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Pakeičiu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių
ligonių kasų 2019 metų veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-444 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos ir teritorinių ligonių kasų 2019 metų veiklos plano patvirtinimo", ir jį išdėstau nauja
redakcija (pridedama).

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2019 m balandžio 17 d į sakymas Nr V redakcija)
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
jvy kdy rao terminas
2019-ųjų nclų aiiguavunii (toksi. Cur)
įstaigos seikimo pavadinimai
Vertinimo kriterijus
(ketv)
•i jų
Progru* Priemonūs PncmonCl
iii aidams
Atsakingieji vykdvlojul
Ii viso
Maliu imo Reikime
turtui Pareigybių
puv ariinlnuu Kuilas
skalCius Pradžia Puhuiga
Pavadinimas
Pavadinimas
Kodai
katlas korius
ii jų darbo l»l»H
vnl
Ii viso
užmokesčiui
9 6)3 g
2 059 792 0 2 034 116 3
5 675.7 469 0
proc
100
Ikctv IV ketv VLK Biudžeto skyrius ir
Atsiskaitvti su ASP| už draudžiamiesiems
Teisūs aklų nuslalyta tvarka priimtos apmokėti
M KOI Ol-OJ-OI Kompensuoti
Apskaitos skvnut.
ASP| sąskaitos u2 draudžiamtesieins suteiktas
privalomuoju sveikatos draudimu (toliau draudžiamiesiems
Vilniaus TLK. Kauno
draudžiamiesiems) suteikus asmens sveikalos
asmens sveikalos priežiūros paslaugas,
sutciklos sveikalos
TLK.
Klaipėdos TLK
priežiūros paslaugas kompensuojamas PSDF
kompensuojamas PSDF biudžeto lOiomis
priežiūros lilaidat
Šiaulių TLK irPaitevčžio
įskaitant medicininei reabilitacijos ir sanatorinio
leiomis, įskailanl medicinines reabililaeijos Ir
gydymo paslaugas bet paslaugas teikiamas pagal
TLK
sina orinio gydvaio paslaugas bei paslaugos
sveikalos programas
teikiamas pagal sveikinos programas

1 RV dm ho.
TVP korius

Api linkių kurtose teunos gydytojo komandos
paslaugos buvo suteiktos per 7 kalendorines
dienas (ne skubiu atieju) dalies, palyginti su
bendru aptlinkių skaičiumi didėjimas

proc

82

Ikctv

IV ketv SularCių ir TLK
LRV programos
koordinav iiiio skv nus bei tgvvendiuimo pl mo
darbas 13 11
VLK Paslaugų
ckspcni/As ir koniroles
skyrius

Didinti PSDF biudžeto Ietis, skinamas
31
PAASP iki 20 proc, palyginu su bendra ledą
suma asmens si eikalos priežiūrai. apmokėjimą
labiau siejant su kokybiniais rodikliais

Parengtas ir SAM pateiktas sveikatos apsaugos
ministro jsaky mo projektas, kuriuo didinamos
vieno gyventojo PAASP (i&skyrus pirminę
ambulatorinę odoniotoging sveikatos priežiūrą ir
pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos
priežiūrą) paslaugų metines bazinčs kainos.

vnt

1

1 ketv

11 ketv VLK Pusi mgų
LRV programos
ckspcrti/Cs ir koniroles įgyvendminro pl mo
skynus. Kainų skyrius bei darbas 13 12
Biudžeto sky nus

32

I.«n dilics, skinamos už gerus daibo rezultatus
(Šeimos gydytojo komandos, pirmines
ambulatorinis psichikos sveikatos priežiūros ir
ambulatonnes odonlologijnCs sveikalos
pnežiunut) didėjimas palyginu su bendra PSDF
biudžeto ie5ų suma skinama PAASP

proc

12

PradSli kompensuoti PSDF biudžeto tetomis
naują tynmą - grciląil molekulini TBC
diagnostikos tv rimą

