
VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE „DAINAVA“ 

TEIKIMO ORGANIZAVIMO, PAREIGŪNŲ REGISTRAVIMO VERTINIMO 
APRAŠYMAS 

2020 m. III ketvirtį VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ (toliau- 
Centras „Dainava“) atliktas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo organizavimo proceso, su tuo susijusių vidaus teisės aktų,  pareigūnų registravimo Centre 
„Dainava“ vertinimas. Veiklos srities vertinimo pasirinkimo motyvai nurodyti 2020 m. birželio 11 
d. rašte, adresuotame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau-LR VRM) Nr. SD 
(7.4) 260. Minėti motyvai susiję su tuo, jog 2020 m. pradžioje Lietuvos Respublikos Specialiųjų 
tyrimų tarnyba (toliau-STT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 
8 straipsnio nuostatomis, atliko teisės aktų, reguliuojančių pareigūnų reabilitacijos procesą, 
antikorupcinį vertinimą. Antikorpucinio vertinimo tikslas buvo išsiaiškinti dėl kokių priežasčių 
vidaus tarnybos sistemos pareigūnai Centre „Dainava“ šiai dienai gali registruotis reabilitacijai tik 
2022 metams, o buvusieji pareigūnai-tik 2024 metams, kokios yra laukiančiųjų eilės pagal atskiras 
reabilitacijos rūšis (kada anksčiausiai gali būti priimami), ar asmenys reabilitacijai registruojami 
telefonu ar kitais būdais, kokia yra registracijos 2018 m. ir 2019 m. statistika, ar nustatytos 
priemonės rizikoms registruojant asmenis valdyti. Taip pat paminėtina tai, kad Centre „Dainava“ iš 
tiesų eilę metų susidaro didelės laukiančiųjų eilės, kas gali sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti. 
Centre korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo požiūriu dar niekuomet nebuvo vertinama 
vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros veikla: nuo registracijos iki paslaugų 
suteikimo ir jų įvertinimo. Dėl šių priežasčių itin aktualus tapo pareigūnų sveikatos priežiūros 
organizavimo procesas Centre „Dainava“, ypač administracijos, Gydymo ir slaugos padalinių 
veikloje,  siekiant išsiaiškinti ar esamas teisinis reglamentavimas dėl šių paslaugų Centre „Dainava“ 
organizavimo atitinka aukštesnės teisinės galios teisės aktų reikalavimus, tuo pačiu, ar 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- vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo Centre „Dainava“ procesas (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 



reglamentuojantys teisės aktai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai, Centro 
„Dainava“ parengti vidaus teisės aktai, organizacinės aplinkybės). Atsižvelgiant į tai, kad itin 
didelės laukiančiųjų gauti paslaugas eilės bei tai, kad sprendimai šioje srityje priimami 
savarankiškai ir jiems  nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, tinkamas 
vidaus reikalų sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros teikimo paslaugų organizavimas yra viena 
jautriausių Centro „Dainava“ veiklos sričių galimos korupcijos požiūriu. Dėl šios priežasties atliktas 
korupcijos pasireiškimo tikimybės organizuojant vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos 
priežiūros 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, darbuotojų interviu.   

Pirminei informacijai gauti apie veiklos srities esamą situaciją buvo parengtas klausimynas, 
skirtas Centro „Dainava“ direktorei, Centro „Dainava“ registratūros darbuotojoms, Gydymo dalies 
ir Slaugos padalinių darbuotojams.1 

Analizuojamas laikotarpis-2019-07-01-2020-06-30. 

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. 2019-07-01-2020-06-30 galiojantys, aktualios redakcijos veiklos vertinimo sritį reguliuojantys 
norminiai aktai, t.y. Sveikatos sistemos įstatymas, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-762 , 
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. 

3. 2019-07-01-2020-06-30 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.). 

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



Vidaus reikalų sistemos sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo funkcijos priskirtos Centro 
„Dainava“ direktorei, gydymo dalies vadovei, vyriausiajai slaugos administratorei, registratūros, 
gydymo, slaugos padalinių darbuotojams, tiesiogiai registruojantiems, aptarnaujantiems klientus ir 
organizuojantiems vidaus reikalų sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros veiklą. Šiame procese 
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 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 šioje 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 vidaus reikalų sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros 
organizavimu ir vykdymu, kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimu.  

