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TVIRTINU
VLK prie SAM direktorius
Algis Sasnauskas
KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai ir jų
reikšmės
Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

I tikslas. Optimizuoti teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų struktūrą, stiprinti
pirminę sveikatos priežiūrą.
01

01-01-01

Suformuoti racionalesnę sveikatos
priežiūros paslaugų struktūrą, kuri
užtikrintų saugias ir kokybiškas paslaugas
Priemonė: TLK sutarčių su ASPĮ,
vaistinėmis, optikomis, savivaldybėmis
sudarymas, vykdymas ir priežiūra

Kompensuojamųjų paslaugų masto apskaičiavimas bei
ASPĮ pateiktų prašymų sudaryti sutartis 2012 m.
pristatymas TLK Stebėtojų tarybai

Įvykdyta/neįvykdyta

J.Damulevičienė

2011 m lapkričio
10 d.

Sutarčių paruošimas su ASPĮ teikiančiomis asmens
Įvykdyta/neįvykdyta
sveikatos priežiūros paslaugas, medicininės
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, dantų
protezavimo paslaugas, transplantacijos paslaugas,
skubios konsultacinės sveikatos priežiūros paslaugas; su
vaistinėmis, optikomis, kraujo donorystės įstaigomis bei
su įstaigomis teikiančiomis programas

V.Andrašiūnienė

40 d. po TLK
biudžeto
patvirtinimo
(2011 m. I ketv.)

Sutarčių vykdymas: Ataskaitų bei sąskaitų priėmimas iš Įvykdyta/neįvykdyta
ASPĮ teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
paslaugas, dantų protezavimo paslaugas; iš vaistinių,
optikų

V.Andrašiūnienė

Kiekvieno
mėnesio 1-20
dienomis

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Sutarčių vykdymo stebėsena: Monitoringo vykdymas,
analizuojant duomenis informacinėje duomenų
sistemoje, lyginant ASPĮ suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų bei medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo paslaugų atitikimus sutartinėm
paslaugom suteiktoms Kauno TLK veiklos zonos
gyventojams ir neatitikimų šalinimas

V.Andrašiūnienė

Kiekvieno
mėnesio 15-31
dienomis

Sutarčių vykdymo stebėsena: ASPĮ suteiktų paslaugų
Elektroninių pranešimų
atitikimo sutartinėms paslaugoms bei teisės aktams
(įrašų) skaičius - 3500
automatizuota kontrolė (ASPĮ teiktų paslaugų
neidentifikuotiems asmenims kontrolė ,
rehospitalizacijos psichiatriniuose stacionarinių
paslaugų profiliuose perskaičiavimas, slaugos paslaugų
atitikimo paslaugų grupių sąrašams pagal TLK-10,
stacionarinių paslaugų, kurios galbūt turėtų būti
apmokamos priėmimo-skubios pagalbos, dienos
chirurgijos , ar nepriskirtinos stacionarinėms
paslaugoms)

A.Adomavičius

Kas mėnesį

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų Įvykdyta/neįvykdyta
išlaidų finansavimo programos, skubios konsultacinės
sveikatos priežiūros pagalbos programos,
priklausomybės ligų programos, kraujo ar jo
sudedamųjų dalių donorų kompensacijų apmokėjimo,
stabilizavimo fondo programos bei savivaldybių
sveikatos programų sąmatų vykdymo priežiūra

V.Andrašiūnienė

kas ketvirtį

Įvykdyta/neįvykdyta

Sutarčių vykdymo stebėsena: Hospitalizacijos rodiklio
vertinimas

Hospitalizacijos rodiklis - D. Bartusevičius
20,02

2012 m. sausio
mėn.

Sutarčių vykdymo stebėsena: Sveikatos paslaugų
prieinamumo (eilių) gyventojams stebėjimas

Įvykdyta/neįvykdyta

D. Bartusevičius

Kas mėn.

