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VADOVO ŽODIS 

 
2019 – aisiais mes nesustojome, judėjome pirmyn. Nesustojome tiek nuolat plėsdami teikiamų 

sveikatinimo, mokymo paslaugų asortimentą, tiek ruošdami paraiškas Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojamiems projektams. Nuolat tobulėjome kaip institucija ir kaip darni vieninga komanda.   

 2018 metais kartu su Augustavo Ilgalaikės globos namais buvo baigtas įgyvendinti projektas „Sveikatos 
priežiūros paslaugų tobulinimas –  pacientų gyvenimo ir gydymo sąlygų gerinimas“, finansuotas Interreg 

V–A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programos (4 prioritetas „Valdžios institucijų ir 
suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“) 

lėšomis. Nesustojome ir tęsėme bendradarbiavimą 2019 m. balandį pradėdami įgyvendinti naują projektą 
–„Bendradarbiavimas stiprinant tarpvalstybinės sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus“, taip pat 

finansuojamą Interreg V–A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programos (4 prioritetas „Valdžios 
institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis 

administravimas“) lėšomis. Bendra projekto vertė 965.009,18 EUR. Šio projekto įgyvendinimas sukurs 
sveikatos priežiūros sistemos įstaigų bendradarbiavimo tinklą, geresnes gydymo ir gyvenimo sąlygas 
Centro pacientams, padidins viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regione. Projekto 

įgyvendinimo pradžia 2019 m. balandžio mėn. Projekto įgyvendinimo trukmė 18 mėn.  
Greta šio projekto, 2019 m. kartu su partneriais – Gardino universitetine klinika, bei Lietuvos 

Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centru pradėjome  įgyvendinti projektą „Inovatyvi 
psichologinė reabilitacija“. Projektas finansuojamas Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo 
per sieną programos (1.1 prioritetas „Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms 

grupėms“) lėšomis. Bendra projekto vertė 949 492,46 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 
m.balandžio mėn.Projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai. Projekto tikslas – sustiprinti 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp institucijų siekiant padidinti socialinių ir kitų paslaugų 

prieinamumą įvairioms grupėms – statutiniams pareigūnams, buvusiems pareigūnams, vyresniems 
žmonėms. 

Centras ir toliau nesustoja, ir toliau rengia bei teikia paraiškas finansavimui gauti, siekdamas tobulinti ir 
plėsti savo teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

2019 m. II ketvirtį kartu su partneriu Augustavo ligonine (Lenkijos Respublika) parengtas ir pateiktas 
finansavimui projektas LT–PL–4R–291 „Reabilitacijos paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus 

žmonėms“ pagal Interreg V–A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. 
2019 m. II ketvirtį kartu su partneriais – Gardino universitetine klinika ir Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Medicinos centru  parengtas ir pateiktas finansavimui projektas ENI–LLB–3-421 

„Efektyvios kompleksinės reabilitacinės sistemos kūrimas ir vystymas“. 
Centras nuolatos atnaujina savo teikiamų paslaugų asortimentą: sudaro naujus sveikatinimo kompleksus, 

atnaujina suaugusiųjų mokymo programas, organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, mokymus, atsižvelgiant į klientų poreikius. Didžiausias dėmesys skiriamas teikiamų 
mokymo paslaugų kokybei. Sudarant mokymo programas, siekiama, kad jos atitiktų valstybės tarnautojų 

poreikius. Todėl nuolat stebima situacija: kokie yra įstatymų, įvairių kitų teisinių aktų, reglamentuojančių 
vienos ar kitos srities specialistų darbą, pasikeitimai, kokie atsiranda nauji reikalavimai jų darbe. 
Centras taip pat atlieka nuolatinį valstybės tarnautojų mokymosi poreikių monitoringą. Remiantis 

sukaupta informacija, nuolat atnaujinamos mokymo programos. Lektoriais į mokymo renginius kviečiami 
geriausi savo sričių specialistai, turintys tiek teorinės, tiek praktinės patirties, tiesiogiai dirbantys 

įstatymų leidybos bei jų įgyvendinimo srityse.  
Valstybės tarnautojai sudaro atskirą socialinę grupę, kuri turi užtikrinti efektyvų valstybės uždavinių ir 

funkcijų įgyvendinimą. Centrui vykdant valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo veiklą, 
užtikrinamas valstybės tarnautojų kompetencijos ugdymas, administracinių gebėjimų tobulinimas. 