 
Pažymėtina, jog darbuotojų pareigybių aprašymuose yra nurodytos darbo funkcijos, susiję su 

vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.  

  Tiriamuoju laikotarpiu Centre „Dainava“ vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos 
priežiūros 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 nebuvo. Direktorės iniciatyva tyrimų nebuvo atlikta. 
Nėra duomenų apie tai, kad tokios veikos būtų nustatytos ar tiriamos kitų institucijų.  

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PROCESO, TEISINIO REGULIAVIMO IR REGISTRACIJOS CENTRE „DAINAVA“ 

VERTINIMAS 

Centras „Dainava“ nuo 2017 m. teikia reabilitacijos paslaugas statutiniams pareigūnams. Šios 
paslaugos yra teikiamos pagal Finansavimo sutartis (toliau-Sutartys) su Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerija (toliau-Ministerija) Sutartyse numatytomis sąlygomis ir tvarka. Kiekvienų 
metų pradžioje yra pasirašoma Sutartis,  galiojanti iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Sutartyje 
nustatyta, jog Centras „Dainava“ yra įsipareigojęs teikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 1V-762 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų 
stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės 
reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba 
neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(pakeitimai: 2017 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-
203, 2019 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-456) 
nurodytas paslaugas vidaus tarnybos sistemos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams bei 



buvusiems vidaus tarnybos sistemos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams – pareigūnų ir karių 
valstybinių pensijų gavėjams (toliau-Įsakymas). Įgyvendindamas šias Sutartis Centras „Dainava“ 
prisideda prie Ministerijos valdymo srities programos „Valstybės remiama teisėsaugos ir 
teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės 
garantijos“ (kodas 01.15) (toliau-Programa) įgyvendinimo.  

Įsakymas yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis vidaus tarnybos sistemos sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimo, siuntimo, registravimo tvarką, bendruosius ir specialiuosius 
reikalavimus šių paslaugų teikimui. Įsakymo nuostatos perkeltos ir papildytos Centro „Dainava“ 
direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A-4 (2019 m. birželio 19 d. A-44 redakcija) (toliau-
Tvarkos aprašas). 

Finansavimas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūrai: 

2017 m. Centrui „Dainava“ buvo skirta 100 000 Eur. 

2018 m. atitinkamai buvo skirta 100 000 Eur, papildomai skirta 40 000 Eur.  

2019 m. skirta 100 000 Eur, papildomai skirta 20 000 Eur. 

2020 m.  skirta 100 000 Eur.  

Pagal Sutarties nuostatas ir atsižvelgiant į skiriamą finansavimą bei vieno lovadienio įkainį, 
Centras „Dainava“ yra įsipareigojęs suteikti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje 
nurodytas paslaugas (t.y. sergantiems kraujotakos sistemos ligomis ir turintiems judamojo-atramos 
aparato sužeidimų) konkrečiam procentui pareigūnų ir buvusių pareigūnų, t.y. ne mažiau kaip 150 
teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų, iš kurių apie 80 proc. sudarytų 
pareigūnai ir 20 proc. – buvę pareigūnai-pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjai.  

Vidaus reikalų sistemos pareigūnai šiame vertinime suprantami kaip esami ir buvę pareigūnai.  

Dėl pareigūnų registracijos: 

Esant itin dideliam pareigūnų poreikiui gauti reabilitacijos paslaugas būtent Centre „Dainava“, 
įvertinant skiriamą ribotą finansavimą ir reabilitacijos trukmę, sudaromos atskiros registracijos eilės 
pareigūnams ir buvusiems pareigūnams. Siekiama išlaikyti Sutartyje nustatytą procentinę pareigūnų 
ir buvusių pareigūnų, gavusių reabilitacijos paslaugas, išraišką. Pažymėtina, jog Centras „Dainava“, 
turėdamas tinkamą infrastruktūrą bei medicinos personalą bei, atsižvelgdamas į darbo organizavimą 
yra pajėgus priimti bent tris kartus didesnį pareigūnų kiekį, nei yra skiriamas finansavimas, kas ir 
sąlygotų eilių nebuvimą, ar itin ženklų jų sumažėjimą. Taip pat svarbu paminėti ir tai, jog 
pareigūnai reabilitacijos paslaugomis gali pasinaudoti ir kitose įstaigose, t.y. Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, šios įstaigos Trakų filiale bei Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos Viešojoje įstaigoje poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“, esančiame 
Palangos mieste. Taigi pareigūnų teisė gauti reabilitacijos paslaugas jiems norimu laiku gali būti 
realizuojama pasirenkant vieną iš paminėtų sveikatos priežiūros įstaigų, tačiau labai didelė dalis 
pareigūnų nori naudotis būtent Druskininkuose teikiamomis paslaugomis.  



