
VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS  
(Įstaigos pavadinimas) 

 
Eil. 
Nr. 

Veiklos 
sritis 

Funkcija Procedūra Teisinis reglamentavimas KPTN 
atlikimo 

data 

Korupcijo
s rizikos 
analizės 
atlikimo 

data 

Kiti 
patikrini
mai (pvz., 
VK, VPT 

ir t.t.) 

Įstatymai  LRV 
nutarimai 

VRM 
įsakyma

i 

Įstaig
ų TA 

1. Bendrosi
os 

veiklos 
sritys 

1.1.  Materialinis ir 
techninis 
aprūpinimas,  
statybos, remonto 
ir kitų darbų 
vykdymo 
organizavimas 

1.1.1. Viešųjų pirkimų 
organizavimas (informacijos 
apie VP teikimas, pirkimų 
poreikio formavimas ir 
planavimas, pirkimo 
inicijavimas, darbuotojų 
dalyvavimas VP komisijų 
veikloje ir t.t.) 

1 - - 2 2018 m. 
III 
ketvirtis 

  

   1.1.2. Įstaigos nuosavybės ir 
lėšų  naudojimo priežiūra ir 
kontrolė, finansų kontrolės 
vykdymas 

3 - 18, 4,5,6,
7,8 
32,33 

   

  1.2. Personalo 
formavimas, 
valdymas ir 
administravimas 

1.2.1. Priėmimo proceso 
organizavimas (vadovo ir 
padalinių vadovų priėmimo 
tvarka, atskirų darbuotojų 
priėmimo tvarka) 

- - 19 9 2017 m. 
III 
ketvirtis  

  

   1.2.2. Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento nuostatų 
veikimo užtikrinimas, taikant jį 
Centro „Dainava“ veikloje 

    2019 m. 
III 
ketvirtis 

  

2. Valstybė
s 
tarnautoj
ų ir 
darbuoto

2.1.Valstybės 
tarnautojų ir 
darbuotojų, 
dirbančių pagal 
darbo sutartis 

1.1.1.Valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis kvalifikacijos 
kėlimo mokymo programų 
rengimas ir tvirtinimas 

10,11,12 13,14,15 17 19, 
20, 
21, 
22, 
23, 

2015 m. 
III 
ketvirtis 
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jų, 
dirbanči
ų pagal 
darbo 
sutartis 
kvalifika
cijos 
kėlimas 

kvalifikacijos 
kėlimo mokymo 
programų 
rengimas 
 
 

atsižvelgiant į galiojančių 
teisės aktų reikalavimus 
 
 

24, 
25, 
26, 27 

  2.2 Valstybės 
tarnautojų ir 
darbuotojų, 
dirbančių pagal 
darbo sutartis 
mokymo proceso 
organizavimas 

1.1.2. Valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis mokymo proceso 
organizavimas ir mokymo 
proceso organizavimo kokybės 
kontrolė                                                                                                                                      
 

10 13, 14, 15 16 19, 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 
25, 
26, 27 

2015 m. 
III 
ketvirtis 

  

3. Sveikato
s 
priežiūro
s veikla 

3.1.Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų teikimo 
organizavimas ir 
vykdymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Pacientų 
priėmimoorganizavimas ir 
paciantų teisių kokybiškas 
užtikrinimas 
 
3.1.2. Vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnų sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo 
organizavimo, pareigūnų 
registravimo veikla 

28,29 - - 30, 
31, 
32, 33 

2016 m. 
III 
ketvirtis 
 
 
2020 m. 
III 
ketvirtis 
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   3.1.2.Žmogiškųjų išteklių 
poreikio planavimas kaip 
priemonė užtikrinti 
profesionalių darbuotojų 
skaičių, kurių įgūdžiai ir 
kompetencija atitiktų esamas ir 
būsimas visuomenės reikmes. 

28,29 - 19 30, 9, 
31,32,
33 

   

   3.1.3. Personalinės 
atsakomybės procedūrų 
reglamentavimas 

28,29 - - 31    

   3.1.4. Duomenų apie suteiktas 
sveikatos priežiūros paslaugas 
bei susijusių ataskaitų teikimas 
atsakingoms institucijoms 

28, 29 - - 32,33    

  3.2. Vaistinių 
preparatų, 
medicininės 
pagalbos 
priemonių, 
medicininės 
įrangos ir kitų 
priemonių, 
reikalingų 
tinkamai sveikatos 
priežiūros veiklai 
įsigijimas ir 
skyrimas 

3.1.1. Vaistinių preparatų, 
medicininės pagalbos 
priemonių, medicininės 
įrangos ir kitų priemonių 
įsigijimo organizavimas 
 
 

28,29 - - 31,32,
33,34 

   

   3.1.2.Vaistinių preparatų 
skyrimas 

28,29 - - 31,32    

 

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000) 
2. 2016 m. ruošiami ir derinami vidaus teisės aktai, kurie bus patvirtinti 2015 m. pabaigoje. 
3. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (Žin., 2002, Nr.123-5440) 
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4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 1V-263 „Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centro „Dainava“ direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 

5. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2003 m. liepos 2  d. įsakymas Nr. 261 –A, (2010 m. kovo 
24 d. įsakymu A-13 patvirtinta nauja redakcija) „Dėl VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ finansų kontrolės 
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. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-49 „Dėl darbuotojų 

priėmimo į darbą tvarkos VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“  
10. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas (X skyriaus) nuostatos (Nr. IX-855, 2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 45-1708) 
11. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593, Žin.., 2013, Nr. 114-5683) 
12. Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1909) 
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2012,  Nr. 

22-1009) 
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2014-2017 metų strategijos patvirtinimo“ (TAR, 2014-

05-30, Nr. 5848) 
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,  2012, 

Nr. 155-8024) 
16. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 201, Nr. 3-131) 
17. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d.  įsakymo 

Nr. 339“Dėl valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 88-3760) 
18. 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“  
19. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-133 „Dėl Viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių 

tarnautojų mokymo centro „Dainava“ pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo, kvalifikacinių reikalavimų ir 
konkurso pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, organizavimo taisyklių ir įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių 
sąrašo patvirtinimo“ 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=165299&b=
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20. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1V-135 „Dėl Viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių 
tarnautojų mokymo centro „Dainava“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo taisyklių“ 

21. 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“ 

22. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinti „Mokymo dalies nuostatai“ 
23. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinta Mokymo dalies vadovo pareiginė instrukcija 
24. 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“ 
25. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. A-23  „Dėl programų 

vadovo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 
26. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2010 m. gegužės 12 d. įsakymas  Nr. A-211  „Dėl   mokymo 

kokybės kontrolės sistemos patvirtinimo“ 
27.  VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymas  Nr. A-61    „Dėl mokymo 

programų ir mokymo kainų patvirtinimo“ 
28. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 
29. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099)  
30. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus patvirtinti „Gydymo dalies nuostatai“ 
31. 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“ 
32. 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 

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

34. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A-1 „Dėl vaistinių 
preparatų įsigijimo ir vaistinių preparatų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437901
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437769

