatas teigiamas, 

pajamos viršija sąnaudas 12 654 Eur, bet dar neįvertintos bendrųjų tarnybų išlaikymo sąnaudos. 

2018–2021 m. šios sąnaudos sudarė vidutiniškai apie 9,92 proc. visų sąnaudų (2.1. poskyris, 14 psl., 

3 priedas). 

• 2018–2021 m. Skyriaus pajamos iš PSDF augo dėl padidėjusios protezavimo paslaugos 

kompensuojamos sumos ir augančio aptarnautų pacientų skaičiaus: 2018 m. aptarnauti 163 asmenys, 

2019 m. – 257 asmenys, 2020 m. – 253 asmenys, 2021 m. – 466 asmenys. Dėl Covid–19 apribotų 

kontaktinių paslaugų teikimo 2020 m. pacientų skaičius sumažėjo (2.1. poskyris, 12 psl.).  

• Savivaldybės skirtos lėšos dantų protezavimo paslaugai kompensuoti įsisavintos iš 

dalies. Pažymime, kad pacientų, pasinaudojusių VRS biudžeto kompensacija už dantų protezavimo 

paslaugą, tendencija gerėja: 2020 m. – 12,5 proc. (6 asmenys), 2021 m. – 49 proc. (19 asmenų), 2022 

m. I pusm. – 20,5 proc. (31 asmuo). Neišnaudotos visos galimybės pritraukti socialiai remtinus, 

deklaravusius gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje pacientus (2.1. poskyris, 13 psl.). 

• Pajamos už mokamas paslaugas mažėjo: 2018 m. 107 859 Eur, 2019 m. 106 893 Eur, 

2020 m. 82 919 Eur, 2021 m. 61 055 Eur. Vilniuje ir Vilniaus rajone protezavimo paslaugos 

konkurencija yra didelė, 313 subjektų (VšĮ ir privačių), teikiančių dantų protezavimo paslaugą. Taip 

pat pacientai dažnai renkasi įstaigas, kur siūloma paslauga atliekama naujausiomis technologijomis 

ir šiuolaikiškomis medžiagomis (2.1. poskyris, 13 psl.). 

• Dantų protezavimo paslauga įstaigose organizuojama skirtingu gydytojų odontologų ir 

dantų technikų santykiu. Poliklinikos Skyriaus vienam gydytojo odontologo etatui tenka 1,44 dantų 
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techniko etato, A įstaigoje – 4, B – 5,5, C – 1; D – 3; E – 1,33. Kai kurie subjektai nurodė, kad dalį 

laboratorijos paslaugų perka (2.1. poskyris, 13 psl.).  

• Darbo apmokėjimo nuostatuose numatytas normatyvas Dantų protezavimo skyriaus 

darbuotojų DU skirti 75 proc. einamąjį mėnesį gautų pajamų. Apskaičiuojant 2022 m. I pusmečio 

Skyriaus darbuotojų darbo užmokestį, kas mėnesį šių sąnaudų suma buvo mažesnė arba viršijo 

nustatytą normatyvą (2.2. poskyris, 15 psl.). 

• GO/GOO ir DT priduotų darbų normatyvai pastoviajai darbo užmokesčio daliai ir 

vedėjos kintamajai daliai gauti nepagrįsti. 2022 m. I pusm. GO/GOO ir DT priduoti darbai viršijo 

normą nuo 2 iki 11 kartų. Taip pat nustatytas metinis priduotų darbų normatyvas GO/GOO ir DT 

Skyriaus vedėjo DU kintamajai daliai gauti – 2021 m. viršytas GO/GOO – 2,5, DT – 4,2 karto (2.2. 

poskyris, 16 psl.).  

• Dokumentai, susiję su priduotais darbais, pildomi rankiniu būdu, darbai įrašyti ne į to 

mėnesio priduotus darbus. Kai kuriais 2021 m. mėnesiais DT priduoti darbai viršijo GO/GOO darbus, 

tai byloja apie priduotų darbų kontrolės trūkumus (2.3. poskyris, 16 psl.). 

3.  Pacientų pasitenkinimo dantų protezavimo paslaugomis lygis ir jų lūkesčiai.  

• Įstaigoje dantų protezavimo paslaugas gavusių pacientų pasitenkinimo lygis nebuvo 

skaičiuojamas (3 skyrius, 17 psl.). 

 

Rekomendacijos 

1. Siekiant gerinti Dantų protezavimo skyriaus veiklos valdymą: 

1.1. Strateginiuose įstaigos dokumentuose numatyti ambicingus Dantų protezavimo skyriaus 

veiklos tikslus. Suformuluoti priemones, uždavinius, siektinus rodiklius, jų vertinimo 

kriterijus; 

1.2. Užtikrinti atsakomybę ir atskaitomybę už tikslų vykdymą. 

2. Siekiant Dantų protezavimo skyriaus veiklos efektyvumo ir kontrolės procedūrų stiprinimo: 

2.1. Numatyti priemones veiklos rezultatams gerinti; 

2.2. Tobulinti darbo apmokėjimo nuostatus; 

2.3. Pagrįsti priduotų darbų normatyvus; 

2.4. Užtikrinti priduotų darbų atsekamumą, panaudojant IT galimybes. 

3. Siekiant Dantų protezavimo skyriaus paslaugos kokybės gerinimo: 

3.1.Vertinti pacientų poreikius, lūkesčius, pasitenkinimo paslauga lygį; 

3.2. Tobulinti galimybes gauti kompensaciją iš SB už dantų protezavimą Vilniaus rajono 

gyventojams viešinimą. 
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ĮŽANGA 

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos savininkė – Vilniaus rajono savivaldybė, kuri yra 

vienintelė įstaigos dalininkė2 . Įstaigos steigėjo funkcijas atlieka ir savininko teises bei pareigas 

įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės taryba. 

Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino poliklinikos įstatus, valdymo struktūrą, 

pareigybių skaičių, mokamų paslaugų įkainius.  

Kiekvienais metais vyr. gydytojo teikimu Taryba3 pritaria praėjusių finansinių metų įstaigos 

veiklos ataskaitai (už veiklos rezultatus) ir patvirtina įstaigos metinę finansinę atskaitomybę. Veiklos 

rezultatų vertinimo rodiklių siektinos reikšmės tvirtinamos kartą per metus. Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymais4. Bendras veiklos rezultatų vertinimo rodiklių skaičius bei jiems nustatytų siektinų 

reikšmių skaičius kasmet kinta (finansinių rezultatų vertinimo rodiklis – būti nenuostolingais). 

Ataskaitos yra paskelbtos įstaigos internetiniame puslapyje https://www.vrcp.lt/finansines-

ataskaitos/.  

Poliklinikos vienasmenis valdymo organas – vyriausiasis gydytojas. 

Kolegialūs organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba, socialinė ekonominė 

komisija ir medicinos etikos komisija5. 

Valstybės ir savivaldybės sveikatos politikos įgyvendinimą, savivaldybės sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklos stebėseną ir analizę atlieka savivaldybės gydytojas 6 . Šias pareigas 

visuomeniniais pagrindais vykdo VRCP vyr. gydytojas7.  

Dantų protezavimas – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios visus veiksmus 

(specialistų darbą bei priemones), reikalingas minimaliai kramtymo funkcijai atkurti. 

Dantų protezavimas – viena iš sveikatos sistemos sričių, kuri paskutiniais metais patobulinta: 

išvengta perteklinio dokumentų tvarkymo, pacientai neturi laukti savo eilės metu metus. 

Pagal išduotą įstaigai licenciją8 suteikta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir 

teikti licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos; ambulatorinės asmens sveikatos burnos 

priežiūros: dantų techniko praktikos, ir kt.  

Vilniaus rajono savivaldybėje iš 23 seniūnijų 15-oje yra ambulatorijos, kuriose suteikiamos 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos 

paslaugos: Pagiriuose, Vaidotuose, Juodšiliuose, Paberžėje, Marijampolyje, Rukainiuose, 

Kalveliuose, Nemėžyje, Mickūnuose, Maišiagaloje, Rudaminoje, Medininkuose, Skaidiškėse, taip 

pat Vilniuje, Laisvės pr. 79 ir Kojelavičiaus g. 146. 