Priežastis, kodėl pareigūnai registruojami 2022 metams, o buvusieji pareigūnai-2024 metams 
yra aukščiau paminėtoji, t.y. nustatytas ribotas finansavimas pareigūnų reabilitacijai, kuris 
neatitinka visų pareigūnų ir buvusių pareigūnų reabilitacijos poreikio.   

Į laukiančiųjų eilę įrašomas toks pacientų skaičius, kokiam yra skirtas finansavimas, o 
reabilitacijos paslauga, esantieji tų metų laukiančiųjų eilėje, gali pasinaudoti bet kada metų eigoje. 
Pažymėtina, jog laukiančiųjų eilę Centras „Dainava“ sudaro tik dėl pacientų patogumo, kad jie 
galėtų planuoti savo darbo ir gydymo laiką (pvz. reabilitacijos metu pagal Vidaus tarnybos statutą 
besigydantieji gali imti ir papildomas atostogas). Jokie poįstatyminiai teisės aktai neįpareigoja 
Centro „Dainava“ sudaryti laukiančiųjų eilę. Tai, ar bus skirtas finansavimas ateinantiems metams, 
Centras „Dainava“  sužino tik metų pradžioje, pasirašydamas Finansavimo sutartį su Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerija. Paprastai tai nutinka kiekvienų metų vasario mėnesį. Taigi 
Centras „Dainava“ pacientų registraciją galėtų pradėti vykdyti  tik metų pradžioje ir nesudarinėti 
išankstinių laukiančiųjų eilių. Netgi ir nesudarant išankstinių  laukiančiųjų eilių, būtų priimtas tas 
pats  ribotas pacientų skaičius, atsižvelgiant į skiriamą finansavimą. Ir tikėtina, jog pagal esamą 
dabartinį teisinį reglamentavimą, reabilitacijos paslaugas gautų vėliau gydytojo siuntimą gavęs 
asmuo, nes galbūt suspėtų pirmiau užsiregistruoti, nei anksčiau gydytojo siuntimą gavęs asmuo.  

Vienas iš STT siūlymų, vykdant išankstinę pareigūnų registraciją, buvo apsvarstyti galimybę 
taikyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. V-812 
„Dėl pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau-Aprašas) numatytas nuostatas dėl pareigūnų registracijos. Išanalizavus minėtą 
teisės aktą, nustatyta, jog nėra jokių teisinių ir organizacinių prielaidų taikyti šį teisės aktą 
pareigūnų registracijai, nes 

1. ši registracija taikoma tik pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, tuo 
tarpu pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis; 

2. Apraše nustatyta tvarka suponuoja tai, kad gali būti priimamas neribotas skaičius pacientų, 
nes finansavimas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo nėra ribojamas. Pacientų eilių 
susidarymas galimas tik dėl darbo organizavimo ypatumų, tuo tarpu Centras „Dainava“ gali 
priimti tik tokį pacientų skaičių, kad užtikrintų, jog nebus viršytas Sutartimi nustatytas 
finansavimas; 

3. Valstybės informacinė sistema, kurioje iš anksto registruojami pacientai, apskritai dar nėra 
funkcionuojanti medicininės reabilitacijos paslaugoms gauti.   