Valstybės tarnautojai, tobulinantys kvalifikaciją pagal Centro parengtas mokymo programas, įgyja naujų 
žinių, kurios padeda gerinti valstybės valdymą ir piliečių aptarnavimą. 

2020-uosius pasitinkame atsinaujinę, patobulėję, ryžtingai pasiruošę naujiems darbams ir iššūkiams.  
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų Mokymo centro „Dainava” direktorė  

Vesta Janeikienė 
 

http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/programa/54
http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/programa/54
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I SKYRIUS 
ĮSTAIGOS 2019 – 2021 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS  

 

ĮSTAIGOS MISIJA IR VIZIJA 

 

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 

 

 Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ (toliau – Centras) 
yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius 
interesus, teikdamas švietimo, mokymo ir kitas įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams 
asmenims. 
  Centro teisinė forma – viešoji įstaiga. 
  Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. 
  Įstaigos vadovė 2019 m. – Viešosios įstaigos Valstybės  ir savivaldybių mokymo centro „Dainava“ 
direktorė Vesta Janeikienė. 
  Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
  Centras veiklą vykdo vadovaudamasis Viešosios įstaigos Valstybės  ir savivaldybių tarnautojų  
mokymo centro „Dainava“ įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  2017 m. 
rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1V–556 „Dėl viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo 
centro „Dainava“ įstatų patvirtinimo“. 
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PIRMASIS SKIRSNIS1 

ĮSTAIGAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI 

1 lentelė. Centrui skirtų valstybės biudžeto asignavimų, numatytų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane, panaudojimas 

Programos 
kodas 

Programos  / priemonės pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. EUR.) 

Asignavimų 
planas 

Asignavimų planas2, 
įskaitant 

patikslinimus 
ataskaitiniam 
laikotarpiui 

Panaudota 
asignavimų 

Panaudota asignavimų 
nuo asignavimų, nurodytų 

asignavimų plane, 
įskaitant patikslinimus 

ataskaitiniam 
laikotarpiui, dalis  

(proc.)3 

01.15  
VALSTYBĖS REMIAMA TEISĖSAUGOS IR TEISINGUMO INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ  
IR BUVUSIŲ PAREIGŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR KITOS SOCIALINĖS 
GARANTIJOS 

01–15–01–
02–01 

Teikti teisėsaugos ir teisingumo 
institucijų pareigūnų (buvusių 
pareigūnų) sveikatinimo, 
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 
paslaugos VšĮ „Dainava“ 

100 120 120 100 proc.  

 
Valstybės rezervo lėšos, skirtos LR 
Vyriausybės 2019-11-13 nutarimu 
Nr. 1139-11 

15354 15354 12437 81 proc.  

Šie pinigai nebuvo panaudoti 100 proc. nes per labai trumpą laiką, t.y. iki 2019 m. gruodžio 31 d. turėjo būti 
suteiktos reabilitacijos paslaugos nustatytam skaičiui pareigūnų, dalyvavusių gesinant gaisrą Alytaus mieste. O dėl 
to paties regiono  ugniagesių darbo organizavimo sąlygų ne visi pareigūnai nustatytu laiku galėjo pasinaudoti 
šiomis paslaugomis  

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama     
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI 

Pateikiama įstaigos metinių finansinių ataskaitos rinkinių santrauka: finansinės būklės ataskaita 
(turtas, nuosavas kapitalas), pajamos, sąnaudos ir finansinės veiklos rezultatai – perviršis (pelnas) 

arba deficitas (nuostoliai), gauta finansinė arba nefinansinė parama  
Centre Lietuvos valstybės, kaip savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina VRM. 

Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje įnašo vertė buvo 10 576,95 EUR: 289,62 EUR – piniginis įnašas, 
10 287,33 EUR – įnašas ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu (2005 m. balandžio 7 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 388 „Dėl valstybės turto investavimo“). 