  

 
2 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-11-26  sprendimas Nr. T3-311. 
3 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimai 2019-03-29  Nr.T3-106; 2020-04-03 Nr.T3-97; 2021-03-26 Nr.T3-75;2022-03-25 Nr.87. 
4 LR SAM 2018-04-16 įsakymas Nr. V-419; 2019-06-20 Nr. V-731; 2020-08-18 Nr.V-1865; 2021-08-30 Nr. 1964 „Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinos reikšmės“; SAM 
20180416 įsakymas Nr. V419 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų , teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos 

kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ kokybės rodiklių, efektyvumo rodiklių. 
5 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T3-311. 
6 VRSA direktoriaus 2021-05-20 įsakymas Nr. A27(1)-1295 „ Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (savivaldybės 

gydytojo) pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 5.1;6.1 p. 
7 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006-04-28 sprendimas Nr. T3-94. 
8 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. gruodžio 17 d. išduota licencija Nr. 186. 

https://www.vrcp.lt/finansines-ataskaitos/
https://www.vrcp.lt/finansines-ataskaitos/
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AUDITO REZULTATAI 

1. VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS PLANAVIMO 

DOKUMENTAI IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA TOBULINTINI 

1.1.Veiklos tikslai nenuoseklūs ir ne visada vertinami 

Vykdydama Vietos savivaldos įstatymu apibrėžtas funkcijas9, savivaldybės taryba (toliau – 

Taryba) patvirtino strateginius Vilniaus rajono savivaldybės10 ir poliklinikos planus11. Jų laikotarpiai 

sutampa: 2019–2021 m. ir 2022–2024 m. 

Vykdydama 2022–2024 m. savivaldybės strateginį veiklos planą, Poliklinika dalyvauja jo 

06 programoje „Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa“, kurios strateginis tikslas 

„Stiprinti rajono bendruomenės gyventojų sveikatą, užtikrinant teikiamų sveikatos paslaugų kokybę 

ir prieinamumą, visuomenės sveikatos iniciatyvų įgyvendinimą“. 

Pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašą12, įstaigos interneto svetainėje turi būti skelbiami 

strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti su įstaigos veiklos planavimu 

susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Audito metu 

VRCP internetiniame puslapyje https://www.vrcp.lt/ strateginiai įstaigos dokumentai nepaskelbti, 

visuomenei nesuteikta galimybė dalyvauti įstaigos veiklos planavime. 

2019–2021 m. rezultatams pasiekti įstaiga buvo numačiusi rodiklius ir jų siektinas 

reikšmes:  

„stabilizuoti prisirašiusių prie įstaigos pacientų mažėjimą, siektina rodiklio reikšmė iki 2021 

m. – nemažėjantis prisirašiusiųjų skaičius“13. 

„pasiekti, jog dantų protezavimo... paslaugų teikimas būtų efektyvesnis“- siektina reikšmė 

dantų protezavimo paslaugos teikimas nenuostolingas“14. 

2022–2024 m. strategijoje įstaiga iškėlė veiklos vystymo uždavinius: Pagerinti įstaigos 

veiklos efektyvumą bei veiksmingumą – optimizuoti turimus išteklius, ieškoti ir diegti efektyvius 

sprendimus.... įvertinti ir didinti dabartinių valdymo procesų efektyvumą, peržiūrint ir įvertinant 

finansinius, žmogiškųjų, infrastruktūros ir kitų išteklių panaudojimo rezultatus..., atliekant nuolatinę 

stebėseną ir duomenų analizę“15. Siektinas rodiklis ir jo sektina reikšme – „stabilizuoti prisirašiusių 

prie įstaigos pacientų mažėjimą“ išliko aktualus, pasiekimo terminas – iki 2024 m.16. Dėl dantų 

protezavimo nei rodiklis, nei siektina reikšmė plane nenumatyti.  

Poliklinikos skyrių vedėjai, įskaitant ir Dantų protezavimo skyriaus vedėją, kiekvienais 

metais teikia ataskaitas vyr. gydytojo pavaduotojams pagal savo pavaldumą ir atsiskaito gydymo 

taryboje. 2022 m. pakeista poliklinikos valdymo struktūra17. Atsižvelgiant į galiojančią gydytojų 

odontologų medicinos normą bei gydytojų odontologų teikiamų paslaugų pobūdį, Dantų protezavimo 

skyriaus pavaldumas iš vyriausiojo gydytojo pavaduotojo antrinei asmens sveikatos priežiūrai perėjo 

į vyriausiojo gydytojo pavaduotojo pirminei asmens sveikatos priežiūrai pavaldumą18.  

2019–2022 m. Dantų protezavimo skyriaus veiklos kokybės tikslai nebuvo suformuluoti. 

Nors protezavimo paslaugų teikimo tvarkoje 19 , Skyriui turėtų būti nustatomi kokybės tikslai 

 
9  Vietos savivaldos įstatymas 6 str. 4 p.; 7 str. 34 p. 
10  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2019-02-22 Nr. T3-36; 2022-02-18 Nr. T3-34. 
11 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2019-06-28 Nr. T3-239;2022-02-18 Nr. T3-51. 
12 Vyriausybės nutarimas  2003-04-18 Nr. 480 (su vėlesniais pakeitimais) 22.2 p. 
13 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. T3-239. 
14 Ten pat, priedas III.III sk. 
15 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimas Nr. T3-51. 
16 Ten pat, priedas 4.3. sk. 
17 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022-01-28  sprendimas Nr.T3-16. 
18 Ten pat, Aiškinamasis raštas. 
19 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2013-05-27 įsakymas Nr. V-97 „Protezavimo paslaugų teikimo tvarka“. 

https://www.vrcp.lt/
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(gerinimo tikslai) ir kiekvienais metais tvirtinami, suplanuojami šių tikslų pasiekimui reikalingi 

ištekliai. Skyriaus proceso monitoringas neatliekamas. 2021 m. Skyriaus kiekybiniai veiklos 

vertinimo rodikliai20 susieti su gydytojų ir dantų technikų darbų pridavimo normatyvų vykdymu21. 

Taip pat nuo 2022 m. Skyriaus vedėjui  suformuluota užduotis dėl išlaidų įsisavinimo už dantų 

protezavimo kompensavimą iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto22, kuri vertinama pagal rodiklio 

įvykdymo kriterijus ir balus.  

Skyrius yra poliklinikos struktūrinis padalinys. Jam vadovauja Odontologijos skyriaus 

vedėjas, kuris savo funkcijas pradėjo vykdyti nuo 2022-05-03. 

Skyriuje patvirtintas etatų sąrašas: 2,75 dantų techniko, 0,5 dantų techniko (atliekančio 

liejimo darbus), 2,25 gydytojo, 0,5 medicinos registratoriaus, 0,75 odontologo pagalbininko, 0,5 vyr. 

dantų techniko.  

Darbuotojų pareiginiai nuostatai patvirtinti 2022 m. vyr. gydytojo įsakymu23 ir atitinka teisės 

aktų reikalavimus, atsakomybė ir atskaitomybė yra apibrėžtos. 

 

1.2. Vidaus kontrolės procedūrų funkcionavimas nepakankamas 
 

Įstaigoje yra įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2015, 

padedanti efektyviau atlikti Įstaigos vidaus kontrolės analizę ir vertinimą. 2020 m. atliktas kokybės 

vadybos sistemos antrasis priežiūros auditas pagal LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, gautas 

atitikties sertifikatas.  

Savivaldybės tarybos patvirtintoje poliklinikos vidaus kontrolės politikoje24 24 p. „Įstaigos 

rizikos valdymas yra nustatytas, aprašytas ir jau įgyvendinamas“. Audito metu negalėjome įsitikinti 

dėl rizikų valdymo Skyriuje, nes jos neįvardytos.  

Vidaus medicininio audito skyrius 2020 m. atliko planinį dantų protezavimo paslaugos 

teikimo auditą, ataskaitoje Nr. 5/2020 pateikė 25 rekomendacijas. Šio audito metu susipažinome su 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimu, įvykusiais pokyčiais. Dalis jų įgyvendinta: atnaujintos darbo 

užmokestį reglamentuojančios tvarkos, pareiginiai nuostatai, naujai patvirtinti naudojami blankai, 

žurnalai, formos. 

