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2018 m.

d.Nr. /r~ 3(f(/
Vilnius

Vadovaudamasis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo", 40 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" 17.6 papunkčiu,
tvirtinu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių
ligonių kasų 2018-ųjų metų veiklos planą (pridedama).
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20181
įsakymu Nr VVALSTYBINĖS LICONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Programo Priemonės Pnemonės
s kodas kodas pavadinimas
04 001 01-01-01 Kompensuoti
suteiktos sveikatos
priežiūros išlaidas

Įstaigos veiksmas pavadinimas
Kodas

Pavadinimas

Vertinimo kntcnjns
Kodas

Pavadinimas

Matavimo Reikšmė
vnL

IŠ VISO
1 763 809.0

2018-ųjų metų asignavimai (takšt, eurais)
iš jų darbo turtui
išlaidoms
užmokesčiui įsigyti
1 760 379,0
7 359,0
3 430,0

Pureigybių
skaičius
474 0

Įvykdymo terminas
(ketv)
Pradžia Pabaiga

Atsakingi vykdytojai

LRV darbo, TVP
kodas

Atsiskaityti su ASPĮ už
draudžiamiesiems suteiktas PSDF
ledomis kompensuojamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas įskaitant
medicininis reabilitacijos ir sanatorinio
gydvmo paslaugas bei paslaugas,
teikiamas pagal sveikatos programas

1 1 Tuses aktų nustatyta tvarka priimtos
apmokib ASPĮ sųskaitos už
draudžiamiesiems suteiktos PSDP
ledomis kompensuojamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant
medicininės reabilitacijos ir sanatorinio
gydvmo paslaugas bei paslaugas,
teikiamas pagal sveikatos programas

proc

100

I ketv

IV ketv

Biudžeto vykdymo skyrius. Apskaitos
skynus. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio TLK / nuo birželio 1
d - Biudžeto skynus. Apskaitos skynus.
Vilniaus, Kauno Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio TLK

1 1 Pateikti pastillymus SAM dėl gyventojų,
prisirašiusių pne Somos gydvtojo.
skaičiaus pagal amžiaus grupes
normatyvų peržiūrėjimo u- metimų
gvventojų, prisirašiusių pne PAASP
įstaigų, sveikatos priežiūros bazinių
kainų nustatymo

1 1 1 Parengtų sveikatos apsaugos ministro
įsakvmų, nustatančių naujus dcunos
gvdvtojo aptarnaujamų gyventojų
skaičiaus pagal amžiaus grupes
normatyvus ir meones gyventojų,
prisirašiusių pne PAASP [Staigų,
sveikatos priežiūros bazines karnas,
projektų skaičius
1 1 2 Apylinkių skaičiaus, kuriose šeimos
gydytojo komandos paslaugos buvo
suteiktos per 7 kalendorines dienas (ne
skubiu atveju) nuo paciento kreipimosi j
PAASP įstaigų didėjimas, palygint su
visomis apylinkėmis

vnt

1

II ketv

II ketv

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skynus. LRV programos
Paslaugų onalizis ir sutarčių skynus. (gyvendinimo plano
Biudžeto planavimo skynus, Ktunų skynus darbas 13 11
/ nuo birželio 1 d - Paslaugų ekspertizes
ir kontroles skynus, Sutarčių ir TLK
koordinavimo skynus. Biudžeto skynus
Komų skynus

proc

70

IV ketv

IV ketv Paslaugų onalizis ir sutarčių skynus I nuo
birželio 1 d - Sutarčių ir TLK
koordinavimo skynus

vnt.