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (toliau-Medicinos centras), 
atsakingas už pareigūnų siuntimų išdavimą, sukūrė internetinę registracijos sistemą (RIS), kurioje 
registruojami visi Medicinos centro gydytojų siuntimus gavę pacientai. Siuntime nurodoma 
reabilitacijos rūšis bei reabilitacijos trukmė, siuntimo išdavimo data. Pareigūnams dėl vieno 
susirgimo siuntimas galioja du metus, buvusiems pareigūnams-3 metus. Įprastai siuntimą gavęs 
pacientas iš karto skambina į sveikatos priežiūros įstaigą reabilitacijai gauti. Pacientas Centre 
registruojamas į laukiančiųjų eilę. Pacientui, jau esančiam laukiančiųjų eilėje, ir kreipusis į Centro 
registratūrą, RIS pažymima, jog reabilitacijos įstaiga yra „Dainava“, ir, jeigu žinoma, paciento 
atvykimo data.  Laukiantieji eilėje priimami pastoviai metų eigoje, neatsižvelgiant į reabilitacijos 
rūšį. Priimamas toks pacientų skaičius, koks skirtas finansavimas, pagal sudarytą laukiančiųjų eilę.    



Asmenys reabilitacijai Centre „Dainava“ 100 procentų registruojami telefonu. Gavę siuntimą 
reabilitacijai jie skambina nurodytu telefonu 8 313 59100 į Centro „Dainava“ registratūrą ir 
registruojasi. Centro „Dainava“ registratorės išsiaiškina paciento tikslą, ar turi siuntimą 
reabilitacijai, išsiaiškina paciento statusą, t.y. pareigūnas ar buvęs pareigūnas, nurodo apie galimybę 
gauti paslaugą vėliau, ir tik jeigu bus gautas finansavimas,  įrašant pacientą į laukiančiųjų eilę, 
nurodo, kokius dokumentus reikia turėti su savimi atvykstant.  Centre „Dainava“ sudaromi 
laukiančiųjų vidiniai sąrašai word formatu, neatsižvelgiant į reabilitacijos rūšį, tačiau atsižvelgiant į 
pareigūno statusą, t.y., ar tai dirbantis pareigūnas, ar buvęs pareigūnas. Vieni pacientai sutinka stoti 
į eilę, kiti kreipiasi į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose gali gauti tapačias gydymo 
paslaugas. Sąraše saugomi pacientų kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu kuris iš laukiančiųjų 
atsisako reabilitacijos paslaugos, nedelsiant telefonu informuojamas pacientas, esantis įrašytas kitų 
metų laukiančiųjų sąraše, kad jam atsirado galimybė gauti reabilitacijos paslaugas dar šiais metais.   

Pareigūnų registraciją telefonu vykdo ilgą darbo patirtį turinčios dvi Centro „Dainava“ 
registratorės, patikimos darbuotojos. Papildomų specialių antikorupcinių priemonių rizikoms 
valdyti registruojant asmenis, nėra nustatyta. Jos galėtų būti nustatytos tik gavus tam papildomą 
finansavimą (pvz. pokalbių įrašymas, elektroninė registracija ir pan.). 

Atlikdama antikorupcinį vertinimą, Mokymo dalies vadovė Aušra Bagdonavičienė atliko 
direktorės,  Gydymo dalies vadovės interviu bei Gydymo dalies ir Slaugos padalinio darbuotojų 
apklausą, siekiant sužinoti jų nuomonę dėl galimybės korupcijai pasireikšti sudarant pacientų eiles. 
Nustatyta, jog darbuotojų nuomone, nėra net mažiausios prielaidos abejoti minėtų darbuotojų 
sąžiningumu. 

Atlikdama antikorupcinį vertinimą, STT pastebėjo, jog Įsakyme, taip pat Tvarkos apraše nėra 
nuostatų apie galimybę pareigūnui ar buvusiam pareigūnui gauti reikalingą pagal ligos indikacijas 
reabilitaciją kartu su lydinčiu asmeniu. Tuo tarpu Internetinės registracijos tvarkos aprašo 
(Medicinos centro vidaus dokumentas) 8.2.5 papunktyje tokia galimybė nustatyta: reabilitacijos 
įstaigos darbuotojas gali paskirti net iki 3 papildomų lovų kartu vykstantiems asmenims. Turint 
omenyje ir tai, kad Medicinos centro darbuotojai turi galimybę pakoreguoti pažymos duomenis, kol 
pacientas neužsiregistravo į reabilitacijos įstaigą (Internetinės registracijos tvarkos aprašo 7.7 
papunktis), tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu, todėl siekdami teisinio reguliavimo aiškumo, 
taip pat šalinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, siūlome:  

a) Įsakyme ir Tvarkos apraše aiškiai nustatyti, kokiais atvejais (galimai pagal paciento sveikatos 
būklę) reabilitacija gali būti skiriama su lydinčiu asmeniu;  

b) Įsakyme ir Tvarkos apraše (įskaitant vertintą Internetinės registracijos tvarkos aprašą) aiškiai 
nustatyti, kokiais atvejais reabilitacija gali (jei gali) būti skiriama su daugiau nei vienu lydinčiu 
asmeniu;  

