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PATVIRTINTA  
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
   2022 m.    d. įsakymu Nr. 1V-  

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ 
MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ 2022–2024 METŲ 

VEIKLOS STRATEGIJA  
 

Viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“,  
kodas 152054598 

 
 

 I SKYRIUS   
MISIJA, VIZIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

MISIJA 
Ugdyti valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesionalumą, kelti jų 
kvalifikaciją ir teikti kokybiškas sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugas 
vidaus reikalų sistemos darbuotojams ir visuomenei 

 

VIZIJA Geriausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, 
sveikatinimo ir reabilitacijos centras 

 

II SKYRIUS 
VEIKLOS APRAŠYMAS 

Veiklos aprašymas 
1. Viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ (toliau – 

Centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, skirtas 
viešiesiems interesams tenkinti teikiant švietimo, mokymo, sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugas.  

2. Centro steigėja ir savininkė yra valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerija (toliau – VRM). 

3. Centro valdymo organizacinę struktūrą sudaro: direktorius, sekretoriatas, buhalterija, 
mokymo dalis, gydymo dalis, maitinimo dalis, ūkio dalis, aptarnavimo padalinys, slaugos 
padalinys. Centro struktūra pagrįsta linijiniu principu, t. y. Centro padalinio vadovas vadovauja 
vienam iš Centro padalinių ir yra pavaldus bei atskaitingas Centro direktoriui. Centre dirba apie 90 
darbuotojų. Centras veikloms vykdyti panaudos teise naudoja valstybės turtą. Veikloms vykdyti 
valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas naudojamas pagal paskirtį – valstybės tarnautojų 
mokymams organizuoti ir sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Centras nuolatos investuoja savo 
lėšas į valstybės turto atnaujinimą. 3,8 hektaro Centro teritorijoje yra 6 pastatai (trijų pastatų 
nusidėvėjimas yra 99 % ir jiems reikia kapitalinio remonto), kuriuose yra: 

200 vietų konferencijų salė su sinchroninio vertimo, vaizdo ir garso aparatūra; 
6 mokymo klasės su vaizdo ir garso aparatūra; 
150 vietų viešbutis; 
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250 vietų valgykla; 
60 vietų kavinė; 
sveikatinimui ir reabilitaciniam gydymui skirti kabinetai su įranga (balneologinio 

gydymo, masažo, fizioterapijos, vonių kabinetai, kineziterapijos salės ir t. t.); 
sporto aikštynai; 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
4. Centras, vykdydamas veiklą: 
4.1. t e i k i a  kokybiškas poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo bei kitas Centro 

įstatuose nurodytas paslaugas, susijusias su poilsiu ir reabilitacija, vidaus tarnybos sistemos ir kitų 
įstaigų pareigūnams, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjams, VRM, įstaigų prie VRM ir 
VRM reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams, kitiems fiziniams 
ir juridiniams asmenims;  

4.2. o r g a n i z u o j a: 
4.2.1. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą;  
4.2.2.  konferencijas, seminarus, mokymus, kultūrinius renginius ir juos aptarnauja; 
4.3. r e n g i a: 
4.3.1.  kvalifikacijos tobulinimo programas ir jas įgyvendina; 
4.3.2. kvalifikacijos tobulinimo programų dėstytojus; 
4.3.3. mokymo ir metodines rekomendacijas, skirtas mokymo renginių dalyviams ir 

dėstytojams;  
4.4. a t l i e k a  viešojo administravimo srities tiriamuosius darbus; 
4.5. b e n d r a d a r b i a u j a  su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir 

tarptautinėmis organizacijomis, organizuojančiomis mokymus. 
 