1

I ketv

I ketv

proc

27.4

IV ketv

IVketv Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skynus

Parengtų sveikatos apsaugos ministro
įsakymų, nustatančių naujų skatinamųj)
pnedų už PAASP paslaugas (už
minimalių ir trumpųjų tabako ir
alkoholio ankstyvojo išaiškinimo
priemonių įdiegimų), projektų skaičius

vnt

1

II ketv

II ketv

Paslaugų ekspertizės ir Kontrolės skynus. LRV programos
Kainų skynus
Įgyvendinimo plano
darbas 14 22

132 Pateikti pasiūlymus SAM dil naujo
1321 Parengtų sveikatos apsaugos ministro
skatinamojo priedo už pirminis
įsakymų, nustatančių naujų skatmamųu
pnedų už pirminis ombulatonnis
ambulatorinis psichikos asmens sveikatos
priežiūros paslaugas (už pacientų
psichikos asmens sveikatos pnežiūros
psichodiagnostm| vertinimų ir pirmines
paslaugas (už pacientų
psichologmcs-psichoterapmcs
psichodiagnostmi vertinimų ir pirmines
intervencijas) nustatymo
psichologincs-psichoterapines
intervencijas), projektų skaičius

vnt

1

12 ketv

II ketv

Paslaugų ekspertizes ir kontrolės skynus. LRV programos 57 3
Kainų skynus
papunktis

I 2 Pateikti pasiūlymus SAM dil pirminis
ambulatorinės psichikos sveikatos
priežiūros specialistų komandos
aptarnaujamų gyventojų skaičiaus
normatvvo mažinimo ir naujos metinčs
gyventojo pirminis ambulatorinis
psichikos sveikatos pnežiūros bazinis
kainos nustatymo

12 1 Parengti) sveikatos apsaugos ministro
įsakvmų, nustatan6ų naujų pirmines
ambulatorinis psichikos sveikatos
priežiūros specialistų komandos
aptarnaujamų gyventojų skaičiaus
normatyvų ir naujų metinis gyventojo
pimtmis ambulatorinis psichikos
sveikatos priežiūros bazinę kainų,
projektų skaičius
1 3 Didinti pirminis ambulatorinės asmens 1 3 1 Lidų, mokamų kaip skatinamojo pnedo
už kai kūnas PAASP paslaugas, pnedo
sveikatos priežiūros finansavimų,
prioritetų teikiant naujų skatinamųjų
už pasiektus gerus darbo rezultatus,
paslaugų ir gerų darbo rezultatų [vedimui
pnedo už prisirašymų pne Jeimos
gydytojo pnedo už gyventojo tunnčio
specialųjį nuolatinis slaugos porcik)
aptarnavimų, kaimo gyventojų
aptarnavimų bei pnedo. Jeigu PAASP
įstaiga akredituota teikti šeimos
gydytojo paslaugų, dalis palyginti su
lidų, mokamų už pimunis asmens
sveikatos pnežiūros paslaugas, dalimi
131 Pateikti pasiūlvmus SAM dil naujo
13 11
skatinamojo pnedo už PAASP paslaugas
{už minimaliu ir trumpųjų tabako ir
alkoholio ankstyvojo išaiškinimo
priemonių įdiegimų) nustatymo

Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skynus. LRV programos
Kainų skynus
įgyvendinimo plano
darbas 14 3 6

Programo Priemones Priemonės
s kodas kodas pavadinimus

įstaigos veiksmas pavadinimas

Vertinimo kriterijus

Matavimo Reikšmė
Kodas
Pavadinimas
Kodas
Pavadinimas
vnt
14 Pateikti pasiūlymus SAM dėl vienos
14.1. Parengtų sveikatos apsaugos ministro
vnt.
1
{nacionalinės) asmenų, laukiančiųjų
įsakymų, sudarančių sąlygas nuo 2019
dantų protezavimo paslaugų,
m. turėti vienų (nacionalinę) asmenų,
Jaukiančiųjų dantų protezavimo
kompensuojamų PSDF biudžeto lėšomis,
eikis jdiejpmo nuo 2019 m.
paslaugų, kompensuojamų PSDF
biudžeto lėšomis eilę, projektų skaičius