41

Parengtas u SAM pateiktas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
tsakvmo projektas, kuriuo siūloma patv mum
naują brangų tyrimą kompensuojamą Ii PSDF
biudžeto. - gieiląil molekulini TBC diagnostikos
tvTiiną

vnt

1

IV ketv IV ketv VLKskyrtni P aslaugų
ekspertizes ir kontroles
sky nus. Kainų skv nus bei
Biudžeto skvnus

Maž nu hospilali/aciją skatinant ASP| už
gerus veiklos rc/ullaius ir plečiant
ekonomiškai cfcklyv u) asmens steikatos
priežiūros paslaugų apimtis.

i1

PaitugU ir SAM pateikti sūdymus del
ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos
pncžiūros paslaugų plėtros.

vnt

1

U ketv IV ketv VLK Pusi mgų
ekspertizes ir kontroles
skynus

[įraukti| eimos
Š gvdvtojo komandą naujus
specialistus - asistentą ir (ar) papildomą
slaugytoją, ir (ar) stcikos gyvensenos
specalislą Ir (ar) socialiu) darbuotoią ir (ar)
kmc/ioiera petitą

21

VLK Paslaugų
ckspeni/es ir kontroles
skvnusbcr Biudžeto
skynus

2

Vertinimo kriterijus

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Priemones
pavadinimas

Kodas

Pas adimmaj

||

Progra Priimonės
mos
kodas kodas

Kodas

Pat admlmai

52

Atlikta kalai iktos operacijų stebesena ASPĮ
1) operacijų atliktų dienos chirurguos ir dienos
oftalmologijos sąlygomis. skaičiaus ir visų
planinių kanraktos operacijų skaidraus santykio
2) Operacijų allikių stacionaro ir dienos
chirurgijos bei dienos oftalmologuos sąlygomis
kai p acientas atvyksta ir tSvyksta tą pačią dieną
skaiiliaus irvtsų kataraktos operacijų skaidrius
santikio
3) operacijų atliktų dienos chirurgijos ir dienos
oftalmologijos sąlygomis, skaičiaus, kai
pacientas atvyksta ir įSuksta tą pačią dieną ir
visų planinių kataraktos operacijų skaičiaus
sanivkio
Atlikta 2019 m I pusmečio stebdsenos rezultatų
analize Analize jos aprašymas bei pasiOlymai
pateikti SAM VLK intcrneto svetainėje
paskelbt is analiads apradvntas
Atlikta lonzilcktomijų sicbesena ASPJ
1) lonzilcktomijų atliktų dienos chirurgijos
sąlygomis skaičiaus ir visų pianinui
tonzilėktomijų skaičiaus santykio
2) lonzilcktomijų atliktų stacionaro ir dienos
chirurgijos sąlygomis. kai pacientas atvyksta ir
įSvvksta tą pačią dieną skaičiaus ir visų
toncilekiomijų skaičiaus santvkio
3) lonzilcktomijų atliktų dienos chirurgijos
sąljgomis kai pacientas atvyksta ir livvksia tą
pačią dieną ir visų planinių lonzilcktomijų
skaičiaus santykio
Atlikta 2019 m I pusmečio stcbčsenos rczullalų
analize Anali/č jos aprnSvmas bet pasiūlymai
pateikti SAM VLK mterneio svetainčjc
paskelbtas analizės aprašymas
Atlikta kirktuics įSvarių oper icijų sicbesena
ASPJ
1) operacijų, atliktų dienos chirurgijos
sąlygomis, skaičiaus ir visų planinių kirkšnies
i tvarių operacijų skaičiaus santykio
2) operacijų a tliktų sncionaro Ir dienos
chirurgijos sąlygomis, kai pacientus atvyksta ir
išvyksta tą pačią dieną skaičiaus ir visų
kirkšiucs iSvarių operacijų skaičiaus santvkio
3) Operacijų atliktų dienos chirurgijos
sąlygomis kai pacientas atvyksta ir išvyksta tą
pačią dieną ir visų platumų kirkinics Išvaržų
operacijų skaičiaus santvkio
Atlikta 2019 m I pusmečio stcbčsenos rezultatų
analize Analizč josaprašymasbctpasiOlymat
pateikti SAM VLKintcmclo svetainčje
paskelbtas analizes aptatvmas
Atlikta 2019 m Ipusm rchospitahzacijos j>er 30
dienų stcbčsena ASP| Analizč jos apraSymas
bei p isiulvmai pateikti SAM VLK inierncto
svetauičjč paskelbtas analizės apnšvmas