III SKYRIUS 
VEIKLOS APLINKOS ANALIZĖ 

Veiklos aplinkos analizė 

5. Nuo 2016 m. Centras teikia sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas 
vidaus reikalų sistemos darbuotojams, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-762 su vėlesniais pakeitimais nustatyta tvarka. 2017 
m. pareigūnams pradėtos teikti psichologinės reabilitacijos paslaugos, 2018 m., atnaujinus asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų licenciją, papildomai pradėtos teikti stacionarinės medicinos 
reabilitacijos paslaugos pareigūnams, sergantiems judėjimo-atramos aparato ligomis. Pareigūnų 
medicininės reabilitacijos veikla yra itin svarbi ir prioritetinė, nes pareigūno fizinė sveikata bei 
pareigūno psichologinis pasirengimas yra kompleksinis dalykas: pareigūnai sudaro atskirą socialinę 
grupę, kuri dirba itin sudėtingomis darbo sąlygomis, todėl jų fizinė ir psichinė būklė yra svarbi 
tinkamai atlikti visuomenei itin svarbias apsaugines funkcijas. Nors prioritetinė pareigūnų sveikatos 
priežiūros veikla pradėta tik prieš penkerius metus, pažymėtina, kad Centras turi ilgametę sveikatos 
priežiūros veiklos vykdymo patirtį. Kraujotakos sistemos ligų medicininės reabilitacijos veikla 
Centre pradėta 1992 m., t. y. pratęstos 1958 m. įkurtos sanatorijos ilgametės tradicijos – čia visada 
buvo specializuojamasi gydyti, taikant tradicinius klasikinius sanatorinio kurortinio gydymo 
metodus, pacientus, sergančius širdies kraujotakos sistemos ligomis. Centro gydymo dalyje yra 
teikiamos suaugusiųjų stacionarinės medicinos reabilitacijos II lygio paslaugos sergantiems 
kraujotakos ir judamojo-atramos aparato ligomis bei tradicinis sanatorinis gydymas. Centras 
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aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Širdies, krūtinės 
ir kraujagyslių chirurgijos ir Kardiologijos klinikomis. Į Centrą stacionarinei reabilitacijai atvyksta 
pacientai po aktyvaus intervencinio kardiologinio gydymo: po kardiochirurginių, angiochirurginių, 
širdies ir plaučių persodinimo operacijų, perkutaninės angioplastikos (PTCA), stentų implantavimo, 
diagnostinės koronarografijos, širdies ritmo korekcijos, atliekant radijo dažnuminę abliaciją (RD), 
krioterapiją bei implantuojant elektrokardiostimuliatorius-kardioverterius, ir po konservatyvaus 
kardiologinio gydymo (po nestabilios krūtinės anginos, ūmaus miokardo infarkto). 

Centro specialistų komanda (fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, slaugytojos, 
kineziterapeutai ir kt.) yra pasiruošę kvalifikuotai teikti ne tik reabilitacijos paslaugas, o kartais ir 
spręsti itin specifines, tik pooperaciniams pacientams būdingas problemas, kartais net šalinti 
gydymo komplikacijas. Yra parengtos reikalingos metodikos, įsigyta reikiama įranga procedūroms 
atlikti (fizioterapijos, kineziterapijos, procedūrų, deguonies terapijos kabinetų ir t. t.), kuri nuolat 
atnaujinama. 

Be sveikatos priežiūros veiklos, Centras taip pat vykdo labai svarbią valstybei misiją – 
ugdo valstybės tarnautojų profesionalumą ir tobulina jų kvalifikaciją, teikdamas įvairiapusiškas 
mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Centras yra išskirtinai orientuotas į valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje, kvalifikacijos 
tobulinimą. Centras yra vienintelė valstybės tarnautojų mokymo įstaiga Lietuvoje, turinti tokią 
išvystytą ir vienoje vietoje esančią mokymo bazę: gerai įrengtas mokymui ir gyvenimui pritaikytas 
patalpas bei modernią įrangą, kvalifikuotą personalą, sukauptą mokymo patirtį. Centras, 
atsižvelgdamas į valstybės tarnautojų poreikius, nuolatos atnaujindamas mokymo programas ir 
pagal jas organizuodamas mokymus, yra orientuotas į viešųjų interesų tenkinimą ir kokybišką 
mokymo paslaugų teikimą. Centras yra keturių tarptautinių organizacijų, užsiimančių valstybės 
tarnautojų mokymais, narys: Centrinės ir Rytų Europos viešojo valdymo institucijų ir mokyklų 
tinklo (NISPAcee); Europos viešojo administravimo mokymo agentūrų asociacijos (SCEPSTA) 
(Centro direktorė yra asociacijos valdybos narė); Europos mokymo centrų tinklo (ENTO), 
Tarptautinės administravimo institutų ir mokyklų asociacijos (IASIA). 