1.5. Didinu ambulatorines slaugos paslaugų, 1 5.1. Parengtų sveikatos apsaugos ministro
teikiamų pacientams namuose, skaičių ji*
įsakymų, kūnam būtų plečiamas
pltisti šių paslaugų bei jų gavijų spektrų
ambulatorinės slaugos paslaugų irjų
gavėjų spektras, projektų skaičius

išviso

20L8-ųjų metų asignavimai (tūkst. turais)
iš jų darbo turtui
išlaidoms
užmokesčiui Įsigyti

Pareigybių
skaičius

Įvykdymo terminas
(ketv.)
LRV darbo, TVP
Atsakingi vykdytojai
kodas
Pradžia Pabaiga
IV ketv. IV ketv. Paslaugų ekspertizes ir kontrolės skyrius,
Paslaugų analizės ir sutarčių skynus,
Informacinių sistemų plėtros skynus.
Teisės skynus, Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio TLK 1 nuo
birželio 1 d. - Paslaugų ekspertizes ir
kontrolės skynus, Sutarčių ir TLK
koordinavimo skynus. Informacinių
sistemų plėtros skynus. Teisės skynus,
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio TLK
1 ketv I ketv Paslaugų ekspertizės ir kontroles skynus. LRV programos
Komų skyrius
Įgyvendinimo plono
darbas 1.3.2.5

vnt.

1

1.5.2, Ambulatorinės slaugos paslaugų,
teikiamų pacientams namuose,
skaičiaus didėjimas

proc.

5

1 6.1 Ambulatorinės chirurgijos, dienos
chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo
irpriėmimo-skubiosios pagalbos
paslaugų ir stacionarinių aktyviojo
gydymo paslaugų santykis

vnt

2,4

1.7 Apskaičiuoti giminingų diagnozių grupių 1.7 I. Giminingų diagnozių grupių metodo
metodo taikymo jtokų aktyviojo gydymo
Įtaka aktyviojo gydymo asmens
paslaugų išlaidų apmokėjimui
sveikatos pnežiūros paslaugų išlaidų
apmokėjimui

proc.

20

1 K Pradėti kompensuoti vakcinos nuo B upo l.S 1. Sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių
dėl vakcinos nuo B tipo meningokokmės
mcmngokokinds infekcijos ir
rotavirusinės infekcijos
infekcijos ir rotavirųsmįs infekcijos
Įsigijimo, skaičius

vnt.

ne mažiau
kaip 1

T ketv

n ketv

2 1.
2. Atsiskaityti su vaistinėmis ir gydymo
įstaigomis už draudžiamiesiems išduotus
PSDF lėšomis kompensuojamus,
Centralizuotai apmokamus ir lotus vaistus
bei medicinos pagalbos priemones, taip
pat - su įmonėmis už draudžiamiesiems
išnuomotas medicinos priemones
{prietaisus)

proc.

100

I ketv.

IV ketv Vaistų kompensavimo skynus, Sveikatos
pnežiūros Įstaigų aprūpinimo skynus,
Vilniaus, Kauno. Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio TLK

proc.

63,5

III ketv

III ketv.

proc

5

IV ketv

IV ketv. Sveikatos pnežiūros įstaigų aprūpinimo
skynus

I 6 Plėtoti ckonortuSkai efektyvias PSDF
lėšomis kompensuojamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas

2.1 Mažinti, derantis su tiekėjais,
centralizuotai Įsigyjamų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių kainas

Teisės aktų nustatyta tvarka pnimtos
apmokėti vaistinių ir gydymo jstaigų
sąskaitos už draudžiamiesiems išduotus
kompensuojamuosius, centralizuotai
apmokamus ir kitus vaistus bei
medicinos pagalbos priemones, taip pat
- įmonių sąskaitos už draudžiamiesiems
išnuomotas medicinos priemones
(prietaisus)
2.2, Kompensuojamųjų vaistų suvartojamų
vidutinių palaikomųjų dienos dozių
(DDD, angl. Defined Daily Dose)
skaičiaus didėjimas, lyginant su visu
suvartotu receptinių vaistų DDD
skaičiumi
2 1.1. Vienintelio gamintojo gaminamų vaistų,
kurie vartojami stacionare ir įsigyjami
centralizuotai, komų mažėjimas,
palyginti su praėjusiais metais

