
BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO NUOSTATŲ UŽTIKRINIMO 
VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO 

CENTRO „DAINAVA“ PADALINIŲ VEIKLOJE VERTINIMO APRAŠYMAS 

2019 m. III ketvirtį VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ (toliau- 
Centras „Dainava“) atlikta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 
(toliau-BDAR) nuostatų taikymo, vykdymo, priežiūros Centro „Dainava“ padalinių veikloje analizė 
ir vertinimas. Veiklos srities vertinimo pasirinkimo motyvai nurodyti  2019 m. birželio 7 d. rašte, 
adresuotame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau-LR VRM) Nr. SD (7.4) 294. 
Minėti motyvai susiję su tuo, jog ši sritis Centre „Dainava“ dar nė karto nėra analizuota ir vertinta, 
tuo, jog BDAR nuostatos visoje Lietuvoje pradėtos taikyti tik praėjusiais metais, todėl iškyla daug 
asmens duomenų naudojimo teisėtumo klausimų, bei tuo, jog net keli Centro „Dainava“ padaliniai 
(Gydymo, Slaugos) dirba su itin jautriais medicininiais asmens duomenimis. Dėl šių priežasčių itin 
aktualus tapo BDAR nuostatų užtikrinimo procesas Centro „Dainava“ padalinių veikloje,  siekiant 
išsiaiškinti ar esamas teisinis reglamentavimas, duomenų perdavimo, teisėto duomenų tvarkymo, 
naudojimo, atsakomybės už  BDAR pažeidimus procesas Centre „Dainava“ yra efektyvus ir ar nėra 
prielaidų korupcijai atsirasti.  

Veiklos srities esamos situacijos analizė ir vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297),  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243 (TAR, 2014-03-20, Nr. 3284), Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir 
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 
nustatymo rekomendacijomis (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2019-02-04 įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

Analizės ir vertinimo tikslas- nustatyti veiklos sritį veikiančius išorinius, vidinius ar 
individualios rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius bei aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas 
atsirasti korupcijai, ir prireikus parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo 
metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.  

Analizuojamas objektas- BDAR nuostatų užtikrinimo procesas Centro „Dainava“ padalinių 
veikloje (darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aspektai, asmens duomenų teisėto tvarkymo 
kriterijai, reikalavimai sutikimams,  pareigos duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, 
asmens duomenų saugumo pažeidimai, asmens duomenų apsaugos pareigūno veikla, jo paskyrimo 
sąlygos, funkcijos ir pareigos, techninės ir organizacinės duomenų saugos priemonės ir jų 
užtikrinimo būdai, atsakomybė už Reglamento pažeidimus). Atsižvelgiant į tai, kad BDAR nuostatų  
užtikrinimo sritis yra viena jautriausių Centro „Dainava“ veiklos sričių galimos korupcijos požiūriu, 
bei tai, kad sprendimai asmens duomenų tvarkymo srityje priimami savarankiškai ir jiems  nereikia 
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės 
vykdant BDAR nuostatų užtikrinimo veiklą nustatymas. 



Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodai: dokumentų analizė, formaliuoju ir 
lyginamuoju metodais tiriant veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus, sisteminis, loginis, 
lyginamasis metodai, analitinis metodai, pokalbiai su darbuotojais, kurių metu buvo analizuojamos 
problemos dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe.   

Pirminei informacijai gauti apie veiklos srities esamą situaciją buvo parengtas klausimynas, 
skirtas Centro „Dainava“ direktorei, Centro „Dainava“ padalinių vadovams, darbuotojams, 
tvarkantiems asmens duomenis, darbuotojams, aptarnaujantiems klientus. Klausimynas parengtas 
analizuojant veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus. 1 

Analizuojamas laikotarpis-2018-07-01-2019-06-30. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę atliko- Mokymo dalies vadovė Aušra 
Bagdonavičienė. 

I. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS 
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS LYGĮ 
 
Analizuota ir vertinta: 
 

1. 2019 m. III ketvirtį galiojantys veiklos vertinimo sritį reguliuojantys norminiai aktai, t.y. BDAR, 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 
direktoriaus įsakymai, Centro „Dainava“ direktorės įsakymais patvirtinti vertinamą veiklos sritį 
reglamentuojantys teisės aktai, žemesnės teisinės galios teisės aktų atitiktis galiojantiems 
aukštesnės galios teisės aktams.  