53

54

55

Matavimo RcikSmč
vnt
vnt

[vykdymo tvrmmas
2019 ųjų metų asignavimui (tdkst E ur)
Iketv 1
H jų
išlaidoms
Pareigybių
Atsakingicp vykdvtnj u
11V KO
skaičius Pradžia Pabaiga
iŠ jų darbo
<5 VI80
ulmokcsiful
5 675 7 469 0
2 05J7J2 0 2 054 116 3
9613 8
III ketv IVkciv VLK SI itisl kos ir
analizės sky mis
Klinikinio kodav lino
skynus bei Paslaugų
ekspertizes ir kontroles
skv nuS

vm

1

Mikely IV ketv VLK Statistikos ir
analizės skyrius
Klinikinio kodavimo
skyrius ir P islaugų
ckspcrti/čs ir kontroles
skyrius

vnt

1

111 ketv IV ketv VLK Statistikos Ir
annlizčs skyrius
Klinikinio kodivimo
skyrius ir Pisl mgų
ekspertizes ir kontroles
skvrius

vnt

1

III keiv IV ketv VLK Statistikos ir
analizės sky rius
Klinikinio kodnv įmo
skyrius ir Paslaugų
ekspertizes ir kontrolės
skvnus

LRV daiho
TVP kodas

Vertinimo kriterijus

Jsnilgns veiksmo pavadinimas
Progra Priemonės
mos
kod ii kodus

Priemonės
pavadinimai

Kodas

Matavimo Reikšmė
vnL

[vykilvino temimas
201!) ųjų melų asignavimai (lilkst. Eur)
MJ'I
išlaidoms
Pareigybių
Atsakingieji vykdytojai
IŠVISO
11 jų darho luitui skaičius Pradžia Pabaiga
išviso
užmokesčiui Įsigyti
9617 8
2 059 792 0 2 054 116 3
5 675 7 469 0
1 letv 1 keiv VLK Pasl rngų
ekspertizės ir kontroles
skyrius

Kodas

Pavadinimas

SS

Parengtas ir pateiktas SAM sveikatos apsaugos
ministro 2009 m rugpjūčio 21 d Įsakymo Nr V668 pakeiumo projektas pagal kurį dienos
chirurgijos paslauga teikiama kai pacicm is
,myksią ir iŠvykšta ta pačią dieną

vnt

61

Parengtas ir SAM pateiktas Lieiuvos
Respublikos sveikatos draudimo jslaivmo
pakeiumo projektas, kuriuo bulų sukurtos
teisinės prielaidos ASPĮ skatinti už pasiektus
gerus kokybinius rezultatus

vnl

11 kelv 11 ketv

62

Įsigaliojus Sio plano 6 1 p nurodyto Įstatymo
projektui p arengtas ir SAM pateiktas sveikatos
apsaugos mmtsiro įsakymo projektas del ASPĮ
skatinimo nuo 2020 m už platesnį gerų darbo
rezultatų spektrą (pagal naujų rodiklių vykdymo
slcbėsenos rezullalus)

vm

IVketv IVketv VLK Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
skvrius bei Ekonomikos
departamentas

Mažinu laukimo danių protezavimo eilcjė
trukmę skiriant daugiau lėšų dantų
prolczav tmo paslaugoms

71

Sumažėjęs asmenų laukiančių dantų
protezavimo paslaugų ar kompensacijų skaičius
paly ginti su šiuo skaičiumi 2018 m

proc

Kooidiivaoti ir tobulinti AS?i vaistinių it kitų
įsi ilgų bet Įmonių sudariusių sulaius su VLK
ar TLK. veiklos priežiūrą

b)