ASPĮ kontrolės atlikimas pagal veiklos planus.

Įvykdyta/neįvykdyta

Direktoriaus
įsakyme nurodyti
asmenys.

Pagal įsakymuose
nurodytus
terminus
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Kontrolės procedūrų,
N. Bijanskienė
kurių metu nenustatyta
kartotinių pažeidimų,
skaičiaus ir bendro
kartotinių kontrolės
procedūrų skaičiaus
santykis
Išieškotos žalos santykis N. Bijanskienė
su TLK valdomo PSDF
biudžeto dydžiu

1 kartą metuose

Pateikti pasiūlymai -1

Skyrių vedėjai

2011m. I-IV ketv.

Skirtų lėšų paskaičiavimas ir paskirstymas įstaigoms
medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui,
gavus iš asignavimų valdytojo Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšas

Įvykdyta/neįvykdyta

V.Gorbačiovas

40 d. po TLK
biudžeto
patvirtinimo
(2011 m. I ketv.)

Medicininės reabilitacijos paslaugų vartojimo
analizavimas

Atlikta analizių - 4

D. Bartusevičius

Kas ketvirtį

Priemonė: Ligonių kasų atliekamos ASPĮ ir ASPĮ PSDF biudžeto lėšų sveikatos priežiūros
vaistinių kontrolės veiksmų koordinavimas įstaigose panaudojimo, darbuotojų skaičiaus ir darbo
užmokesčio, atsiskaitymo su darbuotojais (darbo
užmokesčio), civilinės atsakomybės už pacientams
padarytą žalą stebėsenos vykdymas

Įvykdyta/neįvykdyta

V.Andrašiūnienė

Ketvirčiui
pasibaigus,
einamojo mėnesio
25-31 dienomis

Metinio teminio ir ketvirtinio kontrolės veiklos plano
parengimas

Įvykdyta/neįvykdyta

N. Bijanskienė

Ein. metų I
mėn.iki kito ketv.
pirmo mėn. 5 d.

Ataskaitos apie per mėnesį baigtas kontrolės
Parengta ataskaitų - 12
procedūras paruošimas ir išsiuntimas el. paštu VLK prie
SAM.

N. Bijanskienė

Iki kito mėnesio 5
d.

Pusmečio ataskaitos apie atliktas kontrolės procedūras
paruošimas ir išsiuntimas VLK prie SAM.

Įvykdyta/neįvykdyta

N. Bijanskienė

Iki kito pusmečio
pirmo mėnesio 10
d.

Priemonė: Šeimos gydytojų ir specialistų, Aptarnaujamų gyventojų skaičiaus kitimo stebėsena ir
apmkėjimo sistemos tobulinimas tikslinimas
teikiančių pirminės sveikatos priežiūros
paslaugas, apmokėjimo sistemos tobulinimas

Įvykdyta/neįvykdyta

V.Andrašiūnienė

Kas mėnesį

01-01-02

Priemonė: Ekonomiškai efektyvių paslaugų Prioritetinių paslaugų teikimo analizė ir siūlymai VLK
dėl jų plėtojimo
formų teikimo plėtojimas

01-01-03

Priemonė: Medicininės reabilitacijos
paslaugų teikimo optimizavimas

01-01-04

01-01-05

1 kartą metuose
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01-01-06

02

Priemonė: Dantų protezavimo paslaugų
laukimo eilės stebėsena

Vaikų ir suaugusių sveikatos priežiūros intensyvumo
stebėjimas

Įvykdyta/neįvykdyta

D. Bartusevičius

Kas pusmetį

Labiausiai paplitusiomis ligomis sergantiems
pacientams suteiktų paslaugų stebėsena

Sergančiųjų arterine
D. Bartusevičius
hipertenzija konsultacijų
skaičius - 1 proc.

Kas pusmetį

Sergančiųjų cukriniu
diabetu konsultacijų
skaičius - 5 proc.