2. Analizuojamoje veiklos srityje nustatytų vidaus procedūrų atlikimo skaidrumo ir aiškumo 
užtikrinimo priemonės (ar yra įtvirtinti vidaus kontrolės funkcionavimo pagrindai ir principai).  

3. 2018-07-01-2019-06-30 laikotarpiu Centro „Dainava“ veikla analizuojamoje veiklos srityje ( ar 
laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, Centro „Dainava“ vidaus teisės aktų, turinčių įtakos 
analizuojamos veiklos sričiai, ar priimti visi teisės aktai, būtini įstatymams įgyvendinti, ar 
užtikrinama jų vykdymo kontrolė). 

4. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė 
(ar teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, ar 
nustatyti aiškūs kriterijai, sprendimų priėmimo terminai ir kt.). 

BDAR nuostatų užtikrinimo funkcijos priskirtos Centro „Dainava“ direktorei, vyriausiajai 
buhalterei, sekretorei-personalo inspektorei, mokymo dalies vadovei, ūkio dalies vadovui, 
maitinimo dalies vadovei, maitinimo dalies vadovės pavaduotojai-kavinės „Širdelė“ vedėjai, 
aptarnavimo padalinio vadovei-administratorei, gydymo dalies vadovei, vyriausiajai slaugos 
administratorei, registratūros, gydymo, slaugos, mokymo, buhalterijos padalinių darbuotojams, 
tiesiogiai aptarnaujantiems klientus ir dirbantiems su asmens duomenimis. Minėti darbuotojai 
BDAR nuostatų užtikrinimo procese dalyvauja tvarkydami, naudodami ir perduodami asmens 
duomenis, todėl BDAR nuostatų užtikrinimo procese egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

                                                           
1 Analizuotų teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų sąrašas pridedamas prie korupcijos pasireiškimo tikimybės 
vertinimo aprašymo 



nes atitinka Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar 
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ bei  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 
6 str. 4 d. nurodytus kriterijus, nes BDAR nuostatų užtikrinimo srityje veikiančių darbuotojų veikla 
atitinka kriterijus: 

• atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

• daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 
patvirtinimo; 

• veikla yra susijusi su BDAR nuostatų užtikrinimo organizavimu ir vykdymu, kitokių 
papildomų teisių suteikimu ir apribojimu.  

 
Pažymėtina, jog aukščiau minėtų darbuotojų veikla, susijusi su asmens duomenų tvarkymu, 

naudojimu, perdavimu nėra detaliai apibrėžta nei jų pareigybių aprašymuose,  nei atskirais Centro 
„Dainava“ direktorės įsakymais. Darbuotojai yra pasirašytinai supažindinti su Taisyklėmis.  
Mokymo dalies vadovės, kaip duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos bei sekretorės-personalo 
inspektorės funkcijos apibrėžtos Centro „Dainava“ direktorės įsakymu2.  

Tiriamuoju laikotarpiu Centre „Dainava“ BDAR nuostatų užtikrinimo procese dalyvaujančių 
darbuotojų veiksmuose  korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nenustatyta. Taip pat nenustatyta 
ir  kitų teisės pažeidimų, už kuriuos būtų taikoma administracinė, drausminė ar kitokia atsakomybė. 
Skundų dėl BDAR nuostatų taikymo nebuvo. Direktorės iniciatyva tyrimų dėl tokių veikų nebuvo 
atlikta. Nėra duomenų apie tai, kad tokios veikos būtų nustatytos ar tiriamos kitų institucijų.  

BDAR NUOSTATŲ UŽTIKRINIMO VERTINIMAS 

Atliekant BDAR nuostatų užtikrinimo Centre „Dainava“ vertinimą, be BDAR, buvo nagrinėti 
ir šie nacionaliniai teisės aktai: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 
(Nr. XIII-1426, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2019-11733), 2019 m. kovo 14 d. 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-35 „Dėl duomenų 
tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, 
sąrašo patvirtinimo“ (paskelbta TAR 2019-03-14, Nr.4104), 2019 m. gegužės 17 d. Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr.1T-59 (1.12.) „Dėl asmens duomenų 
kiekio mažinimo principo įgyvendinimo tvarkant apgyvendinamų svečių asmens duomenis 
registravimo tikslu kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ 2018 m. liepos 9 d. Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl duomenų subjekto teisių 
įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“. 