Atlikta 2018 m ASPĮ vaistinių irkitų {staigų
bei Įmonių sudariusių sutartis su VLK ar TLK.
veiklos priežiūros analizė ir parengiąs bei
pnlciktds SAM sveikatos apsaugos mimsiro
Įsakymo pakeitimo projckl is dėl ASPĮ vaistinių
ir kilų Įstaigų veiklos priežiūros tobulinimo

vnl

Sudaryti prielaidas DPLSA informacinei
sistemai linksmai funkcionuoti

»1

[vertimos galimybės kompensuoti ASPĮ išlaidas
susijusias su detalių sąnaudų duomenų Įvedimu Į
DPLSA informacinę sistemą Analizė ir
pasiulvmai pateikti SAM

vnl

1

1 kelv

10 1 Teisės aktų nnstatvla tvarka priimtos apmokėti
vaisumų ir ASPĮ sąskaitos už draudžiamiesiems
išduotus kompensuojamuosius centralizuotai
apmokamus ir knns vaistus bei medicinos
pagalbos priemones, apmokamus iš PSDF
biudžeto taip pat - traumų sąskaitos ut
draudžiamiesiems PSDF biudžeto lėšomis
išnuomotas medicinos priemones (priciaisus)

proc

100

Iketv IVketv VLK sky ri u Vaisių
kompensavimo skyrius
Sveikinos priežiūros
įstaigų aprūpinimo
skyrius Bmdžclo skyrius
ir Apskaitos skyrius
Vilniaus TLK Kauno
TLK Klaipėdos TLK
Šiaulių TLK bei
Panevėžio TLK

Pavadinimas

6 Sukuni teisines priemones ASP| skautui už
pjsiekius gerus komisinius rezultatus

10 Atsiskaityti su vaistinėmis ir ASPĮ už
draudžiamiesiems Išduodamus PSDF lėšomis
kompensuojamus ccnlralizuolai apmokamus
ir kilus vaisius bei medicinos pagalbos
priemones, taip pat-su įmonėmis už
drnvsifuuiviėsveius tknuomojumas medicinos
priemones (prietaisus)

10

LRV darbo.
TVP kmias

VLK Teisės ir personalo
skyrius Paslaugų
ekspertizes ir kontroles
skyrius bei Ekonomikos
departamentas

Ikecv IVkciv VLK Biudžclo skyrius bei
Paslaugų ckspcrli/čs ir
kontrolės skyrius
Ikctv IVketv VLK Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
skyrius bei Teisės ir
personalo skyrius
Vilniaus TLK Kiuno
TLK Klaipėdos TLK,
SinuliųTLK ir Panevėžio
TLK
LRV programos
IVketv VLK Kainų skyrius
įgyvendinimo plmo
Teises ir perso milo
skyrius bei Ekonomikos darbas 13 7 8
depart įmenlas

4

[stnlgos veiksmo pas adinimus
Progra Priemones
mos
kodas kodus

Priemones
pav atlinimas

Kodai

Pavadinimas

n Ali k11 2 01S m daugiausia suvnrlolų
kompensuojamųjų vaisių (pagal vidnlincs
palaikomąsias dienos dozes - DPD attgl
Deftned Daily Dore) kompensuojamu ne
pagal visas registruotas terapines indikacijos
analizę, Ivginanljų suvartojimo duomenis
Lietuvos mąslu (remianus VVKT
ducmcnimisl i r teikti siūlymą SAM d£l 5ių
kompensuojamų | aisių
v skjnmo sąlygų
papildymo naujomis icmpineuus
uirdikacijomis

Vertinimo kriterijus
Kodas

11 1 Suvanotų kompcnsuojamųių vaisių DDD dalies,
palv ginti su bendru suvartotų reccplimų vaisių
DDD skaičiumi d idėjimas