D. Bartusevičius

Kas pusmetį

Sergančiųjų bronchine
astma konsultacijų
skaičius - 4 proc.

D. Bartusevičius

Kas pusmetį

Sergančiųjų lėtine
D. Bartusevičius
obstrukcine plaučių liga
konsultacijų skaičius - 15
proc.
Įvykdyta/neįvykdyta
K. Varžgalis

Kas pusmetį

Dantų protezavimo paslaugų laukimo laiko analizė ir
išvadų (pasiūlymų) parengimas

Plėtoti prevencines programas

01-02-01

Priemonė: Gyventojų patikrinimų dėl širdies Piktybinių navikų diagnostikos skatinamųjų paslaugų
atitikimą reikalavimams įvertinimas
– kraujagyslių ligų ir vėžinių susirgimų
skatinimas, skiriant pakankamą finansavimą

01-02-02

Priemonė: Prevencinių programų eigos
stebėsenos užtikrinimas
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Už praėjusį
ketvirtį iki kito
ketvirčio pirmo
mėn. 15 d.

Mažinti kompensuojamųjų vaistų kainas
ir gerinti šių vaistų prieinamumą
gyventojams

Programų aprėpties nustatymas

Įvykdyta/neįvykdyta

N. Bijanskienė

Per 3 darbo dienas
nuo dokumentų
gavimo dienos.

Priešinės liaukos vėžio D.Bartusevičius
ankstyvosios
diagnostikos programos
aprėptis

Kas ketvirtį

Vaikų dantų dengimo
silantais programos
aprėptis

D.Bartusevičius

Kas ketvirtį

Širdies ir kraujagyslių
ligų prevencijos
programos aprėptis

D.Bartusevičius

Kas ketvirtį
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V. Pečkienė

I-IV ketv.

Išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos Įvykdyta/neįvykdyta
pagalbos priemonėms analizavimas

D. Bartusevičius

Kas mėn.

Informacijos apie per pusmetį baigtas kontrolės
Įvykdyta/neįvykdyta
procedūras Kauno TLK interneto svetainei parengimas
ir patalpinimas

N. Bijanskienė

Iki kito pusmečio
pirmo mėn. 20 d.

A. Adomavičius

I-IV ketv.

TLK tarpinių ir metų ataskaitų rinkinių, atitinkančių
Įvykdyta/neįvykdyta
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų reikalavimus parengimas ir teikimas

J. Sinkevičienė

2011 m sausis; III-III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo, neviršijant
asignavimų plano, kontroliavimas

Įvykdyta/neįvykdyta

J. Sinkevičienė

I-IV ketv.

Organizavimas ir tvarkymas apskaitos, vadovaujantis
2007-06-26 LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu Nr. X-1212

Įvykdyta/neįvykdyta

J. Sinkevičienė

I-IV ketv.

01-03-01

Priemonė: Kompensuojamų vaistų kainų
Informacinių pranešimų apie generinius bei naujus
mažinimas, skatinant pigesnių generinių
inovatyvius vaistus platinimas, gerinant jų prieinamumą
vaistų vartojimą ir gerinant naujų,
inovatyvių, vaistų prieinamumą gyventojams gyventojams

01-03-03

Priemonė: PSDF biudžeto išlaidų

kompensuojamiesiems vaistams ir
medicinos pagalbos priemonėms
analizės atlikimas
01-03-04

Priemonė: Kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių suvartojimo
pokyčių stebėsena, viešinant neracionalų
vaistų skyrimą

Išplatinta informacinių
pranešimų - 35
straipsniai įvairiuose
leidiniuose.