Savininkės kapitalo dydis finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 
lygus jos įnašo vertei. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Skirsnį pildo tik tos įstaigos, kurios gauna Valstybės biudžeto asignavimus per Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 
strateginį veiklos planą 
2 Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc., lyginant su asignavimais, nurodytais 
asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu. 
3 Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele. 
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2 lentelė. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Pastabos 
Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
diena 

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena 

 

1 2 3 4 5  
A ILGALAIKIS TURTAS   124.663,00 109991,00  
I Nematerialusis turtas   0,00    
I.1 Plėtros darbai        
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos   0,00    
I.3 Kitas nematerialusis turtas        
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai        
I.5 Prestižas        
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 124.663,00 109991,00  
II.1 Žemė        
II.2 Pastatai        
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai        
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės        
II.5 Mašinos ir įrenginiai   96.397,00 102369,00  
II.6 Transporto priemonės   9.488,00 1,00  
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės        
II.8 Baldai ir biuro įranga   9.724,00 3711,00  
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas   9.054,00 3910,00  
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai        
III Ilgalaikis finansinis turtas        
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas        
B BIOLOGINIS TURTAS        
C TRUMPALAIKIS TURTAS   473.113,00 316931,00  
I Atsargos P08 54.869,00 26541,00  
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos        
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   9.516,00 19107,00  
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti 

sutartys   
38.753,00 

  
 

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti 
(perduoti)   

6.600,00 
7434,00 

 

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas 
parduoti       

 

II Išankstiniai apmokėjimai P09 128.533,00 6171,00  
III Per vienus metus gautinos sumos P10 60.117,00 49021,00  
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos        
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos        
III.3 Gautinos finansavimo sumos   516,00    
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas 
P10 56.562,00 

48918,00 
 

III.5 Sukauptos gautinos sumos        
III.6 Kitos gautinos sumos   3.039,00 103,00  
IV Trumpalaikės investicijos        
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 229.594,00 235198,00  
  IŠ VISO TURTO:   597.776,00 426922,00  
D FINANSAVIMO SUMOS P12 228.434,00 100679,00  
I Iš valstybės biudžeto   26.769,00    
II Iš savivaldybės biudžeto        
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų   
198.748,00 

100067,00 
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IV Iš kitų šaltinių   2.917,00 612,00  
E ĮSIPAREIGOJIMAI   131.075,00 141635,00  
I Ilgalaikiai įsipareigojimai        
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai        
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai        
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai        
II Trumpalaikiai įsipareigojimai   131.075,00 141635,00  
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir 

trumpalaikiai atidėjiniai       
 

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis        
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai        
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos        
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą        
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus     6070,00  
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos        
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui     6070,00  
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos        
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos        
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 53.933,00 25402,00  
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai        
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 66.926,00 108472,00  
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 10.216,00 1691,00  
F GRYNASIS TURTAS P18 238.267,00 184608,00  
I Dalininkų kapitalas   10.577,00 10577,00  
II Rezervai   0,00    
II.1 Tikrosios vertės rezervas        
II.2 Kiti rezervai   0,00    
III Nuosavybės metodo įtaka        
IV Sukauptas perviršis ar deficitas   227.690,00 174031,00  
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas   10.465,00 4384,00  
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   217.225,00 169647,00  
G MAŽUMOS DALIS        

  
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, 
GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:   

597.776,00 
426922,00 

 

 

3 lentelė. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 5 
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   1.974.838,00 1703288,00 
I FINANSAVIMO PAJAMOS   273.805,00 159514,00 
I.1 Iš valstybės biudžeto   120.000,00 140000,00 
I.2 Iš savivaldybių biudžetų       
I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų   
140.490,00 

19514,00 
I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių   13.315,00   
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS       
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   1.701.033,00 1543774,00 
III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 1.701.033,00 1541821,00 
III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų 

pajamų suma     1953,00 
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -1.962.842,00 -1697276,00 
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO 