Skyriaus vedėjo pareiginiuose nuostatuose apibrėžta pareiga: 

• „Du kartus metuose atlikti ekonominę Odontologijos ir dantų protezavimo skyrių 

veiklos analizę bei analizę apie skyrių ir rajono ASPĮ gydytojų odontologų darbo krūvį, paslaugų 

prieinamumo rodiklius,.....skyrių lėšų panaudojimo efektyvumą bei pasiūlymus dėl darbo 

organizavimo pateikti vyr. gydytojo pavaduotojui PASP“; 

• „Ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoti darbuotojų susirinkimus. Bendrus 

susirinkimus su rajono ASPĮ dirbančiais odontologines paslaugas teikiančiais darbuotojais 

organizuoti 2 kartus per metus. Užtikrinti, kad susirinkimai būtų protokoluojami kompiuteriu“25. 

Negalėjome įvertinti šių pareigų atlikimo, nes patvirtinančių dokumentų (ekonominės 

analizės, pasiūlymų dėl darbo organizavimo, susirinkimo protokolų) audito metu nebuvo pateikta. 

 
20 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2021-05-10 įsakymas Nr. V-155 „Dėl VŠĮ VRCP klinikinės diagnostikos laboratorijos, radiologijos, fizinės medicinos ir 
reabilitacijos, Dantų protezavimo skyrių bei darbo ir profilaktinės medicinos kabineto kiekybinių veiklos vertinimo 2021 metams rodiklių patvirtinimo“. 
21 Ten pat, 5 p. 
22 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2022-05-27 įsakymas Nr. V-155 „Dėl VŠĮ VRCP pirminės ambulatorinės ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančių skyrių, ambulatorijų, BPG kabinetų vedėjų, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių vyriausiųjų gydytojų, psichikos sveikatos 

centro vedėjų kiekybinių veiklos vertinimo rodiklių 2022 metams patvirtinimo“. 
23 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2022-06-20 įsakymas Nr. V-182 „Dėl Dantų protezavimo skyriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“.  
24 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-04-30 sprendimas Nr. T3-108 „Dėl VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vidaus kontrolės politikos 

patvirtinimo“. 
25 Ten pat, 23 p. 
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2013-05-27 vyr. gydytojo įsakymu Nr.V-97 patvirtintas dantų protezavimo paslaugos 

teikimo tvarkos proceso aprašas yra galiojantis, bet jame numatytos procedūros neatitinka vykdomų. 

Pvz.: Proceso apraše numatyta „Dantų protezų gamybos laboratorijos vedėjas užregistruoja užsakymą dantų 

protezų užsakymų žurnale ir paskirsto darbus dantų technikams“. Naujai patvirtintoje struktūroje darbų paskirstymą 

atlieka  vyr. dantų technikas (pagal pareiginius nuostatus 26). Dantų protezų užsakymų žurnalo forma nepatvirtinta ir 

dantų technikų duomenys apie paskirstomus darbus tvarkomi sąsiuvinyje.  

Vyr. gydytojo įsakymu27 patvirtintos pareigybės, kurias užimantys darbuotojai privalo teikti 

viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. Paskirtas atsakingas asmuo už įsakymo vykdymo kontrolę. 

Audito metu atsakingam asmeniui buvo pateiktos pastabos dėl nepateiktų (iš 6 – pateikta 2 ) ir 

netinkamai užpildytų deklaracijų28. 

 

2. DANTŲ PROTEZAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS SĄNAUDOS AUGA 

SPARČIAU NEI PAJAMOS 

Įstaigos 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane nurodytas Skyriaus veiklos siekis –

dantų protezavimo paslaugos teikimo rezultatas būti nenuostolingu.  

2018-2021 m. Skyriaus veikla nerentabili, sąnaudos nuolat viršija pajamas (1 pav.) arba (3 

priedas).  
                                                                                                                                                                                                                                  1 pav. 

 
Šaltinis – sudaryta SKAT pagal finansinius rezultatus  

 

2.1. Nors pajamos didėjo, neišnaudotos visos galimybės veiklos rezultatui gerinti 

 

Skyriaus veiklos pajamas sudaro: Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)29 lėšos, 

Savivaldybės30 kompensuojamųjų dantų protezavimo lėšos, mokamų paslaugų lėšos31 bei tikslinis 

finansavimas (1 lent.).  

 

                                                                                                                                                          

 
26 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2022-06-20 įsakymas Nr. V-182 „Dėl Dantų protezavimo skyriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“. 
27 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2020-05-06 įsakymas Nr. V-105 „Dėl VšĮ VRCP pareigybių, kurias užimantys darbuotojai privalo nustatyta tvarka 
deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“. 
28 Prieiga per internetą  https://pinreg.vtek.lt/app/ , žiūrėta 2022-10-24. 
29 Sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
30 2022-03-03 biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. A56 (1)-327. 
31  LR SAM 1999-07-30 įsakymas Nr. 357, LR SAM 2014-09-01 įsakymo Nr. 916 redakcija, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-09-25 
sprendimas Nr. 296, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-07-05 sprendimas Nr. T3-241 įkainiai. 
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                                                                                                                                                            1 lentelė 

Metai/šaltinis 2018 m. 2019 m.  2020 m.  2021 m. 
2022 m. I 

pusm. 

PSDF 89 982 137 249 132 933 259 317 154 468 

VRSA       x       x 2 502 7 340 915 

Mokamos paslaugos 107 859 106 893 82 919 61 055 22 492 

Finansavimo pajamos 

(Covid19) x x 6 931 7 549 918 

Iš viso: 197 842 244 142 225 285 335 262 178 794 

PSDF pajamų dalis 

pajamuose, proc. 45 56 59 77 86 
Šaltinis – sudaryta SKAT pagal finansinius rezultatus.  

 

Nuo 2018 metų Skyriaus pajamos iš PSDF auga. Tam turėjo įtakos didėjanti dantų 

protezavimo paslaugų kompensuojama suma32 bei augantis aptarnautų pacientų skaičius. Lyginant 

Poliklinikos ir kitų įstaigų33, teikiančių dantų protezavimo paslaugas Privalomojo sveikatos draudimo 

biudžeto lėšomis, Skyriaus aptarnautų asmenų skaičius didėjo ir 2021 m. buvo didžiausias (2 pav.). 

Dėl Covid-19 apribotų kontaktinių paslaugų teikimo 2020 m. pacientų skaičius sumažėjo. 

 

                                                                                                                                                                   2 pav. 

 

Šaltinis: sudaryta SKAT pagal TLK duomenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 TLK duomenys: 2018 m. – 413,51 eur.;  2019 m. - 463,13 eur.; 2020 m. – 504,81 eur.; 2021 m. - 586,59 eur. 
33 VŠĮ Trakų ligoninė, VŠĮ Ukmergės ligoninė, VŠĮ Švenčionių raj. ligoninė, VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. 
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2 lentelė 

2022 m. I pusm. už privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšas aptarnautų asmenų 

skaičius bei gautas finansavimas 

 

Įstaiga 

pavadin
imas/mė

nesiai 

Sausio mėn. Vasario m. Kovo m. Balandžio m. Gegužės m. Birželio m. 

Aptarnaut

ų asmenų 
skaičius 

Darbų 

vertė, 
Eurais 

Aptarn

autų 

asmen
ųskaiči

us 

Darbų 

vertė, 
Eurais 

Aptar

nautų 
asmen

ų 

skaiči
us 

Darbų 

vertė, 
Eurais 

Apta
rnaut

ų 

asme
nų 

skaič

ius 

Darbų 

vertė, 
Eurais 

Apt

arn

aut
ų 

asm

enų 
skai

čius 

Darbų 

vertė, 
Eurais 

Apta
rnaut

ų 

asme
nų 

skaič

ius 

Darbų 

vertė, 
Eurais 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 30 17 394 32 19 388 32 19 397 27 16 649 35 20 986 41 24 753 

B 28 13 822 18 8 791 32 15 360 41 17 866 44 21 001 16 7 417 

C 29 17 134 21 12 921 31 19 160 24 14 853 35 21 923 44 27 223 

D 19 9 488 38 18 763 31 15 827 32 16 522 45 22 907 41 20 011 

E 30 16 898 27 16 460 31 18 899 39 23 933 45 27 736 54 33 230 

VšĮ 

VRCP 
36 21 162 41 24 064 37 23 435 40 24 389 47 28 710 53 32 709 

Šaltinis: sudaryta SKAT pagal TLK duomenis. 