 

IV SKYRIUS 
PAGRINDINIAI 2022 METŲ DARBAI IR ĮSTAIGOS VADOVO METINĖS UŽDUOTYS  

Pagrindiniai darbai ir vadovo užduotys 
6. Pagrindiniai darbai – vadovo metinės veiklos užduotys ir prioritetiniai darbai, 

įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano 
nuostatas bei 2022–2024 metų veiklos prioritetus: 

6.1. tinkamai pasiruošti ir dalyvauti INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo per sieną programoje tuo atveju, jeigu bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas 
(2022 m. I–IV ketv.); 

6.2. įgyvendinti INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 
programos lėšomis finansuojamą projektą „Bendri veiksmai siekiant sumažinti tarpvalstybinę 
grėsmę sveikatai“ (2022 m. I–IV ketv.); 

6.3. įgyvendinti INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 
programos lėšomis finansuojamą projektą „Reabilitacijos paslaugų prieinamumo didinimas senyvo 
amžiaus žmonėms“ (2022 m. I–IV ketv.); 
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6.4. pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų 
valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programą 07-017 „Valstybės remiama 
papildoma pareigūnų sveikatos priežiūra“. 



5 
 

5 
 

 
V SKYRIUS 

CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
2 lentelė 

Tikslų, uždavinių ir 
vertinimo kriterijų 

kodai 
Tikslų, uždavinių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės 
2021 m. 
pasiekta 
reikšmė 

2022 m. 
reikšmė 

2023 m. 
reikšmė 

2024 m. 
reikšmė 

01 1 TIKSLAS – KELTI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJĄ, SUDARANT SĄLYGAS EFEKTYVIAM VIEŠAJAM VALDYMUI 
R-01-01 Kvalifikacijos kėlimo ir mokymo paslaugas gerai ir labai gerai vertinančių klausytojų 

dalis 
95 95 95 95 

R-01-02 Pajamų ir išlaidų balansas per kalendorinius metus*1 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus2 2.1. 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas Teigiamas 

R-01-03 Viršytas 3 pastarųjų kalendorinių metų grynojo perviršio vidurkis, tūkst. eurų* 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.2 

Rodiklio 
reikšmė 

nepasiekta 
(grynasis 
perviršis 
10,687 

tūkst. Eur) 

Nustatomas 
pagal 

finansinių 
ataskaitų 

už 2019 m., 
2020 m. ir 
2021 m. 

duomenis 

Nustatomas 
pagal 

finansinių 
ataskaitų 

už 2020 m., 
2021 m. ir 
2022 m. 

duomenis 

Nustatomas 
pagal 

finansinių 
ataskaitų 

už 2021 m., 
2022 m. ir 
2023 m. 

duomenis 

R-01-04 3 pastarųjų kalendorinių metų grynojo perviršio vidurkis viršytas 50 proc., tūkst. eurų* 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.3 

Rodiklio 
reikšmė 

nepasiekta 
(grynasis 
perviršis 
10,687 

tūkst. Eur) 

Nustatomas 
pagal 

finansinių 
ataskaitų 

už 2019 m., 
2020 m. ir 
2021 m. 

duomenis 

Nustatomas 
pagal 

finansinių 
ataskaitų 

už 2020 m., 
2021 m. ir 
2022 m. 