II tikslas. Gerinti ligonių kasų teikiamų
viešojo administravimo paslaugų kokybę,
informuoti visuomenę apie privalomojo
sveikatos draudimo naudą
01
02-01-01

02-01-03

Elektroninių sveikatos paslaugų visiems
vartotojams kūrimas ir plėtojimas
Priemonė: IS „SVEIDRA“ modernizavimas,
pritaikant prie pasikeitusių juridinių aktų ir
duomenų apdorojimo technologinių
galimybių bei iškilusių naujų funkcinių
poreikių
Priemonė: Finansų valdymo ir apskaitos
sistemos (FVAIS) įdiegimas, skirtas tvarkyti
buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas
pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomybės standartus bei su finansais
susijusių procesų kontrolės vykdymui

Duomenų užklausų modifikavimas bei naujų užklausų
kūrimas

Užklausų skaičius - 12
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02-01-08
02

02-02-01

Priemonė: Ligonių kasų informacinių
sistemų duomenų saugos užtikrinimas

Apmokėjimas sąskaitų teisės aktuose nustatyta tvarka ir Atsiskaitymų su paslaugų J.Sinkevičienė
terminais
tiekėjais, pagal teisės
aktų nustatytus
reikalavimus, vėlavimo
atvejų skaičius
Kompiuterinės įrangos esamos būklės vertinimas ir
Įvykdyta/neįvykdyta
A. Adomavičius
poreikio nustatymas

2011 m. I-IV ketv.

Veiksmingiau informuoti visuomenę apie
privalomojo sveikaos draudimo naudą,
užtikrinti dialogą su gyventojais ir
sveikatos priežiūros specialistais
Priemonė: Visuomenės informavimo plano Visuomenės informavimo plano parengimas 2011 m.
įgyvendinimas, siekiant geriau informuoti
tikslines visuomenės grupes ir plėtoti dialogą
Visuomenės informavimo plano vykdymas ir ataskaitų
parengimas

02-02-02

I-IV ketv.

Priemonė: Visuomenės nuomonės apklausų, Dalyvavymas, vykdant VLK prie SAM direktoriaus
2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintą
kurių tikslas – nustatyti visuomenės
informuotumą, pasitikėjimą ir pasitenkinimą 2009-2012 m. ligonių kasų apklausų ir tyrimų planą
privalomojo sveikatos draudimo sistema,
ligonių kasomis ir gydymo įstaigomis bei
sekti jų pokyčius, vykdymas
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Tobulinti draudžiamųjų privalomuoju
sveikatos draudimu registro sistemą

02-03-01

Priemonė: Draudžiamųjų privalomuoju
sveikatos draudimu registro tobulinimas

Darbuotojams, tvarkantiems draudžiamųjų
privalomuoju sveikatos draudimu registrą, vidinių
mokymų organizavimas

Laiku parengtas
V. Pečkienė
visuomenės informavimo
planas

2010 m. gruodžio
15 d.

Metiniame visuomenės
informavimo plane
numatytų priemonių
įgyvendinimo laipsnis,
proc.
Interneto svetainės
lankytojų skaičius per
mėnesį (unikalių
lankytojų)

V. Pečkienė

pagal numatytą
planą, iki 2012 m.
vasario 1 d.

V. Pečkienė

kas mėn.

Įvykdytų apklausų
skaičius - 2. Vertinami
pokyčiai

V. Juciuvienė

pagal numatytą
planą

Mokymų skaičius,
apmokytų darbuotojų
skaičius

R. Valinskaitė

Iki birželio 15 d.,
gruodžio 15 d.
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Pasiūlymų teikimas, tobulinant draudžiamųjų
privalomuoju sveikatos draudimu registrą

Pateikta pasiūlymų - 1

R. Valinskaitė

I-IV ketv.

Įvykdyta/neįvykdyta

D. Bartusevičius

I-IV ketv.

V.Andrašiūnienė

40 d. po TLK
biudžeto
patvirtinimo
(2011 m. I ketv.)

V.Andrašiūnienė

I-IV ketv.

Pagal direktoriaus
pavedimus

I-IV ketv.