Nuo 2020 m. Savivaldybė pagal patvirtintą tvarką34bei VRCP ir VRSA socialinės rūpybos 

skyriaus pasirašytą bendradarbiavimo sutartį35 kompensuoja dantų protezavimą socialiai remtiniems 

asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės skirtos lėšos 

kompensuoti dantų protezavimo paslaugoms įsisavintos iš dalies 2020 m. - 12,5 proc.; 2021 m., - 49 

proc.; 2022 m. per I pusm.– 20,5 proc. 36 . Pažymime, kad paskutiniais metais pasinaudojusių 

kompensacija gyventojų skaičius didėja.  

Pajamos už mokamas paslaugas mažėjo, nes Vilniuje ir Vilniaus rajone protezavimo 

paslaugos konkurencija yra didelė. 2022 m. duomenimis37, teikiančių šią paslaugą VšĮ ir privačių 

subjektų 313. Pacientai dažnai renkasi įstaigas, kur siūloma paslauga atliekama naujausiomis 

technologijomis ir šiuolaikiškomis medžiagomis. 

Vertinant Skyriaus veiklos efektyvumą, siekiama nustatyti, ar pasiektas geriausias 

panaudotų išteklių ir sukurtų produktų (paslaugų) santykis. Poliklinikoje dantų protezavimo 

paslaugos užsakymą atlieka gydytojas odontologas kartu su dantų techniku.  

Audito metu kreipėmės į viešąsias įstaigas, kurios užsiima tokia pat veikla, ir analizavome, 

kaip jos organizuoja dantų protezavimo paslaugą. 

Poliklinikos Skyriaus vienam gydytojo odontologo etatui tenka 1,44 dantų techniko etato. Iš 

įstaigų pateiktų duomenų nustatėme, kad dantų protezavimo paslauga organizuojama skirtingu 

GO/DT santykiu: A įstaigoje – 4, B – 5,5, C – 1; D – 3; E – 1,33 (3 pav.). Kai kurie subjektai nurodė, 

kad dalį laboratorijos paslaugų perka.  

Pokytis audito metu. Poliklinikos Skyrius atliko rinkos tyrimą dėl individualių dantų protezų 

pagaminimo, galimybei pirkti šią paslaugą ateityje įvertinti. 
 

                                                                                                                                                                     

 
34 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimas Nr. T3-35  „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“. 
352022-03-03 biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. A56 (1)-327. 
36  2020 m. skirta 20 tūkst. Eur. 2021 m. -15 tūkst. Eur, 2022 m. I pusm. – 7,5 tūkst. Eur. 
37 TLK pateikta informacija. 
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                                                                                                                                            3 pav. 

 
Šaltinis: sudaryta SKAT pagal įstaigų ir VRCP duomenis. 

 

Atsižvelgiant į viešosios įstaigos sampratą (tenkinti viešuosius interesus nesiekiant pelno), 

suprantama, kad įstaiga ne visada turi ar gali siekti didesnių veiklos apimčių. Tačiau Poliklinikos 

veikloje itin svarbu gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir veiklos efektyvumo didinimo mažinant 

kaštus. 

Skyriaus 2018-2022 m. I pusm. didžiausią sąnaudų dalį sudarė: darbo užmokestis, bendrų 

tarnybų išlaikymas ir medikamentai (4 priedas).  

Palyginus 2021 m. su 2020 m. skyriaus sąnaudos padidėjo 86 698 Eur arba 30,27 proc., iš 

jų: 

- darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 70 725 Eur, arba 32,22 proc. DU sąnaudų 

didėjimui įtakos turėjo darbo užmokesčio pastoviosios dalies padidėjimas 6 proc. (vykdant LNSS 

šakos kolektyvinę sutartį) ir padidėjęs MMA bazinis dydis. 

- bendrųjų tarnybų išlaikymo sąnaudos padidėjo 11 965 Eur arba 46,01 proc. Šių sąnaudų 

apskaičiavimas bei paskirstymas tarp poliklinikos skyrių aprašytas Poliklinikos apskaitos 

politikoje38ir išlaidų paskirstymo įsakyme39; 

-   sąnaudos medikamentams padidėjo 2 790 Eur arba 11,12 proc. Skyriaus medžiagų 

sunaudojimo normatyvai ir kainos patvirtintos Įstaigos vyr. gydytojo įsakymu40. 

2021 m. inventorizacijos 41  duomenimis, gamybinis inventorius, ilgalaikis turtas, kuris 

naudojamas dantų protezų gamyboje laboratorijoje, yra pasenęs.  

Pastebėjome, kad 2022 m., kol nepriskaičiuojamos bendrų tarnybų išlaikymo sąnaudos, 

Skyriaus veiklos rezultatas teigiamas (4 pav.).  

  

 
38 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2020-03-13 įsakymas Nr. V-58 „Apskaitos politika“.  
39 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2018-01-31 įsakymas Nr. V-16 „Dėl išlaidų paskirstymo“. 
40 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2018-08-23 įsakymas Nr. V-203 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos dantų protezavimo skyriuje 

sunaudojamų medžiagų, medicinos priemonių normatyvų ir jų kainų patvirtinimo“. 
41 VŠĮ VRCP vyr. gydytojo 2021-09-28 įsakymas Nr. V-280 „Dėl 2021m. metinės inventorizacijos atlikimo ir turto perdavimo“. 
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                                                                                                                                                         4 pav.  

 
Šaltinis: sudaryta SKAT pagal VRCP duomenis. 

 

2.2. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo normatyvai nepagrįsti, skaičiuojant darbo 

užmokestį yra netikslumų  

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 42  28 str. reglamentuoja, kad LNSS 

viešosios įstaigos savininko kompetencijai priklauso: „nustatyti LNSS viešosios įstaigos išlaidų, 

skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba pavesti juos patvirtinti pačiai LNSS 

viešajai įstaigai“. Pagal Poliklinikos vyr. gydytojo patvirtinto ir suderinto su Stebėtojų taryba ir 

Vilniaus rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesine sąjunga Darbo apmokėjimo tvarką43,44, 

Skyriaus darbo užmokesčiui skirtas normatyvas – 75 proc. nuo gaunamų einamojo mėnesio pajamų. 

DT ir GO/GOO pagrindinį darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Pastoviajai darbo 

užmokesčio daliai gauti yra nustatyti normatyvai, viršijus normatyvą apskaičiuojama kintamoji darbo 

užmokesčio dalis. 

Iš bendrų skyriaus pajamų priskaičiuojamas kitų skyriaus darbuotojų (med. registratoriaus, 

odontologo pagalbininko, vyr. techniko) darbo užmokestis. 

Analizuojant Skyriaus 2022 m. I pusm. pajamas ir darbo užmokesčio sąnaudas nustatyta, 

kad sausio mėn. darbo užmokesčiui nuo bendrų Skyriaus pajamų panaudota 87,02 proc., vasario 

mėn. – 74,10 proc., kovo mėn. – 73,66 proc., balandžio mėn. – 74,52 proc., gegužės mėn. – 78,31 

proc., birželio mėn. – 80,75 proc., kas neatitinka nustatyto normatyvo:  

• DU viršijo 75 proc. normatyvą mėnesiais, kai mokomos išmokos (atostoginiai, priedas 

už stažą, mamadieniai/tėvadieniai, liejiko darbas, ligos). Pažymėtina, kad tvarkoje nustatytas darbo 

užmokesčiui normatyvas apima tik pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalies 

darbo užmokestį, o išmokos neįvertintos. 