12 Ali kli \aisliuese balnių tureli
12 1
kompensuojamųjų vaisių (toliau -būliuicji
vaistai) jidavima analize nusuitant kokių d iIį
(proe) sud ico skirtingose vaisllnčse iSduoli
but meji vaistai pagal aliimkamas
kompensuoja mųų vaisių grupes palv ginti su
bendru iSduolų lų pačių grupių vaisių
skačiumi T osevatsltnese kuriosetiduolų
itil nkamų grupių bultnųų vaisių dalis (proe 1
pahginli su bendru tiduolų lų pačių grupių
kompcnsuojamųių vaisių skaičiumi yra
mažiausia atlikti patikrinimus
13 Dauginu skini biopanaStų kompensuojamųjų
vai'tų naujų pacientų gydvmui pradcli didinu
jų vartojimą

14 [vcrnnli Ši uilių vhisIu komilelo veiklos
rezultatus

Pav adimmas

Suvanotų kompensuojamųjų genetinių vaisių
DDDdulics paly ginti su bendru suvartotų
kompcnstiojnmųrų vaisių DDD skaičiumi
didčjnnas

Matav uito ReikSm£
vnl
proe

64

proe

65

n i Parengtas ir SAM pateiktas siūlymas dcl leisčs
iktų pakeitimų, siekiam reglamentuoti
biopmvaiių kompensuojamųjų vaisių skvrimą
naujų pacientų g) dj mui prndču

vnl

13 2 Atlikta biopanaSių kompensuojamųių vaisių
skyrimo naujiems pacientams gydyti slcbčsena
ASPJ

vnt

13 3 [sigaliojus Sio plano 6 J p mirodvto Įstatymo
projektui p arengtas ir SAM pateiktas sveikatos
apsaugos ministro [sakymo projektas dčl ASP|
skatinimo nuo 2020 m užbiopanaSių
kompenusojamųjų vaisių skynmą

vm

14 1 Parengtas ir SAM priteiktas siūlymas del vaisių
komitetų veiklos tobulinimo ir plčlojimo

vni

15 Ccr utį kompensuojamųjų klubo ir kelio
15 1
sąnarių endoprolczų pnemaiuumą užtikrinu
endoprotezųuekimą jųpaskirstymą
pacientams lai knnlicms sąnario endoprotezo
viciat skelbti informaciją apie eiles ASP[ ir
kilą su endoprotezais susijusią informaciją

Asmenų )raijlų| ompensuojamojo
k
klubo ar
kelio sąnario endoprotezo skvnmo eilę, laukimo
trukmes mažėjimas palyginti su praėjusiais
meta s

proe

Įvykdymo terminas
2019 ųjų metų asignavimai (tūkst E ur)
Ikctv >
Ii Ji
iii auloms
Atsakingieji vykdytojai
Ii viso
turtui Pareigybių
skaičius Pradžia Pabaiga
11 Jų darbo įsigyti
ii visa
užmokesčiui
2 059 m 0 2 054 1 16.3
96138
5 675 7 469 0
Iii kciv III kclv VLK V iistų
kompensavimo skvnus

LRV durim,
TVP kodus

Ikctv IV kclv Vilniaus TLK Kauno
TLK Kl upCdos TLK
Šiaulių TLK ir Panevėžio
TLK VLK Vaistų
kompensavimo skverus

LRV programos
Ilkeiv 11 ketv VLK Vaistų
kompensavimo skv nus įgyvendinimo pl lito
darbas 13 4
VLK Vaistų
kompensavimo skvnus
Vilniaus TLK, Kai no
TLK Kl npčdos TLK
Šiaulių TLK bei
Panevėžio TLK
1

20

IV ketv IV kclv VLK Pasl itigų
ekspertizes ir kontroles
skvnus bet Ekonomikos
departamentas
LRV progtamos
iVkelv IV kclv VLK Vaistų
kompensav įmo skyrius jgvvcuditumo p] mo
darbas 1 3 4
Šiaulių TLK
Ikctv IV kclv VLK Sveikatos priežiūros
[staigų riprupinimo
skvnus

s

įstaigos veiksmo pavadinimas
Progra- PriemonCs
koclns kodna

PriemonCs
pavadinimas

Kodas

Pntadlnlmas

Vertinimo kriterijus
Kodas

Pat adinlmas

Matavimo RcIkimO
vnt

2019-ųių metų asignavimai (rukst. Eur)
Ii jų:
•glindoms
livlso
ii jų darbo turtui
ii viso
užmokesčiui įsigyti
2 059 792 0 2054 116 3
96138
5 675,7