DRAUDIMO 
P22 -1.097.933,00 

-1004359,00 
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   -37.774,00 -4294,00 
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III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   -104.233,00 -109288,00 
IV KOMANDIRUOČIŲ   -6.171,00 -8727,00 
V TRANSPORTO   -3.259,00 -4659,00 
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   -3.586,00 -770,00 
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   -57.892,00 -19940,00 
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ       
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ 

SAVIKAINA   
-420.414,00 

-346129,00 
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ       
XI NUOMOS       
XII FINANSAVIMO       
XIII KITŲ PASLAUGŲ       
XIV KITOS   -231.580,00 -199110,00 
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS   
11.996,00 

6012,00 
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS       
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS       
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS 

PAJAMOS       
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS       
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS       
F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 

ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
ĮTAKA 

      

G PELNO MOKESTIS   -1.531,00 -1628,00 
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ   10.465,00 4384,00 

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA       
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   10.465,00 4384,00 
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI       
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI       
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II SKYRIUS 
ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLA 

Išsikelti ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai ir uždaviniai, svarbiausi su įstaigos veiklos tikslų 
įgyvendinimu susiję atlikti darbai 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

01. PIRMASIS VEIKLOS TIKSLAS. Kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją, sudarant sąlygas efektyviam 
viešajam valdymui 

 Centras savo vykdoma suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos kėlimo veikla sudaro sąlygas 
efektyviam viešajam valdymui. 

Centras yra išskirtinai orientuotas į valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis savivaldybėse kvalifikacijos tobulinimą. Centras rengia ir atnaujina mokymo programas, skirtas 
savivaldybių skyrių specialistams, seniūnijų seniūnams ir jų pavaduotojams. Programos rengiamos 
atsižvelgiant į valstybės tarnautojų poreikius ir problemas, iškylančias kasdieniame darbe, naujausius teisės 
aktų pakeitimus.  
 Centro teikiamomis mokymo paslaugomis bei mokymo baze naudojasi savivaldybių 
administracijos, ministerijos, seniūnijos, kitos valstybės institucijos, taip pat mokyklos, švietimo centrai, 
nevyriausybinės organizacijos.  

01.01. Organizuoti vidaus reikalų sistemos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą 

 Įgyvendinant šį uždavinį iš viso parengtos 2 naujos mokymo programos vidaus reikalų sistemos 
darbuotojų kvalifikacijai kelti.  
 Įgyvendinant mokymo paslaugų teikimo sutartį su Lietuvos Respublikos ginklų fondu prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, parengta viena mokymo programa – „Pokyčių valdymo 
gebėjimų ugdymas“ (16 ak. val.). Pagal šią mokymo programą suorganizuotas 1 mokymo renginys ir 
apmokyta 17  Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.  
 Įgyvendinant mokymo paslaugų teikimo sutartį su Vadovybės apsaugos departamentu parengta 
viena mokymo programa – „Konstruktyvus bendravimas - kaip valdyti stresą ir konfliktus“ (8 ak. val.) bei 
apmokyti 8 Vadovybės apsaugos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartis. 

01.02. Atnaujinti turimas, kurti naujas viešojo valdymo tobulinimo valstybės tarnautojų mokymo 
programas ir užtikrinti tinkamą klausytojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą 

2019 m. parengtos ir atnaujintos 56 8–24 ak. val. trukmės valstybės tarnautojų mokymo 
programos. Pagal Centro naujai parengtas ir atnaujintas mokymo programas suorganizuoti 59 mokymo 
renginiai, kuriuose dalyvavo 714 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Centre 
nuolat vykdomas potencialių mokymų dalyvių poreikių tyrimas. Atsižvelgiant į jo rezultatus, rengiamos ir 
atnaujinamos mokymo programos, todėl jos yra itin aktualios, atitinkančios darbuotojų poreikius. Centre 
taip pat nuolat vykdoma mokymų kokybės kontrolė, lektorių darbo kokybės kontrolė ir vertinimas bei 
atliekamos mokymo dalyvių apklausos apie mokymų kokybę. Mokymų dalyviai mokymus vertina labai 
gerai (95 proc. teigiamai). 
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02. ANTRASIS VEIKLOS TIKSLAS. Teikti kokybiškas sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio 
gydymo paslaugas vidaus reikalų sistemos darbuotojams ir kitiems paslaugų gavėjams 