• programoje pagrindinio DU pastoviosios dalies suma nustatyta pagal patvirtintą tvarką 

vieno etato darbo krūviui, bet apskaičiuojant konkrečiai kiekvieno darbuotojo pastovios dalies darbo 

užmokestį atsižvelgiama į jo faktiškai išdirbtas valandas. Todėl mėnesiais, kai darbuotojų faktiškai 

 
42 Sveikatos priežiūros 1996-06-06 įstatymas Nr. I-1367 (su vėlesniais pakeitimais) 28 str. 5 p. 
43  VŠĮ VRCP vyr. gydytojos 2022-03-31 įsakymas Nr. V-94 „ Dėl viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų darbo 

apmokėjimų nuostatų patvirtinimo“ 25.5 p. 
44 VŠĮ VRCP vyr. gydytojos 2021-01-27 įsakymas Nr. V-21 „Dėl dantų protezavimo skyriaus gydytojų odontologų, gydytojų odontologų ortopedų ir 
dantų technikų darbo užmokesčio“. 
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dirbtų valandų skaičius mažesnis nei kalendoriuje nustatytas, priskaičiuota pastovios dalies suma 

būna mažesnė, atitinkamai mėnesio sąnaudos darbo užmokesčiui mažesnės nei 75 proc. 

Audito metu buvo peržiūrėtos 2022 m. sausio, vasario, birželio mėn. skyriaus darbuotojų 

kintamosios ir pastoviosios dalies darbo užmokesčio sumos ir nustatyti neatitikimai apskaičiuojant 

kintamąją dalį:  

nepriemoka sausio mėn. 48,62 Eur (dantų technikams – 27,47 Eur; GO/GOO – 21,15 Eur);  

nepriemoka vasario mėn. 1190,58 Eur (dantų technikams – 672,68 Eur; GO/GOO – 517,90 

Eur). 

Neatitikimus lėmė į finansų valdymo programą neteisingai įvestų pajamų sumos už 

mokamas paslaugas: sausio mėn. vietoje 22 224,65 Eur įvesta 22 159,83 Eur, vasario mėn. vietoje 29 

066,13 Eur – 27 478,69 Eur. Audito metu klaidos ištaisytos.  

Darbo apmokėjimo nuostatuose nustatyti specialieji privalomi reikalavimai gauti 

pagrindinio darbo užmokesčio pastoviąją dalį - gydytojams odontologams priduoti darbų už 4372 

Eur. (už 1 et.), dantų technikams – 2186 Eur (už 1 et.). Palyginome 2022 m. I pusm. gydytojų 

odontologų/gydytojų odontologų ortopedų ir dantų technikų priduotus darbus su normatyvu ir 

nustatėme, kad kas mėnesį normatyvas viršytas nuo 2 iki 11 kartų.  

Metinis priduotų darbų normatyvas (GO/GOO – 134 439 Eur, DT – 82 954 Eur), turi įtakos 

DPS vedėjo DU kintamajai daliai gauti. 2021 m. jis viršytas GO/GOO – 2,5, DT – 4,2 karto. 

Kaip nustatyti normatyvai pateikta nebuvo. 

 

2.3. Priduotų darbų apskaitos kontrolės trūkumas  

Dantų protezavimo skyriaus gydytojų ir dantų technikų priduotų darbų apskaitą 

reglamentuoja Įstaigos vyr. gydytojo įsakymas45. Gydytojai ir dantų technikai priduoda darbus pagal 

ranka pildomus užsakymus, dienynus, suvestines. Analizuojant gydytojų odontologų apskaitos 

dienynus nustatyta, kad dažnai darbo užmokesčiui apskaičiuoti atlikti darbai pateikiami ne tą mėnesį, 

kai jie užbaigti. 

Diagramoje pavaizduota X gydytojo odontologo 2021 m. kovo–gruodžio mėn. priduotų 

darbų analizė. Nustatėme, kad visą liepos mėnesį gydytojas atostogavo, o į rugpjūčio mėnesio 

apskaitos dienyną net 98,72 proc. įrašyti birželio ir gegužės mėnesį užbaigti darbai (5 pav.).  

                                                                                                     5 pav. 

 
Šaltinis – sudaryta SKAT pagal VRCP duomenis. 

 
45 VŠĮ VRCP vyr. gydytojos 2021-03-15 įsakymas Nr. V-84 "Dėl dantų protezavimo skyriuje naudojamų formų patvirtinimo". 
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Dantų protezavimo darbai vykdomi, pagal užsakymą46, kurį užpildo ir atlieka GO/GOO ir 

dantų technikas. Pastebėta atvejų, kai užsakymų formose pacientas pasirašo ir nurodo datą, kad gavo 

kokybiškai pagamintus protezus, anksčiau nei gydytojas odontologas gavo pagamintus dantų 

protezus iš techniko.  

Pvz.: X gydytojas odontologas gavo kokybiškai pagamintus protezus iš techniko 2022-06-22, o pacientas 

pasirašė ir nurodė užsakymo įvykdymo datą 2022-05-20. 

Palygintos 2021 m. kovo–gruodžio mėn. visų GO/GOO atliktų darbų sumos su dantų 

technikų nurodytomis sumomis buvo nustatyta, kad kai kuriais mėnesiais dantų technikų priduoti 

darbai viršijo GO/GOO priduotus darbus. Tai nelogiška, nes gydytojai teikia tokias paslaugas, kurių 

dantų technikai nevykdo (pvz., konsultacijas). 

Pvz.: Gegužės mėn. gydytojai atidavė darbų už 28 819,03 Eur, dantų technikai už 30 161,72 Eur, t. y. 1342,69 

daugiau nei gydytojai. Birželio mėn. gydytojai – 31 911,35 Eur, dantų technikai – 32 561,96 Eur, t. y. 650,61 Eur daugiau 

nei gydytojai. Liepos mėn. gydytojai – 14 332,72 Eur, dantų technikai – 14 349,77 Eur, t. y. 17,05 Eur daugiau nei 

gydytojai. Rugsėjo mėn. gydytojai 29 987,38 Eur, dantų technikai – 31 071,22 Eur, t. y. 1083,84 Eur daugiau nei 

gydytojai.  

Šiuo klausimu 2020 m. pasisakė ir vidaus medicininis auditas47: „DPS darbai priduoti 

nesilaikant jokios sistemos, darbai priduodami ne tą mėnesį kai jie atlikti, visa apskaita vykdoma 

rankiniu būdu“. Rekomendacija – modernizuoti pacientų atliktų darbų apskaitą, ją perkeliant į 

elektroninę erdvę – neįvykdyta. Nuo 2022 m. užtikrintas dantų technikų ir gydytojų atliktų darbų 

pridavimas vienu metu. Tačiau nenustatytos kontrolės procedūros, kad darbai būtų priduoti įvykdžius 

darbus, o ne po vieno ar dviejų mėnesių. 

 

3. PACIENTŲ PASITENKINIMO DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOMIS 

LYGIS IR JŲ LŪKESČIAI 

Įstaigoje dantų protezavimo paslaugas gavusių pacientų pasitenkinimo lygis nėra 

skaičiuojamas. Šio audito metu atlikome apklausas dėl protezavimo paslaugos prieinamumo, 

paslaugos populiarinimo. Vertinome asmenų nuomonę, kurie naudojasi protezais, apie jų kokybę bei 

patogumą. Apklausos respondentai buvo poliklinikos lankytojai ir Savivaldybės teritorijoje esančių 

socialinių globos įstaigų gyventojai.  

88 proc. Poliklinikos lankytojų, kurie kreipėsi dėl dantų protezavimo paslaugos, virš 65 metų 

amžiaus, liko patenkinti paslauga. Skyriaus med. registratorius išsamiai paaiškina apie teikiamą 

paslaugą, pacientai savo eilės pas gydytoją laukia iki 2 savaičių. 

71 proc. Socialinių globos įstaigų apklaustųjų, kurių naudojimosi dantų protezais trukmė 

skirtinga, pasisakė, kad nepatenkinti protezais ir dažnai nesinaudoja jais. 

Pokalbio metu Skyriaus vedėjas informavo, kad nuo 2022 m. gegužės mėn. „neatėjo nei 

vienas pacientas skųstis dėl nekokybiškai atlikto darbo“. Dėl pačių protezų ir medžiagų: keičiasi ir 

patys protezai, pvz., anksčiau buvę populiarūs štampuoti ir lituoti dantų protezai jau apie 15–20 metų 

yra praeities technologija, juos pakeitė lieti ir metalo keramikos vainikėliai, pasikeitė atspaudinės 

masės, nuimamų protezų kokybė. Pats pagaminimo procesas dantų plokštelinio protezo nepakito. 