Įvykdymo terminas
(kUv.)
skaičius Pradžia Pabaiga
469 0

Atsakingieji vykdvtoįat

II kelv UI ketv VLK Sveikatos pne/iuros
įstaigų aprūpinimo
sky nus

16 Alhku centralizuotai apmokami] laistimų
preparatų naudojimo ASPj efektyvumo
sicbiscną

16 1 Ailikla20l8m gydvmovaisiuAltep!c\se analize
ir tinagrinCta, kokių djlįiiuo vaistu 2018 m
gydytų pacientų sudaro asmenvs, itgvvenę 90
dienų nuo Sio gydymo pradžios Analizes
rezullatai pateikiami insulto tnicgruoios
sveikatos pncžiuros valdymo komitetui

vnt

17 Atsiskaityti su ortopedijos įmonėmis ui
apdraustiesiems privalomuoju sveikatos
draudimu (toliau - apdraustieji) tJduolas
ortopedijos technines priemones,
kompensuojamas PSDF liiomis

17 1 Teises aklų nuslatvta tvarka priimtos apmokOu
ortopedijos įmonių sąskaitos už apdraustiesiems
liduotas ortopedijos technines priemones

proc

JOO

Iketv

18 Peržiūrėti ortopedinis avulynes skyrimo
indikacijas, pagal kurias dažniausiai skiriama
ortopedine avaline, prireikus griežtinti jos
skyrimo sąlygas ar didinu diagnozavimo
kontrolę Atlikti ortopedinę aialjnę
gaminančiu ortopeduos ]momų patikrinimus,
siekiant nustatyti, ar padidėjęs ortopedines
avalynes išdavimo mastas yra objcktvviai
pagrįstas

18 1 Apdraustųių laukiančių ortopedijos techninių
priemonių užsakymų priėmimo eilcjc, skaičiaus
mažėjimas

proc

3

Iketv IV kelv VLK Ortopedijos
technikos kompensavimo
skyrius

19 Pradėti kompensuoti skausmą maitinančių
pompų nuomos iiluidas PSDF biudžeto
lėtomis

19 1 Parengtas ir SAM pateikLvs įsakymo projektas,
kuriuo siūloma| SDF
P ICSomis nuomojamų
medicinos priemonių (prietaisų), būtinų
sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąraią
įtraukit skausmų malšinančias pompas

vnt

20 Užtikrinu privalomojo sveikatos draudimo
sistemos funkcionavimu

20 l Apmokėtos privalomojo sveikatos draudimo
sistemos funkcionavimo iSlatdos

proc

21 Parengti clcktronm] VLK leidm] „Piliečių
PSDF"

21 1 Parengtas elektroninis VLK leidinys „Piliečių
PSDF

vnt

IV kelv VLK Ortopedijos
technikos kompcnsui įmo
skyrius ir Apskaitos
skvrms

II ketv UI ketv VLK Ortopedijos
technikos kompensavimo
skyrius
100

Iketv IV ketv VLK padaliniai pagal
kompetencijų, Vilniaus
TLK, Kauno TLK.
Klaipėdos TLK, Šiaulių
TLK ir PunevC/io TLK
Iketv

22 Atlikti VLK ir TLK admuuslracimų poslaugų, 22 1 VLK ir TLK teikiamų administracinių paslaugų
teikiamų pagal vieno langelio principų,
kokybes vertinimo lygio didCjimas
kokybes Įvemmmą

proc

83

23 Imcijuou icisOs aklų pakcilimus, siekiant
naikinu privalomojo sveikatos draudimo
lengi atas

vnt

1

27 1 Parengti ir SAM pateikti IcisCsaktų projektai,
kuriais siūloma naikinti privalomojo sveikatos
draudimo įmokų lengi atas