Centras savo veikla pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant pirmąjį vidaus reikalų ministrui 
pavestų valdymo sričių 2019–2021 m. strateginio veiklos plano tikslą „Įgyvendinti viešojo saugumo 
politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni“. Centras vykdo Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane numatytą programą „Valstybės remiama 
teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės  
garantijos“. Šios programos tikslas – gerinti teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų atranką, 
sveikatos priežiūrą, reabilitaciją, uždavinys – didinti pareigūnų (buvusių pareigūnų) reabilitacijos paslaugų 
prieinamumą ir gerinti jų kokybę, priemonė – teikti teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių 
pareigūnų) sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas VšĮ „Dainava“.   

Centro gydymo dalyje yra teikiamos suaugusiųjų stacionarinės medicinos reabilitacijos II lygio 
paslaugos sergantiems kraujotakos ligomis ir tradicinis sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas. Centro 
gydymo dalyje gydosi Valstybinių ligonių kasų (sutartys pasirašytos su visomis Teritorinėmis ligonių 
kasomis: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių) finansuojami  pacientai bei kiti paslaugų gavėjai. 

02.01. Užtikrinti tinkamą sveikatinimo ir sanatorinio gydymo paslaugų teikimą  

Per 2019 m. 206 teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnams (buvusiems pareigūnams) buvo 
suteiktos sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos (2495 lovadieniai).  

Skyrus papildomą finansavimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. 
lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1139-11 „Dėl lėšų skyrimo“, papildomai suteiktos reabilitacijos paslaugos 24 
gaisrininkams, dalyvavusiems gesinant gaisrą Alytaus mieste  (240 lovadienių). 

Centre teikiamos stacionarinės medicinos reabilitacijos II lygio paslaugos sergantiems kraujotakos 
sistemos ligomis bei nuo 2018 m. ir judamojo – atramos aparato pažeidimų ligomis. Taip pat teikiamos 
psichologinės reabilitacijos paslaugos.  

95 proc. vidaus reikalų sistemos darbuotojų Centro teikiamas sveikatinimo ir sanatorinio gydymo 
paslaugas vertina teigiamai. 

Centro gydymo dalyje yra teikiamos suaugusiųjų stacionarinės medicinos reabilitacijos II lygio 
paslaugos sergantiems kraujotakos ligomis ir tradicinis sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas. Centro 
gydymo dalyje gydosi Valstybinių ligonių kasų (sutartys pasirašytos su visomis Teritorinėmis ligonių 
kasomis: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių) finansuojami pacientai bei pacientai, kurie už 
gydymo paslaugas mokasi patys. 

Centro teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis be teisėsaugos ir teisingumo institucijų 
pareigūnų (buvusių pareigūnų)  2019 m. taip pat naudojosi 3450 asmenų  (19149 lovadieniai). 
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ANTRASIS SKIRSNIS 
ĮSTAIGOS VADOVO METINĖS UŽDUOTYS IR VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Įstaigos vadovo metinės užduotys 

4 lentelė. Įstaigos vadovo metinės užduotys 

Kodas4  Metinę vadovo užduotis / įvykdymo ataskaita 

8.1. 
Peržiūrėti teikiamų paslaugų kainodarą, praplėsti reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų 
asortimentą ir sudaryti galimybes žemiausios grandies vidaus reikalų sistemos darbuotojams, 
pasinaudoti Centro paslaugomis, 2019 m. III ketv.; 

ATASKAITA Nuolat peržiūrima teikiamų paslaugų kainodara, sudaromos galimybės žemiausios grandies 
vidaus reikalų sistemos darbuotojams pasinaudoti Centro paslaugomis.  
2019 m. nakvynės paslaugoms teikta 30 proc. nuolaida nuo įprastų kainų, gydomųjų kelialapių, o 
gydomųjų procedūrų paslaugoms taikyta 10 proc. nuolaida nuo įprastų kainų. Nuolat plečiamas 
paslaugų asortimentas, atsižvelgiant į klientų poreikius ir pageidavimus, kuriami nauji 
sveikatinimo paslaugų paketai, 

8.2. 
Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti Interreg V–A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programoje, 
2019 m. II–IV ketv.; 

ATASKAITA 2019 m. II ketvirtį kartu su partneriu Augustavo ligonine (Lenkijos Respublika) parengtas ir 
pateiktas finansavimui projektas LT–PL–4R–291 „Reabilitacijos paslaugų prieinamumas 
vyresnio amžiaus žmonėms“ pagal Interreg V–A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 
programą. 