Pažymėtina, jog Centro „Dainava“ Tvarkos apraše nėra įtvirtinta jokių nuostatų dėl lydinčių 
asmenų reabilitacijos, kaip ir nustatė STT. Manome, jog pats Internetinės registracijos tvarkos 
aprašas yra ydingas, nes lydintiems asmenims jokia reabilitacija ar kita asmens sveikatos priežiūros 
paslauga Įsakymo apimtimi nėra skiriama, nebent jie patys būtų pareigūnai. Lydintys asmenys 
sveikatos priežiūros paslaugas Centre „Dainava“ gali gauti tik apmokėję už jas savo lėšomis ir 



užsiregistravę bendra tvarka, nes, kaip minėta, šios  paslaugos pareigūnų šeimų nariams nėra 
apmokamos valstybės biudžeto lėšomis.  

Kita STT pastaba susijusi su tuo, jog RIS iš esmės yra skirta pažymų medicininės reabilitacijos 
paslaugai gauti registracijai, siuntimų formavimui ir registracijai į reabilitacijos įstaigas. Tačiau ši 
sistema prieinama tik reabilitacijos įstaigų personalui, pacientai negali prie jos prisijungti, praktiškai 
tik pavieniais atvejais pacientai yra užregistruojami reabilitacijos procedūroms konsultacijos pas 
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją metu, o iš esmės ji naudojama duomenims apie 
pacientus suvesti ir suformuoti siuntimams į reabilitacijos įstaigas. Centre „Dainava“ naudojantis 
RIS pacientai nėra registruojami reabilitacijos procedūroms. Centras „Dainava“ savo interneto 
svetainėje pateikia bendrą informaciją, kad pareigūnai reabilitacijai gali registruotis tik 2023-iems 
metams, buvusieji pareigūnai – 2024-iems metams. Viešai neatskleidžiant laisvų vietų ir eilių, gali 
būti sudaromos galimybės greičiau priimti reabilitacijos procedūroms tik tam tikrus asmenis ar jų 
grupes. Siekiant atsisakyti praktikų, kai visą informaciją apie pacientų registracijai skirtus laikus 
valdo tik įstaigos darbuotojai, sudaryti galimybę pacientams (tiek užsiregistravusiems, tiek 
siekiantiems užsiregistruoti) viešai stebėti vykstančius pokyčius, realų užimtumą, ribotą skiriamą 
finansavimą reabilitacijai, registruotis patiems, taip iš dalies prisidedant ir prie administracinės 
naštos mažinimo pačioms įstaigoms, taip pat siekiant užtikrinti informacijos viešumą ir teikiamų 
reabilitacijos paslaugų skaidrumą, STT pirmiausia siūlo svarstyti galimybę sudaryti pacientams 
sąlygas registruotis reabilitacijos paslaugoms išankstine tvarka, pvz., per portalą www.sergu.lt, kaip 
tai užtikrina kitos reabilitacijos įstaigos, arba sudaryti galimybę pacientams registruotis jau sukurta 
RIS ją patobulinus. Jei neįmanoma įgyvendinti šių rekomendacijų, siūlytina kitomis priemonėmis 
užtikrinti viešą informaciją apie ilgesnio laikotarpio įstaigos užimtumą, laisvas vietas savo interneto 
svetainėse. 

Pažymėtina, jog atsižvelgdama į STT pastabas, VRM ėmėsi iniciatyvos dėl laisvų vietų RIS 
sistemoje ir Centro „Dainava“ svetainėje skelbimo. Tuo tikslu inicijuotas Įsakymo pakeitimo 
procesas, kuris vyksta šiuo metu. Įsakyme bus patobulintos nuostatos dėl registracijos. Taip pat 
VRM ieško galimybių, kaip patobulinti RIS sistemą, kad būtų užtikrintas visapusiškai skaidrus 
pacientų registracijos procesas.  