                                                           
2 2018 m. gegužės 25 d. Nr. A-32 Centro „Dainava“ direktorės įsakymas „Dėl asmens duomenų tvarkymo Centre 
„Dainava“ taisyklių patvirtinimo“ 
 



Centre „Dainava“ vykdomą BDAR nuostatų užtikrinimo procesą reglamentuoja Asmens 
duomenų tvarkymo Centre „Dainava“ taisyklės, patvirtintos Centro „Dainava“ direktorės 2018 m. 
gegužės 25 d. įsakymu Nr. A-32 (toliau-Taisyklės). Taisyklės detaliai reglamentuoja asmens 
duomenų tvarkymo principus ir tikslus, duomenų valdytojo funkcijas, teises ir pareigas, duomenų 
subjekto teises ir šių teisių įgyvendinimo tvarką, prašymo dėl duomenų subjektų teisių 
įgyvendinimo pateikimo tvarką,  organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos 
įgyvendinimo priemones, prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nagrinėjimo tvarką, 
asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarką, asmens duomenų 
teikimo tretiesiems asmens tvarką.  

Siekiant išvengti korupcijos prielaidų, Centro „Dainava“ vykdomas BDAR nuostatų 
užtikrinimo procesas yra detaliai reglamentuotas, nurodoma, kada ir kokios pareigos, susiję su 
asmens duomenų tvarkymu, naudojimu, persiuntimu turi  būti vykdomos, tačiau šiame procese 
įgaliotų dalyvauti darbuotojų įgaliojimai priimti sprendimus ir šių įgaliojimų ribos nėra itin aiškiai 
apibrėžtos. 

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, detaliai aprašomos tik duomenų apsaugos pareigūno ir 
sekretorės-personalo inspektorės funkcijos, taip pat  Taisyklių 10.2. punkte nurodoma, jog duomenų 
valdytojas turi teisę „paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį“. Tačiau, 
atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, nustatyta, jog nei atskirais direktorės 
įsakymais nėra paskirta daugiau Centro „Dainava“ darbuotojų, atsakingų už duomenų apsaugą, ne 
pareigybių aprašymuose nustatytos asmens duomenų apsaugos funkcijos, nors gana platus Centro 
„Dainava“ darbuotojų ratas savo kasdieniame darbe dirba su asmens duomenimis, tvarko juos, 
atskirais atvejais perduoda tretiesiems asmenims.   

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Centre „Dainava“ tikslinga nustatyti, 
kokie asmens duomenys, ir kokiais tikslais yra naudojami. Taisyklių 8 punkte apibrėžiami asmens 
duomenų naudojimo tikslai: 

8.1.Vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir 
finansinių išteklių naudojimo) tikslu yra tvarkoma darbuotojų vardas, pavardė, asmens kodas, 
gimimo data, valstybinio socialinio draudimo numeris, pilietybė, elektroninis ir fizinis adresas, 
telefono ryšio numeris,  gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, vaiko (ų) asmens kodai 
(kai norima pasinaudoti papildomomis garantijomis), pareigos, duomenys apie priėmimą 
(perkėlimą) į darbą, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys 
apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, 
kompensacijas, priedus, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie nuobaudas, 
informacija apie atliktus darbus ir užduotis, Lietuvos Respublikos piliečio paso ar asmens tapatybės 
kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, atsiskaitomosios 
banko sąskaitos duomenys ir jos galiojimo data,  ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata 
(duomenys dėl neįgalumo, periodinio sveikatos patikrinimo duomenys), parašas, dokumentų 
registracijos data ir numeris bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos 
tvarkyti Centrą „Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.  Visi šie duomenys bus tvarkomi 
išimtinai tik vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir 
finansinių išteklių naudojimo) tikslu.  

 
8.2. Vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu yra 

tvarkoma siekiančių įsidarbinti asmenų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, 



elektroninis ir fizinis adresas, telefono ryšio numeris,  gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, į 
kurias pretenduojama, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, parašas, dokumentų registracijos 
data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti 
Centrą „Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

8.3. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu (kai pacientų asmens sveikatos priežiūra 
yra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ar Lietuvos Respublikos 
privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) yra tvarkoma paciento vardas, pavardė, asmens 
kodas, gimimo data, fizinis ir/ar elektroninis adresas, darbovietė (jei yra), pareigos (jei yra), 
telefono ryšio numeris, paciento atstovo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami 
duomenys apie paciento sveikatos  būklę vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, paciento parašas, 
ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata (medicinos dokumentų išrašas, duomenys dėl 
neįgalumo, ligos istorijos duomenys, procedūrų kortelės, nedarbingumo duomenys, kt.), dokumentų 
registracijos data ir numeris bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos 
tvarkyti Centrą „Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.  