8.4. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną  2014–2020 m. programoje, 2019 m. I–II ketv. 

ATASKAITA 2019 m. II ketvirtį kartu su partneriais – Gardino universitetine klinika ir Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos Medicinos centru  parengtas ir pateiktas finansavimui projektas ENI–
LLB–3-421 „Efektyvios kompleksinės reabilitacinės sistemos kūrimas ir vystymas“. 

 

Įstaigos vadovo veiklos vertinimo kriterijai 

5 lentelė. Įstaigos vadovo veiklos vertinimo kriterijai 

Strategijos 
kodas 

Įstaigos strategijos vertinimo kriterijų 
pavadinimai ir mato vienetai / vidaus 
reikalų ministro įsakymu patvirtinto 

vadovo veiklos vertinimo kriterijaus kodas 

2018  metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

2019 metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

Planinės Pasiektos Planinės Pasiektos 

R–01–03 
Centro pajamų ir išlaidų balansas per 
kalendorinius finansinius metus 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus5 2.1. 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas Teigiamas  

ATASKAITA  

P–02–01–01 

Teisėsaugos ir teisingumo institucijų 
pareigūnų (buvusių pareigūnų), 
pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos 
ir sanatorinio gydymo paslaugomis, gydymo 
lovadienių skaičius, ne mažiau kaip6 

2015 3130 2015 2735 

                                                             
4 Kodas turi atitikti Strategijoje  nurodytą Vadovo užduočių eilės numerį 
5 Vadovo veiklos vertinimo kriterijus patvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 
6 Rodiklio siektina reikšmė apskaičiuota pagal skirtus asignavimus priemonės vykdymui. 
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Strategijos 
kodas 

Įstaigos strategijos vertinimo kriterijų 
pavadinimai ir mato vienetai / vidaus 
reikalų ministro įsakymu patvirtinto 

vadovo veiklos vertinimo kriterijaus kodas 

2018  metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

2019 metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

Planinės Pasiektos Planinės Pasiektos 

Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.2. 
ATASKAITA Vertinimo kriterijaus reikšmė yra viršijama, nes 2019 m. eigoje, atsižvelgiant į didelį pareigūnų 

reabilitacijos poreikį Centre, buvo padidintas finansavimas nuo 100 000 EUR iki 120 000 EUR. 
To pasekoje itin išaugo gydymo lovadienių skaičius. Be to, gaisrininkų, dalyvavusių gesinant 
gaisrą Alytaus mieste reabilitacijai vykdyti buvo papildomai panaudota 12437 EUR. 

R–02–01 

Teigiamai teikiamas paslaugas vertinančių 
vidaus reikalų sistemos darbuotojų dalis, 
ne mažiau kaip, procentais 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.3 

95 95 95 95 

ATASKAITA  

P–01–02–01 
Parengta naujų ir atnaujinta mokymo 
programų, ne mažiau kaip, skaičius 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.4. 

50 57 50 56 

ATASKAITA  

P–02-01-03 
Darbuotojų pasitenkinimas darbo 
sąlygomis, ne mažiau kaip, procentais 
Vadovo veiklos vertinimo kriterijus 2.5. 