Centro „Dainava“ nuomone, STT siūlymas naudotis sergu.lt sistema yra nepriimtinas, nes ši 
sistema net ir nacionaliniu lygiu dar nėra pritaikyta registruotis medicininės reabilitacijos 
paslaugoms gauti, o funkcionuoja tik pirminėms ambulatorinėms paslaugoms gauti, o be to, kaip 
jau minėta anksčiau, ši sistema susieta su paslaugomis, teikiamomis iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto ir nėra tinkama pareigūnų ir buvusių pareigūnų registravimui į asmens 
sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, reabilitacijos 
paslaugoms, apmokamoms iš valstybės biudžeto, gauti. 

Centro „Dainava“ nuomone, vienintelis korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo būdas 
galėtų būti RIS sistemos tobulinimas, pritaikant ją taip, kad pacientai patys galėtų registruotis tik 
elektroniniu būdu ir matyti laisvas vietas reabilitacijai ir kitoms asmens sveikatos priežiūros 
paslaugoms gauti. Tačiau, pažymėtina ir tai, jog net ir naudojantis sergu.lt sistema, pacientams yra 
sudaromos galimybės registruotis ir telefonu, jeigu yra laisvų vietų. Tokiu būdu korupcijos 
pasireiškimo tikimybė nėra eliminuojama, o egzistuoja ir toliau.  



Dėl pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugų masto: 

STT nuomone, Įsakymo priedo (toliau – Priedas) kai kurios nuostatos yra dviprasmiškos. 
Pavyzdžiui, Priedo III skyriuje aprašant endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (panašiai 
ir su kitomis ligomis) stacionarinės reabilitacijos (analogiškai ir ambulatorinės reabilitacijos II) 
atveju nustatyta, kad paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose 
reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. 
Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus Gydymo 
stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a). Tuo tarpu sveikatos grąžinamojo gydymo (panašiai 
antirecidyvinio gydymo ir prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos 3) 
atveju nustatyta, kad paslaugos arba tyrimai pacientui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti 
didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius 
atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a). Iš įvertinto teisinio 
reguliavimo nėra aišku, kodėl vienais atvejais ligos istorijoje būtina pagrįsti tik paslaugų arba 
tyrimų skaičiaus mažinimą, o didinant paslaugų arba tyrimų skaičių to padaryti nėra privaloma, o 
kitais atvejais – būtina pagrįsti ir mažinimą, ir didinimą. STT nuomone, visais atvejais reikėtų 
pagrįsti paslaugų arba tyrimų skaičiaus mažinimą ir didinimą, nes tai susiję su reabilitacijos 
procedūrų tęsimu ir papildomu viešųjų lėšų naudojimu. Taigi, siekdami aiškaus ir nuoseklaus 
teisinio reguliavimo, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, siūlome tikslinti Priedo nuostatas. 

Centro „Dainava“ žiniomis, šiuo metu VRM rengia Įsakymo pakeitimo projektą, kuriame bus 
pakoreguotos Priedo nuostatos, nurodant, kad visais atvejais paslaugų arba tyrimų skaičiaus 
mažinimas ir didinimas turi būti pagrįstas.  

Centro „Dainava“ Mokymo dalies vadovė, atlikdama korupcijos pasireiškimo tikimybės 
vertinimą, kartu su Gydymo dalies vadove, laikydamasi asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
analizavo, kaip Centro „Dainava“ pacientų pareigūnų ligos istorijose ir kituose asmens sveikatos 
priežiūros dokumentuose atsispindi reikalavimas, pažymėti, jog paslaugų mastas, lyginant su 
nustatytuoju teisės aktuose,  yra didinamas arba mažinamas. Nustatyta, jog paciento ligos istorijoje 
nurodomas konkretus skiriamas  procedūrų skaičius ir tai, kaip pacientas toleruoja skiriamą 
gydymą, priežastys, kodėl viena ar kita procedūra keičiama į kitą. Detalaus aprašymo, kodėl 
procedūrų skaičius yra didinamas, medicininiuose dokumentuose nėra.  