IV ketv IV ketv Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skynus,
Paslaugų analizes ir sutarčių skynus 1 nuo
birželio 1 d - Paslaugų ekspertizės ir
kontrolės skynus, Sutarčių ir TLK
koordinavimo skynus
IV ketv. IV ketv. Paslaugų analizės ir sutarčių skynus,
Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius /
nuo birželio 1 d. - Sutarčių ir TLK
koordinavimo skynus. Paslaugų
ekspertizes ir kontrolės skynus
2019 m I 2019 m. I
ketv
ketv,

Kainų skynus

Sveikatos pnežiūros jstaigų aprūpinimo
skynus

Vaistų kompensavimo skyrius

2.2 Pradėti kompensuoti mechaninio
tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo
Įsigijimo išlaidas

22.1. Sudarytų sutarčių dėl mechaninio
tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo
pirkimo skaičius

vnt.

ne mažiau
kaip 1

m ketv. IV ketv. Sveikatos pnežiūros įstaigų aprūpinimo
skynus

2.3. Gerinti kompensuojamųjų klubo ir kelio
sąnarių endoprotezų prieinamumų

2.3.1. Laukimo VLK tvarkomoje
kompensuojamojo klubo ar kelio
sąnano endoprotezo skyrimo eilėje
trukmė, palyginti su paėjusiais metais

proc.

20

rVkctv. IV ketv. Sveikatos pnežiūros Įstaigų aprūpinimo
skyrius

2.4 Pradėti kompensuoti dirbtinės plaučių
ventiliacijos aparatų nuomos išlaidos
apdraustiesiems privalomuoju sveikatos
draudimu (toliau - apdraustieji),
gydomiems namuose

2.4 I. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti
garantiniai rašto: apdraustiesiems dėl
dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų
nuomos išlaidų kompensavimo

proc.

100

1 ketv.

IV ketv. Sveikatos pnežiūros Įstaigų aprūpinimo
skynus

Programo Priemonės Priemonės
s kodas kodna pavadinimas

Įstaigos veiksmas pavadinimus

Vertinimo kriterijus

Matavimo Reikšmė
Kodas
Pavadinimas
Pavadinimas
Kodas
vnti
3 Atsiskaityti su ortopedijos Įmonėmis už 3 1 Teisės aktų nustatyta tvarka priimtos
proc.
100
apdraustiesiems išduotas PSDF lėšomis
apmokėti ortopedijos puomų sąskaitos
kompensuojamas ortopedijos technines
už apdraustiesiems iSduotns ortopedijos
priemones
technines priemones

iŠ viso

2013-ųjų metų asignavimai (tūksti etirais)
iŠ jų darbo turtui
išlaidoms
užmokesčiui Įsigyti

Pareigybių
skaičius

Įvykdymo terminus
(ketv,)
Pradžia Pabaiga
Ikctv. IV ketv.

Atsakingi vykdytojai

LRV darbo, TYP
kodas

Ortopedijos technikos kompensavimo
skynus

3.1. Sumažinti apdraustųjų, laukiančių
ortopedijos techninių priemonių
užsakymų priėmimo, edes

3 U. Apdraustųjų, laukiančių ortopedijos
techninių priemonių užsakymų
priėmimo, cdės mažėjimas

proc

6

IV ketv

IV ketv.

Ortopedijos technikos kompensavimo
skyrius

4

4.1 Apmokėtos privalomojo sveikatos
draudimo sistemos funkcionavimo
išlaidos

proc.

100

Iketv.

IV ketv

VLK padaliniai, Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio TLK

4 1. Perkelti VLK ir TLK (toliau VLK ir
4,1.1. Ligonių kasų lankytojams teikiamų
TLK kartu - ilgonių kasos) teikiamas
paslaugų perkėlimas| lektroninę
e
erdvę
administracines paslaugas j elektroninę
ne mažesniu kaip IV brandos lygiu
erdvę ne mažesniu kaip IV brandos lygiu,
siekiant gerute ligonių kasų teikiamų
administracinių paslaugų prieinamumų

vnt.