III tikslas. Tobulinti sveikatos priežiūros
paslaugų finansavimo sistemą, didinti
PSDF biudžeto lėšų panaudojimo
efektyvumą geriau tenkinant gyventojų
poreikius
01

Didinti paslaugų išlaidų apmokėjimo
efektyvumą, PSDF biudžeto išlaidas
planuoti atsižvelgiant į nustatytas
prioritetines sritis

03-01-01

Priemonė: Teritorinių sveikatos priežiūros
netolygumų analizė, finansavimo formulės
tobulinimas atsižvelgiant į rezultatus

Faktinių suteiktų paslaugų apimčių vertinimas
savivaldybėse

03-01-02

Priemonė: Finansavimo prioritetinėms
kryptims užtikrinimas

Skirtų PSDF lėšų planavimas įstaigų sutartinių sumų
Paslaugų tiekėjų tinklo
apskaičiavimui, teikiant prioritetą šeimos gydytojų
aprėpties rajonų
teikiamoms paslaugoms ir ambulatorinėms
lygmenyje įvertinimas,
specializuotoms paslaugoms, siekiant padidinti šių ASP proc. (paslaugų sąrašas
paslaugų apimtis, bei mažinti stacionarinių ASP
pridedamas)
paslaugų apimtis, nemažinant sutartinių sumų
endoprotezavimo paslaugoms, naudojant centralizuotai
perkamus sąnarių protezus, atsižvelgiant į sveikatos
priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo
etapo programos nuostatas bei prioritetnes VLK prie
SAM kryptis
Stebėjimas skirtų PSDF lėšų ir faktiškai suteiktų Faktinės suteiktų
paslaugų išlaidų atitikimą sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų apimtys pagal
paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos ASPP grupes gruodžio
nuostatoms bei prioritetinėms VLK prie SAM kryptims 31 d.

02

03-02-02

Užtikrinti teisingesnį stacionarinių
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų
apmokėjimą, taikant tarptautinį
giminingų diagnozių grupių (DRG)
metodą
ASPĮ suvestų duomenų kodavimo pagal DRG duomenų Įvykdyta/neįvykdyta
Priemonė: DRG įdiegimas visose
stacionarines paslaugas teikiančiose asmens analizė, apsikeitimas tarp VLK, TLK ir ASPĮ. ASPĮ
konsultavimas.
sveikatos priežiūros įstaigose

8
04

Užtikrinti apdraustiesiems ES šalyse
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų
išlaidų apmokėjimą

03-04-02

Priemonė: LR apdraustiesiems ES/EEE
šalyse suteiktų ir apdraustųjų asmeninėmis
lėšomis apmokėtų būtinosios medicinos
pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimas

E 126 formų parengimas ir pateikimas VLK prie SAM

E 126 formų parengta ir R. Valinskaitė
pateikta VLK prie SAM 80

I-IV ketv.

03-04-03

Priemonė: Paraiškų ES/EEE šalių
kompetentingosioms įstaigoms dėl jų
apdraustiesiems Lietuvoje suteiktų
medicinos pagalbos paslaugų, apmokamų
PSDF biudžeto lėšomis, išlaidų
kompensavimo rengimas ir teikimas

E 125 formų parengimas ir pateikimas VLK prie SAM

E 125 formų parengta ir R. Valinskaitė
pateiktaVLK prie SAM 160

I-IV ketv.

Laiku parengtas veiklos
planas

V. Juciuvienė

iki gruodžio 15 d.

Metinio veiklos plano vykdymas, ataskaitų parengimas Plano įvykdymo
procentas

Skyrių vedėjai

I - IV ketv. Iki
sausio 10 d.

TLK veiklos stebėsenos sistemos administravimas

Ligonių kasų veiklos
stebėsenos sistemos
funkcionavimo mastas,
proc.

V. Juciuvienė

I-IV ketv., pagal
numatytą
matavimų
periodiškumą

Sstebėtojų tarybos posėdžių organizavimas

Įvykę posėdžiai - 4

V. Juciuvienė,

I-IV ketv.