Manytina, jog STT pastaba dėl papildomų valstybės lėšų naudojimo didinant procedūrų 
skaičių, nėra visiškai tiksli, nes, net ir padidinus procedūrų skaičių, lovadienio įkainis išlieka toks 
pats, papildomo finansavimo nėra skiriama.  

 

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

AR PANAIKINIMO 

1. Tvarkos apraše nėra reglamentuota galimybė pareigūnams gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas kartu su lydinčiu asmeniu.  



Siūlytina Tvarkos apraše nustatyti, jog pareigūnai, ketinantys atvykti su lydinčiu asmeniu, kuriam 
nėra skirtos sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, privalo 
registruoti lydintįjį asmenį (arba lydintysis asmuo registruojasi pats) bendrąja tvarka. Už lydinčiam 
asmeniui suteiktas paslaugas apmokama lydinčio asmens lėšomis. Tokiu būdu būtų išvengta 
dviprasmybių dėl lydinčių asmenų reabilitacijos.  

2. Priemonės maksimaliai sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę nėra pakankamos.  
 

Siekiant išvengti ir/arba maksimaliai sumažinti korupcijos  pasireiškimo tikimybės riziką, 
siūlytina įvertinti galimybes ir ieškoti finansavimo šaltinių papildomoms korupcijos mažinimo 
priemonėms įsidiegti (pvz. telefoniniams pokalbiams įrašyti) bei RIS sistemos tobulinimui, įvedant 
pareigūnų internetinės registracijos galimybę bei galimybę nuolat matyti laisvas vietas reabilitacijos 
įstaigoje. Tuo tikslu skatintinas nuolatinis VRM, Medicinos centro ir Centro „Dainava“ 
tarpinstitucinis bendradarbiavimas.  
 

3. Nėra užtikrinamas maksimalus skaidrumas teikiant informaciją apie laisvas vietas viešojoje 
erdvėje.  
 
      Priėmus sprendimus dėl RIS sistemos tobulinimo ir įvedus galimybę matyti laisvas vietas 

sistemoje, šią informaciją privalu pateikti ir Centro „Dainava“ internetiniame puslapyje 
www.centrasdainava.lt. Todėl siūlytina paskirti asmenį, atsakingą už operatyvų informacijos 
atnaujinimą Centro „Dainava“ internetiniame puslapyje.  
 

4. Tvarkos aprašo nuostatos dėl paslaugų arba tyrimų skaičiaus didinimo ar mažinimo yra 
dviprasmiškos.  
 

Atsižvelgiant į būsimą naująją Įsakymo redakciją, siūlytina pakoreguoti Tvarkos aprašo 
nuostatas, nurodant, kad visais atvejais medicininiuose dokumentuose turi būti objektyviais 
pagrįstas tiek paslaugų ar tyrimų skaičiaus mažinimas, tiek paslaugų ar tyrimų skaičiaus didinimas.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANALIZUOTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS: 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin. 1994, Nr. 63-1231,;) 
2. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin. 1996, Nr. 66-1572 
3. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymas (TAR, 2018-07-16, Nr. 

12049) 
4. 2015 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-762 

„Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, 
prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, 
antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2015-10-01, i. k. 
2015-14652) 

5. 2018 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-812 „Dėl pacientų registravimo asmens sveikatos 
priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2018-07-25, Nr. 2018-
12363). 

6. 2016 m. vasario 19 d. VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ 
direktoriaus įsakymas Nr. A-4 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės 
medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės reabilitacijos, sveikatą 
grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš 
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, organizavimo VšĮ Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ tvarkos aprašo patvirtinimo (2019 m. 
birželio 19 d. įsakymo Nr. A-44 redakcija) 

7. 2018 m. gegužės 25 d. Nr. A-32 Centro „Dainava“ direktorės įsakymas „Dėl asmens 
duomenų tvarkymo Centre „Dainava“ taisyklių patvirtinimo“‘ 

8. 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“.  

9. 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“. 

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

11. 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). 

12. 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, ergoterapeuto,  pareigų 
aprašymai. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E2B2957B9182
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C81BD50A27C6


13. 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“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