2

TV ketv. TV ketv

Informacinių sistemų plėtros skynus

42. Vykdyti Detalios paciento lygio sąnaudų 4.2 1. Įgyvendinti DPLSA informacinės
apskaitos (toliau - DPLSA) informacinės
sistemos diegimo projekto V-VI etapai
sistemos diegimo reprezentatyviojo ASPĮ
grupėje projektą

proc.

too

I ketv.

IV ketv.

Informacinių sistemų plėtros skyrius, LRV programos
Kainų skyrius
įgyvendinimo plano
darbas 1,3.3 S

4.3. Atlikti ligonių kasų teikiamų pagal vieno 43 1. Ligonių kasų teikiamų administracinių
langelio principą administracinių
paslaugu kokybės vertinimo lygis
paslaugų kokybės Įvertinimo tyrimą

proc.

80

II ketv.

4.4 Pasirengti VLK duomenų atvėrimui
išorės vartotojams

44.1. Parengtos VLK duomenų atvėrimo
išorės vartotojams plano projektas

vnt,

1

I ketv.

4 4.2. Parengtas duomenų teikimo išorės
vartotojams tvarkos aprašo projektas

vnti

1

I ketv.

Dokumentų valdymo skyrius, VLK
padalouoi pagal kompetenciją,
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos. Šiaulių ir
Panevėžio TLK
n ketv. Klinikinio kodavimo skynus, Informacinės
sistemos eksploatavimo skyrius, VLK
padaliniai pagal kompetenciją
II ketv.

4.5 Diegų Bendrųjų asmens duomenų
apsaugos reglamento ir Kibemetinio
saugumo reikalavimus užtikrinančios
programas

4.5.1. Naudotojų tapatybių ir teisių valdymo
bw naudotojų veiksmų registravimo ir
kontrolės sistemos. Duomenų
nutekėjimo prevencijos sistemos.
Informacinių sistemų žurnalinių Įrašų
saugojimo ir koreliacijos sistemos
(SIEM) Įdiegimo mastas

proc.

30

I ketv.

IV ketv

Informacinių sistemų plėtros skynus,
Informacinės sistemos eksploatavimo
skynus

46 Parengti PSDF finansinių rizikų.
Įvertinant jų pasireiškimo tikimybės ir
grėsmės lyg), bei priemonių (veiksmų)
joms šalinti sąrašą

4.6,1. Parengtas PSDF finansinių rizikų.
Įvertinant jų pasireiškimo tikimybės ir
grėsmės lygĮ. bei priemonių (veiksmų)
joms šalinti sąrašas

vnt.

1

III ketv. 111 ketv.

Ekonomikos departamento direktorius,
Biudžeto planavimo skynus. Biudžeto
vykdymo skynus. Apskaitos skynus,
Vilniaus, Kauno. Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio TLK / nuo birželio 1 d. Ekonomikos departamento direktorius,
Biudžeto skynus, Apskaitos skynus,
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šmulių ir
Panevėžio TLK

4 7. Pateikti siūlymus SAM del papildomų
PSDF biudžeto pajamų pritraukimo,
tobulinant apmokestinimą privalomojo
sveikatos draudimo Įmokomis (pvz.:
įmokų bazė, lengvatos ar pan)

4.7.1. Parengti ir SAM pateikti siūlymai dėl
papildomų PSDF biudžeto pajamų
pritraukimo, tobulinant apmokestinimą
privalomojo sveikatos draudimo
Įmokomis

vnti

1

IV ketv. IV ketv Biudžeto planavimo skynus, Ekonomikos
departamento direktorius, Draudžiamųjų
pnvalomuoju sveikatos draudimu registro
skynus, Teisės skynus. Tarptautinių
rmkalų skynus / nuo birželio 1 d. Biudžeto skynus, Ekonomikos
departamento direktorius. Draudžiamųjų
pnvalomuoju sveikatos draudimu registro
skynus, Teises skyrius. Tarptautinių
reikalų skynus