8.4. Apgyvendinimo paslaugų teikimo tikslu yra tvarkoma kliento vardas, pavardė, 
gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė 
bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, 
telefono ryšio numeris, automobilio modelis, automobilio valstybinės registracijos numeris, 
atvykimo į apgyvendinimo įstaigą data, išvykimo iš apgyvendinimo įstaigos data, parašas, kartu 
atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės bei kiti duomenys, kuriuos 
pateikia pats  asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą „Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės 
aktai. 

8.5. Suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo paslaugų teikimo tikslu yra tvarkoma kliento 
vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefoninio ryšio numeris, elektroninis adresas, kvalifikacijos 
kėlimo pažymėjimo duomenys (asmens vardas, pavardė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo 
data, registracijos numeris, renginio pavadinimas) bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats  asmuo 
ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą „Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

8.6. Atsiskaitymo su paslaugų teikėjais tikslu yra tvarkoma paslaugų teikėjo vardas, 
pavardė, fizinis ir elektroninis adresas, telefono ryšio numeris, asmens kodas, valstybinio socialinio 
draudimo numeris, Lietuvos Respublikos piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, 
išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, atsiskaitomosios banko sąskaitos 
duomenys ir jos galiojimo data, darbovietė (jei taikoma), pareigos (jei taikoma), duomenys apie 
suteiktas paslaugas, duomenys apie užmokestį už suteiktas paslaugas, apmokėjimo registracijos ir 
atlikimo data bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats  asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą 
„Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

8.7. Centro „Dainava“ darbuotojų, klientų turto, pastatų bei teritorijos saugumo tikslu yra 
tvarkomi vaizdo stebėjimo duomenys (į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų 
vaizdo duomenys). 

8.8. Skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos 
tvarkymo) tikslu yra tvarkoma  asmenų, teikiančių skundus, prašymus ar pranešimus Centrui 
„Dainava“ vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis ir fizinis adresas, telefono ryšio ir (ar) 
telefakso numeris, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo data ir 
numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens 
duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Centro „Dainava“ atsakymo data 
ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija. 

Kiekvienas Centro „Dainava“ padalinys tvarko skirtingus asmens duomenis, todėl jų tvarkymo, 
naudojimo, perdavimo teisėtumą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo požiūriu Centre 
„Dainava“ tikslinga analizuoti pagal kiekvieno padalinio veiklą asmens duomenų tvarkymo srityje.  



Centro „Dainava“ gydymo, slaugos padaliniuose tvarkomi itin jautrūs asmens duomenys, 
susiję su asmens sveikata. Nustatyta, jog įgyvendinant BDAR nuostatas Centre „Dainava“ pacientų 
procedūrų kortelės buvo papildomai apsaugotos viršeliu, kad pašaliniai asmenys nepamatytų 
paciento vardo, pavardės, ligos, ligos istorijos numerio ir kitų jautrių duomenų. Taip pat sukurta 
sutikimo forma dėl asmens duomenų tvarkymo, kurią pasirašo kiekvienas į Centrą „Dainava“ 
atvykęs pacientas, forma. Ši sutikimo forma saugoma kartu su asmens ligos istorija. Taip pat 
asmens sveikatos duomenys tvarkomi Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje 
„Sveidra“, prie kurios prieigą turi tam paskirti Centro „Dainava“ darbuotojai. Centras „Dainava“ su 
Valstybine ligonių kasa yra pasirašęs asmens duomenų tvarkymo sutartį, kuri įpareigoja Centrą 
„Dainava“ tvarkyti tik tam tikrus asmens duomenis, laikantis duomenų kiekio mažinimo principo 
bei užtikrinti konfidencialumo reikalavimus. 

Taip pat pažymėtina ir tai, jog Centras „Dainava“ perduoda asmens duomenis ne tik 
Valstybinei ligonių kasai, bet ir Viešajai įstaigai „Druskininkų ligoninė“ (ši įstaiga teikia gydymo 
paslaugas, pacientą ištikus ūmiai būklei), Viešajai įstaigai „Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centras“ (ši įstaiga teikia greitosios pagalbos paslaugas), laboratorijai UAB „Baltic 
medics“, atliekančiai Centro „Dainava“ pacientų kraujo ir kitus laboratorinius tyrimus. Nustatyta, 
jog tik su laboratorija UAB „Baltic medics“ Centras „Dainava“ turi pasirašęs asmens duomenų 
tvarkymo sutartį, užtikrinančią pacientų sveikatos duomenų konfidencialumą, atsakomybę, pažeidus 
asmens duomenų neliečiamumo principą.  