LRV darbo,
TVP kodus

UI ketv VLK Biudžeto skyrius ir
Ryiių su visuomene
skyrius
11 ketv 11 ketv VLK Draudžia mųių LRV programos
privalomuoju sveikatos įgyvendinimo plano 3 2
kriptics rodiklis
draudimu registro
skyrius, VLK padaliniai Gvvciuojų pasitenkinimo
pagal kompetenciją, paslaugomis indeksus
Vilniaus TLK, Kauno
TLK. Klaipėdos TLK,
Šiaulių TLK ir Pancv ežio
TLK
Iketv

Uketv VLKsktnai Teises ir
personalo skyrius.
Draudžiamųjų
privalomuoju sveikatos
draudimu registro skyrius
bei Biudžeto skyrius

įstaigos veiksmo pavadinimus
Progra- Priemonis
kndas kodas

Priemones
pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Vertinimo kriterijus
Kodas

Pavadinimas

Matav imo Reikime
vnt.

24 Pateikti siūlymus SAM dei ASPĮ ir TLK
suiareių sudarymo tvarkos tobulinimo.

24 1 Parengtas ir SAM pateiktas Lietui os
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
jsakymo pakeitimo projektas dčl ASP| irTLK
sularCių sudarymo tvarkos tobulinimo

vm

25 Kanpu PSDF biudžeto ruseną

25 1. Planinėmis PSDF pajamomis (105 mln. Eur)
papildytas PSDF biudžeto rezerv as

proc

26 Peržiūrėti PSDF buhalterines apskaitos
proresą

26 1 Parengti ir SAM bei Finansų ministerijai pateikti
siūlymai dčl PSDF buhalterines apskaitos
proceso supaprastinimo

vnt

l I Sviso Lietuvos Respublikos valstybes biudžetas,
lijo
1 1 bendrojo luiansavim lesos.
1 2 Europos Sąjungos ir kilos tarptautines finansines paramos lėšos.
1 3 tikslines paskirties Ičšos ir pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos
2 Km Šaltiniai (Europos Sąjungos finansine parama projektams įgyvendinu ir kitos teisėtai gautos IčSos)
IS viso programai finansuoti (1+2)
Sutrumpinimai
ASPĮ - asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
PSDF
DPLSA — detali paciento lygio sąnaudų apskaua,
SAM
LRV -Lietuvos Respublikos Vvrtausvbč,
TLK
PAASP - pirmini ambulatorini asmens sveikatos priežiūra,
TVP

2019-ųjų metų asignavimai (tūksL Eur)
Iijųt
iiltlillmti!
Ii viso
ii jų darbo turtui
Ii viso
užmokesčiui Įsigyti
2 059 792.0 2 054 116.3
9 613,8
5 675,7

tuo

Q&VĄJliūnait&

skaičius Pradžia Pabaiga
469,0

Iketv

Atsakingieji vykdytojui

III ketv VLK Sutarčių irTLK
koordinavimo skyrius

IVkotv. IV kotv VLK Apskaitos skyrius.
Ekonomikos
departamento direktorius
iii ketv Iii ketv. VLK Apskaitos skyrius.
Ekonomikos
departamento direktorius
598 532,0
0,0
0.0
0.0
1 461 260.0
2 059 792.0

' malomojo
P
sveikatos draudimo fondas,
- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
- teritorines ligonių kasos,
- tarpinslitucims veiklos planas.

598 532.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
00
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
1 455 584.3
9 614.0
5 675,7 469,0
2 054 116.3
9613,8
5 675,7 469.0
VLK
- Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
- Valstvbme vaistų kontroles larnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
WKT

s,rsr,vf-°ir^«^io
btnc!iadni^iavmi0 sfcyrjaus

UihJjji specialistė

(vykdymo terminas
(ketv.)

x Strateginio valdymo

ir tarptautinio
bendradarbiavimo skyriaus vedėjas
Igoris Baikovskis
c/ ii

LRV durho,