Užtikrinti privalomojo sveikatos
draudimo sistemos funkcionavimą

II ketv

Programo Priemonės Priemonės
s kodas kodas pavadinimas

Įstiugos veiksmas pavadinimus

Vertinimo kriterijus

Kodas
Pavadinimas
Kodas
Pavadinimas
4.8. Pateikti siūlymus SAM dėl ASPĮ ir TLK 4.8.1. Parengtų sveikatos apsaugos ministro
sutarčių sudarymo tvarkos tobulinimo,
įsakymų skaičius
numatant galimybę ASP[ teikiamas
paslaugas apmokėti PSDF biudžeto
lėšomis, vadovaujantis viena sutartum

Matavimo Reikšmė
vnt.
vnt.
1

išviso

2018-ųjų metų negalavimai (tokst. turais)
iš jų darbo turtui
Klaidoms
užmokesčiai Įsigyti

Pareigybių
skaičius

Įvykdymu terminas
(ketv.)
Pradžia Pabaiga
II ketv. 11 ketv.

Atsakingi vykdytojai

Paslaugų analizės ir sutarčių skyrius,
Teises skyrius, Ekonomikos departamento
direktorius, Vilniaus, Kauno. Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio TLK I nuo birželio 1
d. - Sutar6ų ir TLK koordinavimo
skyrius, Teisės skyrius. Ekonomikos
departamento direktorius, Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
TLK
IV ketv. IV ketv. Kainų ir klasifikacijų departamento
direktorius. Sveikatos priežiūros paslaugų
direktorius / nuo birželio 1 d. - VLK
direktoriaus pavaduotojas

4.9. Atlikti aktyviojo gydymo stacionarinių 4.9.1. Parengtų aktyviojo gydymo
paslaugų regioninio išsidėstymo analizę
Stacionarinių paslaugų regioninio
bei pateikti siūlymus SAM dėl šias
išdėstymo analizių skaičius
paslaugas teikiančių ligoninių išdėstymo
4.9.2. Pateikti siūlymai SAM dėl aktyviojo
(tinklo) optimizavimo
gydymo stacionarines paslaugas
teikiančių ligoninių išdėstymo (tinklo)
optimizavimo
4.10. Išanalizuoti VLK ir TLK vykdomų veiklų 4.10.1. Parengti ir SAM pateikti siūlymai dėl
VLK ir TLK vykdomos veiklos
(funkcijas) ir pateikti siūlymus SAM dėl
(funkcijų) optimizavimo
jų optimizavimo

vnt.

1

vnt.

1

vnt.

1

m ketv. III ketv.

VLK direktoriaus pavaduotojai, VLK
departamentų direktoriai, Vilniaus. Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio TLK

5.1 Planinėmis PSDF pajamomis (72 400
tūkst. Eur) papildytas PSDF biudžeto
rezervas

proc.

100

IV ketv. IV ketv.

Apskaitos skyrius. Ekonomikos
departamento direktorius

5.

Kaupti PSDF biudžeto rezervų

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,
išjo;
1.1, bendrojo finansavimo lėšos
l 7. ES ir kitos inntfnutinfct fmnnsinės narnmm lėšos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams Įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos
15 viso OTORmmni finansuoti (1 +2\
Sutrumpinimai;
ASPl - asmens sveikatos priežiūros įstaigos
LRV - Lietuvos Respublikos Vynausvbė
PAASP - pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
PSDF - Privalomojo sveikatos draudimo fondas
SAM - Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija
TLK - teritorinės ligonių kasos
VLK - Valstybine ligoniu kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

528.461.0

528.461,0

0

0

0

0
n
ū
i.235.348,0
1 763 800 0

0
0
0
1,231.918,0
1 760 379 0

0
0
0
7.359,0
7 359 0

Ū
0
0
3.430,0
3 430 0

0
0
0
474,0
474.0

LRV darbo, TVF
kodas