Problemos, su kuriomis susiduria gydymo bei slaugos padalinio darbuotojai yra šios: dažnai 
nutinka, kad pacientai patys palieka savo procedūrų korteles koridoriuose, prie procedūrų kabinetų, 
valgykloje, kur bet kas gali sužinoti jų asmens duomenis, pacientų ligos istorijos, kol vyksta 
reabilitacijos procesas ir kol jos dar nėra perduotos į archyvą, yra laikomos gydytojų kabinetuose, 
kur, yra tikimybė, kad ir kiti asmenys gali prieiti ir susipažinti su asmens duomenimis, nėra 
nustatyta procedūrų kortelių, asmens ligos istorijos perdavimo daktarams, slaugytojoms tvarka.  

Susipažinus su visomis išvardintomis aplinkybėmis manytina, jog tvarkant asmens duomenis 
Centro „Dainava“ gydymo bei slaugos padaliniuose, tikimybė reikštis korupcijai egzistuoja, tačiau 
ji nėra didelė, kadangi darbas su pacientų asmens duomenimis vyksta ne asmeniškai, o vykdomas 
daugelio Centro „Dainava“ darbuotojų, Centro darbuotojai pasirašytinai supažindinti su 
Taisyklėmis, žino atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų. Taip pat tikėtina, jog 
detalesnis kiekvieno gydymo, slaugos padalinio darbuotojo veiklos reglamentavimas asmens 
duomenų apsaugos srityje leistų atidžiau nustatyti galimus rizikos veiksnius bei veiksnius, galinčius 
sukelti prielaidas korupcijai. Šioje srityje taip pat turėtų būti įtvirtinti vidaus kontrolės 
funkcionavimo pagrindai ir principai. 

Centro darbuotojų asmens duomenys tvarkomi sekretorės-personalo inspektorės bei 
buhalterijos  darbuotojų. Pažymėtina, jog darbuotojų asmens bylos laikomos sekretorės kabinete, 
kuriame yra galimybės su asmens duomenimis susipažinti pašaliniams asmenims. Taip pat, 
peržiūrėjus tvarkomus darbuotojų asmens duomenis, kyla nuogąstavimų, ar tvarkant darbuotojų 
asmens duomenis laikomasi duomenų kiekio mažinimo principo. Pažymėtina ir tai, jog esami ir 
naujai priimti darbuotojai užpildo sutikimo formą dėl asmens duomenų tvarkymo. Buhalterija 
asmens duomenis naudoja vidaus administravimo tikslais-darbo užmokesčiui ir susijusioms 



išmokoms apskaičiuoti, darbo laiko apskaitai. Savo darbe naudoja „Stekas“ darbo užmokesčio 
apskaitos programą. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, su paslaugos teikėju UAB 
„Stekas“ pasirašyta asmens duomenų tvarkymo sutartis.  

Apgyvendinimo paslaugomis besinaudojantys klientai taip pat pasirašo sutikimus dėl asmens 
duomenų tvarkymo.  

Mokymo dalyje asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (suaugusiųjų 
kvalifikacijos kėlimo reklamai, registracijai į seminarus, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų 
išdavimui). Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą nustatyta, jog siunčiant 
kvietimus į seminarus, gauti elektroniniai asmenų sutikimai, tačiau taip pat nustatyta, jog pasikeitus 
kontaktiniams asmenims, sutikimai nėra atnaujinami. 

Maitinimo dalyje yra vykdomas darbuotojų stebėjimas vadovaujantis 2018 m. birželio 4 d. 
Centro „Dainava“ direktorės įsakymu Nr. A-33 „Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų 
naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietos tvarkos aprašo tvirtinimo“. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškų nenustatyta.  

   

VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS 
VEIKSNIAI IR SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ĮTAKOS SUMAŽINIMO 

AR PANAIKINIMO 

1.Taisyklėse nustatytos bendrosios pareigos darbuotojams dėl asmens duomenų tvarkymo, 
tačiau nėra išsamiai reglamentuotos visų darbuotojų, dalyvaujančių asmens duomenų 
naudojimo, perdavimo Centre „Dainava“ procese, funkcijos, teisės bei pareigos.   

Siūlytina Taisyklėse aiškiai apibrėžti darbuotojų, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkymo 
procese funkcijas, teises ir pareigas.   