Protezai gaminami tik iš sertifikuotų, Europos Sąjungoje pripažintų bei CE ženklu pažymėtų 

medžiagų. 

 
46 Ten pat 1.2. p. 2 priedas. 
47 VŠĮ VRCP Vidaus audito ataskaita Nr. 5/2020. 
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TLK duomenimis VRCP iki 2021 m. buvo aptarnauti 1393 pacientai, iš kurių 1168 pensinio 

amžiaus. Atsiradus teisei kreiptis pakartotinai dėl paslaugos, 704 pacientai protezavimo paslaugą vėl 

atliko Poliklinikoje. 

Apmokėtų iš PSDF biudžeto lėšų 2018-2021 m. Poliklinikoje gautų paslaugų gavėjai - 51 

proc. VRS gyventojų, 48 proc. Vilniaus miesto gyventojų, 1 proc. kitų savivaldybių gyventojai (6 

pav.). 

                                                                                                                                                                              6 pav. 

 
Šaltinis – sudaryta SKAT pagal TLK duomenis.  

_____________ 
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1

2018–2021 m. iš PSDF biudžeto lėšų suteiktos dantų protezavimo paslaugos 

gavėjai (proc.)

Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų Vilniaus miesto gyventojų Kitų
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS  

Eil. 

Nr.  

Rekomendacija 

 

Subjektai, 
kuriam 

pateikta 

rekomenda
cija 

 

Veiksmas/priemonės/ 

komentarai* 

 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir 

informavimo apie 

įgyvendinimą data. 

Asmens atsakingo už 

rekomendacijos 

įgyvendinimą ir 

informavimą apie 

rekomendacijos 

įgyvendinimą pareigos, 

vardas, pavardė, kontaktai 

 

1 2 3 4 5 

1. Siekiant gerinti Dantų protezavimo skyriaus veiklos valdymą 

1.1. 

Strateginiuose įstaigos dokumentuose 

numatyti ambicingus Dantų protezavimo 

skyriaus veiklos tikslus. Suformuluoti 

priemones, uždavinius, siektinus rodiklius, 

jų vertinimo kriterijus 

VRCP 

Parengti Kokybės 

vadybos sistemos 

proceso aprašymo 

VRCP-ASP-04 „Dantų 

protezavimo paslaugos 

valdymas“ naują 

redakciją, kurioje 

numatyti dantų 

protezavimo skyriaus 

veiklos tikslus, 

priemones, uždavinius, 

siektinus rodiklius, darbo 

organizavimo, 

dokumentų pildymo 

įstaigos informacinėje 

sistemoje tvarką, rizikų 

valdymą, monitoringą.  

 

Tvirtinant odontologijos 

skyriaus vedėjo 

kiekybinius veiklos 

vertinimo rodiklius 2023 

m. nustatyti ir dantų 

protezavimo skyriaus 

veiklos užduočių 

vertinimo rodiklius. 

Įgyvendinimo data – 

2023-03-15 

Atsakingi asmenys: 

Odontologijos skyriaus 

vedėja Eglė Miliauskienė, 

egle.miliauskiene@vrcp.lt 

 

Medicinos auditorius 

Algirdas Markauskas 
algirdas.markauskas@vrcp.lt 

 

Vyr. gydytojo pavaduotoja 

PASP Daiva Kubaitienė, 

daiva.kubaitiene@vrcp.lt 

 

Įgyvendinimo data – 

2023-03-31 

Vyr. gydytojo pavaduotoja 

PASP Daiva Kubaitienė, 

daiva.kubaitiene@vrcp.lt 

 

1.2. 
Užtikrinti atsakomybę ir atskaitomybę už 

tikslų vykdymą 
VRCP 

Parengti Kokybės 

vadybos sistemos 

proceso aprašymą 

VRCP-ASP-04 „Dantų 

protezavimo paslaugos 

valdymas“ naują 

redakciją, kurioje 

numatyti atsakomybę ir 

atskaitomybę už dantų 

protezavimo skyriaus 

tikslų vykdymą. 

Įgyvendinimo data – 

2023-03-15 

Atsakingi asmenys: 

Odontologijos skyriaus 

vedėja Eglė Miliauskienė, 
egle.miliauskiene@vrcp.lt 

 

Medicinos auditorius 

Algirdas Markauskas 
algirdas.markauskas@vrcp.lt 

Vyr. gydytojo pavaduotoja 

PASP Daiva Kubaitienė, 

daiva.kubaitiene@vrcp.lt 

2. Siekiant Dantų protezavimo skyriaus veiklos efektyvumo ir kontrolės procedūrų stiprinimo 

2.1. 
Numatyti priemones veiklos rezultatams 

gerinti 
VRCP 

Parengti dantų protezų 

gaminimo tvarką. 

Įgyvendinimo data – 

2023-03-15 
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Eil. 

Nr.  

Rekomendacija 

 

Subjektai, 

kuriam 
pateikta 

rekomenda

cija 
 

Veiksmas/priemonės/ 

komentarai* 

 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir 

informavimo apie 

įgyvendinimą data. 

Asmens atsakingo už 

rekomendacijos 

įgyvendinimą ir 

informavimą apie 

rekomendacijos 

įgyvendinimą pareigos, 

vardas, pavardė, kontaktai 

 

1 2 3 4 5 

 Atsakingi asmenys: 

Odontologijos skyriaus 

vedėja Eglė Miliauskienė 

egle.miliauskiene@vrcp.lt 

 

Medicinos auditorius 

Algirdas Markauskas 
algirdas.markauskas@vrcp.lt 

 

Vyr. gydytojo pavaduotoja 

PASP Daiva Kubaitienė, 

daiva.kubaitiene@vrcp.lt 

 

2.2 Tobulinti darbo apmokėjimo nuostatus VRCP 
Pakoreguoti Darbo 

apmokėjimo nuostatus. 

Įgyvendinimo data – 

2023-03-15 

Atsakingas asmuo 

Vyriausioji finansininkė 

Regina Korenevska 
regina.korenevska@ vrcp.lt 

2.3 Pagrįsti priduotų darbų normatyvus VRCP 

Darbo apmokėjimo 

nuostatuose numatyti 

priduodamų darbų 

normatyvą gydytojams ir 

dantų technikams 

pastoviajai darbo 

užmokesčio daliai. 

Įgyvendinimo data – 

2023-03-15 

Atsakingi asmenys: 

Vyr. gydytojo pavaduotoja 

PASP Daiva Kubaitienė, 

daiva.kubaitiene@vrcp.lt 

 

Odontologijos skyriaus 

vedėja Eglė Miliauskienė 

egle.miliauskiene@vrcp.lt 

 

Vyriausioji finansininkė 

Regina Korenevska 
regina.korenevska@ vrcp.lt 

2.4. 
Užtikrinti priduotų darbų atsekamumą, 

panaudojant IT galimybes 
VRCP 

Įstaigos informacinę 

sistemą pritaikyti 

priduotų darbų 

atsekamumui ir darbų 

paskirstymui. 

 

Įgyvendinimo data –  

2023-03-15 

Atsakingi asmenys: 

Odontologijos skyriaus 

vedėja Eglė Miliauskienė 

egle.miliauskiene@vrcp.lt 

 

 

Medicinos auditorius 

Algirdas Markauskas 

 

Sveikatos statistikos ir 

informacinių sistemų 
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Savivaldybės kontrolierė      Marija Aliošina 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr.  

Rekomendacija 

 

Subjektai, 

kuriam 
pateikta 

rekomenda

cija 
 

Veiksmas/priemonės/ 

komentarai* 

 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir 

informavimo apie 

įgyvendinimą data. 