Dokumentų valdymo užtikrinimas

Pavėluotai atsakytų raštų Skyrių vedėjai
dalis nuo visų gautų raštų
(reikalaujančių
atsakymų) skaičius, proc.

IV tikslas. Padidinti veiklos valdymo
rezultatyvumą
01
04-01-01

04-01-03

Tobulinti veiklos valdymą
Priemonė: Ligonių kasų veiklos planavimo Metinis veiklos palno parengimas, atsižvelgiant į VLK
strateginius planus.
sistemos tobulinimas

Priemonė: Ligonių kasų veiklos stebėsenos
sistemos veikimo užtikrinimas ir plėtra

kas ketv.
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Vidinis veiklos vertinimo užtikrinimas (vidaus auditų
plano parengimas ir įgyvendinimas)

Piliečių atsiliepimų apie TLK bei įstaigų, sudariusių
sutartį su TLK, veiklą nagrinėjimo užtikrinimas

Draudžiamųjų įskaitos stebėsena

Eilių TLK stebėsena

Vidaus auditų atlikimas, V. Juciuvienė
vadovybinės
vertinamosios analizės
atlikimas
Pagrįstų skundų dėl TLK V. Juciuvienė
veiklos dalis bendroje
gautų skundų struktūroje,
proc.
Rankiniu būdu įvestų
R. Valinskaitė
duomenų į Draudžiamųjų
įskaitą skaičius mėn.
paskutinei dienai/TLK
veiklos zonos
apdraustųjų skaičius
mėn. paskutinei dienai
(SVEIDRA duomenimis)
Asmenų, besikreipiančių R. Valinskaitė
į TLK vidutinis laukimo
laikas, min.

ESDK užsakytų el. būdu dalies bendroje išduotų ESDK ESDK užsakytų internetų R. Valinskaitė
skaičiaus struktūroje stebėsena
skaičius pusmečio
paskutinei dienai x 100/
viso išduotų ESDK
skaičiaus tam laikotarpiui
04-01-06

02
04-02-01

Priemonė: TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų Turto ir materialinių išteklių valdymas
panaudojimo kontrolės sistemos tobulinimas

TLK kintamų kaštų
santykis su
administruojamu PSDF
biudžetu
TLK nusidėvėjusio IT
turto dalis nuo viso
turimo turto, proc.

I-IV ketv.

kas ketv.

Už kiekvieną
mėn. iki sekančio
mėn. 15 d.

Už kiekvieną
mėn. iki sekančio
mėn. 15 d.
Kas pusmetį

D. Sodaitienė

J. Sinkevičienė

Plėtoti žmogiškuosius išteklius
Priemonė: Ligonių kasų žmogiškųjų išteklių Personalo atrankos organizavimas
valdymo sistemos analizės atlikimas,
situacijos įvertinimas

Personalo darbo krūvio vertinimas

Personalo kaita;
ė E. Džiovenytė
anuliuotų konkursų
skaičius į VT santykis su
įvykusiais konkursais

I-IV ketv.

Vienai TLK pareigybei
tenkantis apdraustųjų
skaičius, tūkst.

2012 m. sausio
mėn.

E. Džiovenytė

10
04-02-02

Priemonė: Ligonių kasų darbuotojų
kompetencijų vertinimo atlikimas ir
kompetencijų valdymo sistemos modelio
parengimas

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos eilinis ir
neeilinis vertinimas, darbuotojų veiklos vertinimas.

E. Džiovenytė
Vertinimo rezultatai,
nepatenkinamai įvertintų
santykis su visais
vertinimais

iki gruodžio 15 d.
, esant reikalui

04-02-04

Priemonė: VLK ir TLK darbuotojų
tobulinimosi savo veiklos srityje
motyvavimas

Personalo apklausos dėl kvalifikacijos kėlimo sričių
organizavimas ir mokymo plano 2011 m.
parengimas

Laiku parengtas
kvalifikacijos kėlimo
planas

balandžio 1 d.