2. Taisyklėse nėra reglamentuota itin jautrių asmens duomenų (nurodytų ligos istorijose, 
procedūrų kortelėse ir pan.) perdavimo iš vieno padalinio kitam procedūros. Dėl šios 
priežasties tikslinga nustatyti detalią tokių dokumentų ir informacijos perdavimo tvarką, kad 
būtų užtikrintas duomenų perdavimo tinkamumas ir vidaus kontrolė . 

      Siūlytina Taisyklėse  apibrėžti asmens duomenų perdavimo padaliniuose tvarką, sukurti vidaus 
kontrolės sistemą.  

 

3. Ne su visais asmens duomenų tvarkytojais yra sudarytos asmens duomenų tvarkymo 
sutartys, užtikrinančios konfidencialumą.  

     Tikslinga peržiūrėti įmones, kurioms Centras „Dainava“ perduoda tvarkomus asmenų duomenis 
ir su jomis (tame tarpe su VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ „Druskininkų 
ligonine“) sudaryti asmens duomenų tvarkymo sutartis.  



4. Nėra atnaujinami asmenų duomenys bei asmenų sutikimai, pasikeitus kontaktiniams 
asmenims (asmens duomenis naudojant tiesioginės rinkodaros tikslais).  

     Siūlytina peržiūrėti tiesioginės rinkodaros tikslais naudojamus asmens duomenis, atnaujinti 
asmenų sutikimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZUOTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS: 

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Nr. XIII-1426, 2018-
07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2019-11733); 

2. 2019 m. kovo 14 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 
1T-35 „Dėl duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio 
duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“ (paskelbta TAR 2019-03-14, Nr.4104); 

3.  2019 m. gegužės 17 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas 
Nr.1T-59 (1.12.) „Dėl asmens duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimo tvarkant 
apgyvendinamų svečių asmens duomenis registravimo tikslu kontrolinio klausimyno 
patvirtinimo“; 

4.  2018 m. liepos 9 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 
1T-63(1.12.E) „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių 
patvirtinimo“; 

5. 2018 m. gegužės 25 d. Nr. A-32 Centro „Dainava“ direktorės įsakymas „Dėl asmens 
duomenų tvarkymo Centre „Dainava“ taisyklių patvirtinimo“‘ 

6. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2004 m. 
gegužės 2 d. įsakymas Nr. A-12 , (2010 m. kovo 24 d. įsakymu A-14 patvirtinta nauja 
redakcija) „Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ 
vyriausiojo buhalterio pareiginių nuostatų patvirtinimo“. 

7. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2013 m. 
gegužės 20 d. įsakymas Nr. A-161  „Dėl maitinimo dalies vadovo ir maitinimo dalies 
vadybininko-virėjo pareigybių aprašymo patvirtinimo“. 

8. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinta 
Ūkio dalies vadovo pareiginė instrukcija. 

9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 8 d.  įsakymas Nr. 1V-132 
„Dėl Viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ 
vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

10. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2007 m. 
rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. A-29 „Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo 
centro „Dainava“ darbo reglamento patvirtinimo“. 

11. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinti 
„Mokymo dalies nuostatai“. 

12. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinta 
Mokymo dalies vadovo pareiginė instrukcija. 

13. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2009 m. 
birželio 1 d. įsakymas Nr. K-421  „Dėl vyriausiojo mokymo renginių administratoriaus 
pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

14. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2012 m. 
spalio 23 d. įsakymas Nr. A-23  „Dėl programų vadovo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 

15. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinti 
„Gydymo dalies nuostatai“. 

16. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2010 m. 
kovo 1 d. įsakymas Nr. A-9 „Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 



„Dainava“ vidaus tvarkos taisyklių gydymo dalyje besigydantiems pacientams patvirtinimo“ 
(2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A-54 redakcija). 

17. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinti 
Gydymo dalies vadovo, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, Kineziterapeuto, 
Vidaus ligų gydytojo, Masažuotojo, Masažuotojo-kineziterapeuto padėjėjo, Fizinės 
medicinos ir reabilitacijos slaugytojo, socialinio darbuotojo pareigų aprašymai. 

18. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2013 m. 
sausio 15 d. įsakymas Nr. A-8,  „Dėl Vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybės 
aprašymo ir Aptarnavimo padalinio vadovo-administratoriaus pareigybės aprašymo 
patvirtinimo“. 

19. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2001 m. 
rugpjūčio 1 d. patvirtinta „Techninio sekretoriaus-kadrų inspektoriaus pareiginė instrukcija“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