Asmens atsakingo už 

rekomendacijos 

įgyvendinimą ir 

informavimą apie 

rekomendacijos 

įgyvendinimą pareigos, 

vardas, pavardė, kontaktai 

 

1 2 3 4 5 

skyriaus vedėja Irina 

Tripolinienė 

 

Vyr. gydytojo pavaduotoja 

PASP Daiva Kubaitienė, 

daiva.kubaitiene@vrcp.lt 

 

3. Siekiant Dantų protezavimo skyriaus paslaugos kokybės gerinimo 

3.1. 
Vertinti pacientų poreikius, lūkesčius, 

pasitenkinimo paslauga lygį 
VRCP 

Vykdyti VšĮ VRCP 2020 

m. gegužės 14 d. 

vyriausiojo gydytojo 

įsakymą Nr. V-117 „Dėl 

pacientų apklausų“.  

Kasmet iki sausio 5 d. 

pateikti apklausų anketas 

Vidaus medicininio audito 

skyriaus kokybės vadybos 

specialistei Eglei 

Samsonienei 

 

Atsakingi asmenys: 

Odontologijos skyriaus 

vedėja Eglė Miliauskienė 

egle.miliauskiene@vrcp.lt 

 

3.2. 

Tobulinti galimybes gauti kompensaciją iš 

SB už dantų protezavimą Vilniaus rajono 

gyventojams viešinimą 

VRCP  

Informaciją viešinti VšĮ 

VRCP ir Vilniaus rajono 

savivaldybės 

internetinėje svetainėje, 

seniūnijose, spaudoje. 

Odontologijos skyriaus 

vedėja Eglė Miliauskienė 

egle.miliauskiene@vrcp.lt 

 

Vyr. gydytojo pavaduotoja 

PASP Daiva Kubaitienė, 

daiva.kubaitiene@vrcp.lt 
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Audito ataskaitos „Ar VRCP dantų protezavimo skyriaus darbo 

organizavimo sistema tinkama ir užtikrina efektyvią veiklą“ 

1 priedas 

 

Santrumpos ir sąvokos 

AK – asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė, forma Nr. 43); 

Akreditavimas – įstaigos savanoriškai inicijuotas įvertinimas, ar ji atitinka nustatytus sveikatos priežiūros teikiamų 

paslaugų kokybės standartus, ir akreditavimo pažymėjimo išdavimas teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje; 

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, ASP – asmens sveikatos priežiūra; 

EVIS DP posistemis – Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemis. 

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; 

DAN – darbo apmokėjimo nuostatai; 

Dantų protezas – dirbtinis trūkstamų dantų ar juos laikančių struktūrų pakaitalas: standartinis (gaminamas gamykloje) 

arba individualus (gaminamas pagal gydytojo odontologo užsakymą dantų protezų laboratorijoje ar paties gydytojo 

odontologo). 

Dantų protezavimas – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios visus veiksmus (specialistų darbą ir kt.) bei 

priemones, reikalingus minimaliai kramtymo funkcijai atkurti, taip pat medžiagas, naudojamas dantų protezams 

pagaminti ir pritaikyti (įdėti): 

DPS – dantų protezavimo skyrius – Skyrius; 

DT – dantų technikas;  

DU – darbo užmokestis; 

GO – gydytojas odontologas; 

GOO – gydytojas odontologas ortopedas; 

LNSS– Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema. 

Med. IS – VšĮ VRCP informacijos sistema; 

MN - medicinos norma, reglamentuoja specialisto teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę; 

Pacientas– asmuo, kuris naudojasi įstaigų teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar jis sveikas, ar ligonis; 

PASP- pirminė asmens sveikatos priežiūra; 

PINREG – privačių interesų registras; 

PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas; 

SVEIDRA – viena pagrindinių Valstybinės ligonių kasos veiklos sistemų. Ją taikant valdoma iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo finansuojamų medicinos paslaugų apskaita ir vykdoma paslaugų teikimo kontrolė; 

TLK – teritorinės ligonių kasos; 

VASPVT/Akreditavimo tarnyba – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos; 

VLK – Valstybinė ligonių kasa; 

VRS – Vilniaus rajono savivaldybė; 

VSAFAS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai:  

VšĮ VRCP/įstaiga/poliklinika – Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika 
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Audito ataskaitos „Ar VRCP dantų protezavimo skyriaus darbo 

organizavimo sistema tinkama ir užtikrina efektyvią veiklą“ 

2 priedas 

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

 

Audito tikslas - įvertinti, ar VRCP dantų protezavimo skyriaus darbo organizavimo sistema 

tinkama ir užtikrina efektyvią veiklą. 

Pagrindiniai audito klausimai: 

• ar Įstaiga /Dantų protezavimo skyrius turi aiškiai parengtą strategiją, užsibrėžtus tikslus ir 

numatytus rezultatus; 

• ar pasiektas geriausias santykis tarp sukurtų paslaugų, panaudotų išteklių bei gautų 

rezultatų; 

• ar Dantų protezavimo skyriaus paslaugų kokybė atitinka numatytus tikslus ir visuomenės 

narių lūkesčius. 

 Audituojamas subjektas - VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika. 

Audituojamas laikotarpis – 2018–2021 m. Siekdami išsamiai vertinti, analizuoti 

tendencijas ir pokyčius naudosimės 2022 m. I pusm. duomenimis. 

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus48. 

 
Audito 

ataskaitos 

skyrius 

 

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

 

Tikslas 

1 2 3 

1. VRCP poliklinikos planavimo dokumentai ir veiklos priežiūra tobulintini 

1.1.Veiklos 

tikslai 

nenuoseklūs ir 

ne visada 

vertinami 

1.2.Vidaus 

kontrolės 

procedūrų 

funkcionavimas 

nepakankamas 

Dokumentų peržiūra: Nagrinėjome: Valstybės pažangos strategija 

,,Lietuva 2030”, Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programa; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ilgalaikiai 

strateginiai dokumentai (programose, veiksmų planuose ir pan.) 

Vilniaus rajono 2016-2023 metų strateginis plėtros planas,  VRS 

tarybos sprendimai, VšĮ VRCP strateginiai planai; AD įsakymai, 

VRCP teikti duomenys, viešai prieinama informacija internetiniuose 

puslapiuose: https://www.vrsa.lt/; https://www.vrcp.lt/; 

https://www.valstybeskontrole.lt/, gauta informacija pokalbiuose ir 

diskusijose, susirašinėjimo metu gauti duomenys; statistiniai 

duomenys, Mero ir VRSA ataskaitos; privačių interesų deklaracijas 

sistemoje PINREG ir kitus teisės aktus bei dokumentus, susijusius su 

įstaigos veikla.  

Duomenų analizė. Analizavome VRCP pateiktus atsakymus į 

klausimynus (teisės aktų, dokumentų turinio, stebėjimai ir kt.) 

Pokalbis su: VRSA direktoriumi, VRCP vyr. gydytoju, pavaduotoju, 

DPS, Finansų, Personalo, Vidaus audito darbuotojais. 

Įvertinti:  

ar Savivaldybės VRCP, 

DPS strateginiai planai 

susieti ir papildo vienas kitą 

? 

  

ar numatyti tikslai, 

rodikliai?  Ar rezultatai 

matuojami ir už juos 

atsiskaitoma? 

 

ar yra aiškūs Įstaigos DPS 

kiekybiniai ir kokybiniai 

veiklos 

vertinimo kriterijai ? 

 

ar nustatytos kontrolės 

procedūros DPS 

pakankamos ir 

veiksmingos? 

2. Dantų protezavimo skyriaus veiklos sąnaudos auga sparčiau nei pajamos 

2.1.Nors 

pajamos didėjo, 

neišnaudotos 

visos galimybės 

veiklos 

rezultatui 

pagerinti 

Dokumentų peržiūra, nagrinėjome LR teisės aktus, 

reglamentuojančius darbo užmokestį. Savivaldybės Tarybos 

sprendimus susijusius su dantų protezavimo paslaugą. VšĮ VRCP 

įsakymus dėl išlaidų, darbo užmokesčio, inventorizacijos dokumentus.  

Duomenų analizė: analizavome VŠĮ VRCP DPS 2018-2022 I pusm. 

apskaitos registrų pajamas ir sąnaudas (registrai). Vertinome TLK 

duomenis VŠĮ VRCP ir kitų įstaigų apie aptarnautų asmenų skaičių, 

bei gautą finansavimą. Analizavome savivaldybės skirtas lėšas, 

kompensuoti dantų protezavimo paslaugas socialiai remtiniems 

Įvertinti:  

ar DPS veikla vykdoma 

efektyviai? 

ar visų šaltinių pajamos 

nemažėjo? 