duomenis 

Nustatomas 
pagal 

finansinių 
ataskaitų 

už 2021 m., 
2022 m. ir 
2023 m. 

duomenis 
01.01 1 tikslo 1 uždavinys – atnaujinti turimas, kurti naujas viešojo valdymo tobulinimo valstybės tarnautojų mokymo programas ir 

užtikrinti tinkamą klausytojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą   

                                                 
1 Kintamoji dalis gali būti skiriama tik už vieną iš rodiklių, pažymėtų žvaigždute. 
2 Vadovo veiklos vertinimo kriterijus tvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. 
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Tikslų, uždavinių ir 
vertinimo kriterijų 

kodai 
Tikslų, uždavinių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės 
2021 m. 
pasiekta 
reikšmė 

2022 m. 
reikšmė 

2023 m. 
reikšmė 

2024 m. 
reikšmė 

P-01-01-01 Parengtų naujų ir atnaujintų mokymo programų, ne mažiau kaip, skaičius 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.6. 

50 35 35 35 

P-01-01-02 Surengta mokymų pagal naujai parengtas ir (arba) atnaujintas mokymų programas, ne 
mažiau kaip, skaičius 

50 35 35 35 

P-01-01-03 Asmenų, dalyvavusių mokymuose pagal naujai parengtas ir (arba) atnaujintas mokymų 
programas, ne mažiau kaip, asmenų skaičius 

606 600 600 600 

02 

2 TIKSLAS – TEIKTI KOKYBIŠKAS SVEIKATINIMO, REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO PASLAUGAS VIDAUS 
REIKALŲ SISTEMOS DARBUOTOJAMS IR KITIEMS PASLAUGŲ GAVĖJAMS  
Įgyvendina pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 
programos „Valstybės remiama papildoma pareigūnų sveikatos priežiūra“ 07-017-11-02 (T) uždavinį „Užtikrinti pareigūnų medicininės 
reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 

R-02-01 
Teigiamai teikiamas paslaugas vertinančių vidaus reikalų sistemos darbuotojų dalis, ne 
mažiau kaip, procentais 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.5 

96 95 95 95 

R-02-02 Teigiamai teikiamas paslaugas vertinančių kitų paslaugų gavėjų dalis, ne mažiau kaip, 
procentais 

96 95 95 95 

02.01 2 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti tinkamą sveikatinimo ir sanatorinio gydymo paslaugų teikimą 

07-017-11-02-01 

(TP)3 

VRM SVP TĘSTINĖ PRIEMONĖ: 
Teikti papildomas medicininės reabilitacijos paslaugas pareigūnams (buvusiems 
pareigūnams) Centre (asignavimai tūkst. Eurų) 
Priemonės koordinatorius – VRM Viešojo saugumo politikos grupė 
Priemonę įgyvendina Centras 

107 131 1004 1005 

P-02-01-01 / 

P-07-017-11-02-01-

016 

VRM SVP TESTINĖS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIS: 
Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų), pasinaudojusių 
sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis, ne mažiau kaip, lovadienių 
skaičius, tūkstančiais  
Rodiklio koordinatorius – VRM Viešojo saugumo politikos grupė 

1,9 1,8 1,8 1,8 

                                                 
3 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) tęstinės priemonės (asignavimų) kodas. 
4 VRM SVP numatomi asignavimai. 
5 VRM SVP numatomi asignavimai. 
6 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano rodiklio kodas. 
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Tikslų, uždavinių ir 
vertinimo kriterijų 

kodai 
Tikslų, uždavinių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės 
2021 m. 
pasiekta 
reikšmė 

2022 m. 
reikšmė 

2023 m. 
reikšmė 

2024 m. 
reikšmė 

Vykdo Centras 
2021 m. siektina reikšmė – 1,776 tūkst. Eur 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.4. 

P-02-01-02 Kitų paslaugų gavėjų, pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 
paslaugomis, ne mažiau kaip, asmenų skaičius 

3305 2010 2010 2010 

_____________ 
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