Mokymo plano įgyvendinimas, ataskaitų parengimas

Kvalifikacijos kėlimo
V. Juciuvienė
valandų skaičius vienai
TLK užimtai pareigybei35

04-02-05

Priemonė: Darbuotojų atsiskaitymo už
mokymus įvedimas

04-02-06

Priemonė: Personalo vidinės apklausos
atlikimas

03

04-03-01

04-03-02

Darbuotojų atsiskaitymo už mokymus ataskaitų analizė Savalaikis (per 3 d.d.)
ir teikiamų pasiūlymų įgyvendinimas. (Vykdoma nuo
ataskaitų parengimas,
2010 m. birželio 1 d. ( įsakymo Nr. 1-57))
įgyvendintų pasiūlymų
skaičius
Dalyvavimas, vykdant VLK prie SAM direktoriaus
Įvykdytų apklausų
2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintą
skaičius. Vertinami
2009-2012 m. ligonių kasų apklausų ir tyrimų planą
pokyčiai

V. Juciuvienė

I-IV ketv.

V. Juciuvienė

per VVA

V. Juciuvienė

I-IV ketv.

J.Damulevičienė

Kartą metuose

Šalinti korupcijos ligonių kasose bei
neteisėto ar nepagrįsto PSDF lėšų
naudojimo prielaidas, ugdant įstaigos
darbuotojų bei visuomenės nepakantumą
korupcijai
Vieningos metodikos paskirstant PSDF lėšas kūrimas,
Priemonė: PSDF biudžeto planavimo,
paskirstymo ir kontrolės tobulinimas ligonių bei sutartinių sumų modeliavimas
kasose, vieningai reglamentuojant TLK
kompensuojamų paslaugų mąsto nustatymą
ASPĮ bei VLK užtikrinant efektyvią PSDF PSDF biudžetui padarytos žalos išieškojimo valdymas
biudžeto lėšų valdymo kontrolę

Priemonė: Viešųjų pirkimų proceso
tobulinimas

Pirkimų plano 2011 m. parengimas ir jo paskelbimas
CVP IS bei TLK interneto svetainėje

Sukurta metodika

Savanoriškai atlygintos E. Džiovenytė
žalos PSDF biudžetui
atvejų skaičius nuo visų
TLK užregistruotų atvejų
skaičiaus, proc.

Kas pusmetį

Laiku parengtas pirkimų L. Gustaitėplanas
Gedvilienė

iki 2011.03.15

11

04-03-03

04-03-04

Priemonė: Visuomenės ir ligonių kasų
darbuotojų švietimas ir informavimas,
ugdant visuomenės ir įstaigos darbuotojų
nepakantumą korupcijai

Priemonė: Korupcijos rizikos valdymo
vertinimas

Pirkimų plano įgyvendinimas (iš jų : CVP IS
priemonėmis, inovatyvių pirkimų bei kuriuose taikomi
apilnkosaugos reikalavimai ,pagal VPĮ 91 str.
reikalavimus)

Pagrįstai apskųstų
pirkimų dalis, bendroje
organizuotų pirkimų
struktūroje

L. GustaitėGedvilienė ir /ar
pirkimų komisija

I-IV ketv.

Korupcijos prevencijos priemonių plano parengimas
2011 m.

Laiku parengtas
korupcijos prevencijos
priemonių planas

A. Čiuplevičius

I ketv.

Korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymas,
ataskaitos parengimas

Korupcijos prevencijos
numatytų priemonių
plano įgyvendinimo
mastas (procentais)

A. Čiuplevičius

I-IV ketv.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Kauno
teritorinėje ligonių kasoje VLK prie SAM nurodytoje
veikloje

Laiku atliktas korupcijos A. Čiuplevičius
pasireiškimo tikimybės
nustatymas

IV ketv.