 
48 3000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“. Prieiga per internetą: https://www.valstybeskontrole.lt/%20LT/post/15649/. 

https://www.vrsa.lt/get_file.php?file=Wm1HZnJIRFdrNjVpa1pxdWE2MXRzSmVTeVoxdXFwdkltdERJbEdhamsyQ2JxSmVybmRlVW1aYVJuYVNZWldpbWw4S2RtM0NmeGRDWnhwdWtaRiUyQlRxR1dZbDZKdDBNYWRhTldiWm1tY21xTEt6OGlhYVdpY2wyYVhubWFXWG1paGFwYWJuMmlmbDQ1b3kyZWptS1Nhb3B2RXpLcHBxY2lFYTlPY1gyaFFaNFJuZ3NxSmJvU1hhbWFTYkdoamJHbG16SldZWldob3lwZWFnWmFlYVY2WFgyeWl5WjJieXNSems1MXQ=
https://www.vrsa.lt/
https://www.vrcp.lt/
https://www.valstybeskontrole.lt/
https://www.valstybeskontrole.lt/%20LT/post/15649/
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Audito 

ataskaitos 

skyrius 

 

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

 

Tikslas 

1 2 3 

asmenims. Lyginome, kokiu GO ir DT santykiu VšĮ VRCP  ir kitos 

įstaigos organizuoja dantų protezavimo paslaugą. 

Pokalbiai/susirašinėjimai el. paštu su: VšĮ VRCP atsakingais 

darbuotojais. Dantų protezavimo paslaugas, teikiančiomis įstaigomis 

ir jų darbuotojais. TLK darbuotojais. VRS socialinės rūpybos 

skyriaus darbuotojais. 

Skyriaus sąnaudas ir jų 

tendencijas. 

ar paslauga atliekama 

optimaliu darbuotojų 

skaičiumi?  

 

2.2.Darbuotojų 

darbo 

užmokesčio 

apskaičiavimo 

normatyvai 

nepagrįsti, 

skaičiuojant 

darbo užmokestį 

yra netikslumų 

Dokumentų peržiūra, nagrinėjome: Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sitemos šakos kolektyvinę sutartį, VšĮ VRCP vidaus dokumentus, darbo 

apmokėjimo nuostatus, VŠĮ VRCP įsakymus susijusius su darbo 

apmokėjimu,. 

Duomenų analizė, analizavome ir lyginome: DPS 2022 m. I pusm. 

apskaitos registrų pajamas ir sąnaudas. Darbo grafikus, mėnesio darbo 

laiko apskaitos žiniaraščius, atsiskaitymo lapelius. Tikrinome DPS 

darbuotojų pastoviosios ir kintamosios dalies apskaičiavimo teisingumus. 

Lyginome  2022 m. I pusm. DT ir GO/GOO priduotų darbų suvestinėse, 

apskaitos dienynuose priduotų darbų sumas su nustatytu priduotų darbų 

normtyvu šioms pareigybėms. Pokalbiai/susirašinėjimai el. paštu su: 

VšĮ VRCP atsakingais darbuotojais.  

Įvertinti:  

ar DU normatyvai pagrįsti? 

 

kaip nustatyti normatyvai 

įtakoja Skyriaus veiklos 

rezultatus? 

 

ar darbo užmokestis 

nustatytas ir 

didintas atsižvelgiant į teisės 

aktų 

nuostatas 

2.3.Priduotų 

darbų apskaitos 

kontrolės 

trūkumas 

Dokumentų peržiūra, nagrinėjome: VšĮ VRCP vidaus dokumentus. 

Duomenų analizė, analizavome ir lyginome VšĮ VRCP atsiųstus 

duomenis apie dantų technikų ir GO/GOO priduotus darbus. 2021 m. - 

2022 m. gydytojų ir dantų technikų apskaitos dienynus, suvestines ir 

užsakymų formas (užsakymo numerius, datas ir sumas). Vidaus 

medicininio audito rekomendacijas, išvadas.  

Pokalbiai/susirašinėjimai el. paštu su: VšĮ VRCP atsakingais 

darbuotojais. 

Įvertinti:  

kaip vykdomas dantų 

protezavimo užsakymas? 

 

ar gydytojų ir dantų technikų 

darbai priduodami laiku? 

 

ar numatytos priduodamų 

darbų kontrolės procedūros? 

3. Pacientų pasitenkinimo dantų protezavimo paslaugomis lygis ir jų lūkesčiai 

Pacientų 

pasitenkinimo 

dantų 

protezavimo 

paslaugomis 

lygis ir jų 

lūkesčiai. 

Dokumentų peržiūra: VšĮ VRCP įsakymai, apklausos.  

Apklausa: pacientų apklausa, taikant anketavimo metodą pagal 

sudarytą klausimyną ir 3 VR socialinių įstaigų apklausa dėl dantų 

protezų kokybės. TLK duomenys. 

Pokalbis/ susirašinėjimai el. paštu su : VŠĮ VRCP Odontologijos skyr. 

vedėja 

Įvertinti:  

ar priimant sveikatos 

priežiūros 

organizavimo ir paslaugų 

teikimo 

sprendimus pacientų 

lūkesčiai 

identifikuojami, vertinami ir 

valdomi? 

 

ar paslaugos yra viešinamos 

ir 

lengvai prieinamos? 
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Audito ataskaitos „Ar VRCP dantų protezavimo skyriaus darbo 

organizavimo sistema tinkama ir užtikrina efektyvią veiklą“ 

3 priedas 

 Finansiniai 2018-2022 m. I pusm. DPS rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Straipsnis 
2018 m. 2019 m.  2020 m. 2021 m.  2022 m. I pusm. 

Eur Proc. Eur Proc. Eur Proc. Eur Proc. Eur Proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pajamos (Eur) 197 842 244 142 222 783 327 922 177 878 

2 Sąnaudos (Eur) 224 986 100,00 299 187 100,00 286 435 100,00 373 133 100,00 165 224 100,00 

2.1. Šildymas 1 052 0,47 935 0,31 731 0,26 1015 0,27 1 501 0,91 

2.2. 
Bendrų tarnybų 
išlaikymas* 

25 561 11,36 27 102 9,06 26 004 9,08 37 970 10,18 0   

2.3. Darbo užmokestis 117 365 52,17 223 915 74,84 219 517 76,64 290 242 77,79 136 923 82,87 

2.4. 

Nepanaudotos 

atostogos(+)/Panaudotos 
(-) 

-392                   

2.5. Elektros energija 2 047 0,91 1 938 0,65  1 455 0,51 1 957 0,52 730 0,44 

2.6. 
Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas 
3 283 1,46 3 485 1,16 3 589 1,25 2 965 0,79 1 485 0,90 

2.7. Kitos išlaidos 2 770 1,23 3 680 1,23 4 407 1,54 5 534 1,48 1 584 0,96 

2.8. 
Medicininės įrangos 
priežiūra 

727 0,32 1 597 0,53 1 002 0,35 190 0,05 781 0,47 

2.9. Medikamentai 34 912 15,52 31 705 10,60 25 094 8,76 27 885 7,47 14 639 8,86 

2.10. Nuoma 94 0,04 92 0,03 94 0,03 97 0,03 51 0,03 

2.11. Ryšių paslaugos 161 0,07 124 0,04 108 0,04 176 0,05 97 0,06 

2.12. 
Socialinio draudimo 
įmokos (keitėsi 

skaičiav. 2019, 2021 m.) 

37 014 16,45 4 613 1,54 4 434 1,55 5 102 1,37 2 398 1,45 

2.13. Patalpų remontas                 5 035 3,05 

3. 
Rezultatas (pajamos - 
sąnaudos) 

-27 144 -55 045 -63 652 -45 211 12 654 

Šaltinis: sudaryta SKAT pagal VRCP duomenis. 

*DPS veiklos finansiniai rezultatai be priskaičiuojamų metų gale bendrų tarnybų išlaikymo sąnaudų. 

 

 

 