Reikšmė 
nežinoma 

Reikšmė 
nežinoma 85 82 

ATASKAITA Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta itin neženkliai 
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TREČIASIS SKIRSNIS 
ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI7 

 
6 lentelė. Centro veiklos vertinimo kriterijai 

Įstaigos strategijos tikslų, uždavinių, vertinimo 
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai (2–osios 

lentelės) 

2018 metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

2019 metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

Planinės Pasiektos Planinės Pasiektos 
1–asis tikslas – kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją, sudarant sąlygas efektyviam viešajam 
valdymui 
Vidaus reikalų sistemos darbuotojų, kėlusių 
kvalifikaciją dalis, ne mažiau kaip, procentais 

7 12 7 3,5 

Per 2019 m. Centro mokymo renginiuose dalyvavo 714 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis. Vidaus reikalų sistemos darbuotojai  tame tarpe sudarė tik 3,5 
proc. visų dalyvių. Vertinimo kriterijaus reikšmė yra nepasiekta, nes ji priklauso tik nuo to, kiek 
viešųjų pirkimų teikti mokymus šiai tikslinei grupei biudžetiniais metais laimi Centras. 
Kvalifikacijos kėlimo ir mokymo paslaugas 
gerai ir labai gerai vertinančių klausytojų dalis, 
ne mažiau kaip, procentais 

95 95 95 95 

 
1–ojo tikslo 1–asis uždavinys – organizuoti vidaus reikalų sistemos darbuotojų mokymą ir 
kvalifikacijos kėlimą  
Parengta naujų ir  atnaujinta mokymo programų 
vidaus reikalų sistemos darbuotojams, ne 
mažiau kaip, skaičius 

4 4 4 2 

 
Surengta kvalifikacijos kėlimo, mokymo, kitų 
renginių vidaus reikalų sistemos įstaigoms, ne 
mažiau kaip, skaičius 

6 15 6 2 

Šių vertinimo kriterijų įvykdymas priklauso nuo to, kiek viešųjų pirkimų teikti mokymus šiai 
tikslinei grupei biudžetiniais metais laimi Centras. Įgyvendindamas sutartis, Centras parengia 
atitinkamą mokymo programų skaičių ir suorganizuoja atitinkamą skaičių kvalifikacijos kėlimo 
renginių.  
1–ojo tikslo 2–asis uždavinys – atnaujinti turimas, kurti naujas viešojo valdymo tobulinimo 
valstybės tarnautojų mokymo programas ir užtikrinti tinkamą klausytojų mokymą ir 
kvalifikacijos kėlimą 
Surengta mokymų pagal naujai parengtas ir 
(arba) atnaujintas mokymų programas, ne 
mažiau kaip, skaičius 

50 59 50 56 

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

600 1000 600 714 

Planinė rodiklių reikšmė 2019 m., lyginant su 2018 m. pasiektu rezultatu nebuvo padidinta, nes 
šių rodiklių įvykdymas priklauso tik nuo to, kiek viešųjų pirkimų biudžetiniais metais laimi 
Centras. Faktinė kriterijaus įgyvendinimo reikšmė 2019 m. parodė, jog lyginant su 2018 m., buvo 
laimėta mažiau viešųjų pirkimų, tačiau planuoti rodikliai pasiekti tinkamai.  
2–asis tikslas – teikti kokybiškas sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas 
vidaus reikalų sistemos darbuotojams ir kitiems paslaugų gavėjams 

                                                             
7 Šiame šablono skirsnyje Vadovo vertinimo kriterijai, aprašyti 5-oje lentelėje, nekartojami.  
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Įstaigos strategijos tikslų, uždavinių, vertinimo 
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai (2–osios 

lentelės) 

2018 metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

2019 metų vertinimo 
kriterijų reikšmės 

Planinės Pasiektos Planinės Pasiektos 
Teigiamai teikiamas paslaugas vertinančių kitų 
paslaugų gavėjų dalis, ne mažiau kaip, 
procentais 

90 90 95 95 

2019 m. rodiklio reikšmė, lyginant su 2018 m. buvo padidinta, atsižvelgiant į vis didesnį pareigūnų 
poreikį gauti reabilitacijos paslaugas būtent Centre. 
2–ojo tikslo 1–asis uždavinys – užtikrinti tinkamą sveikatinimo ir sanatorinio gydymo 
paslaugų teikimą 
Kitų paslaugų gavėjų, pasinaudojusių 
sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio 
gydymo paslaugomis, asmenų, ne mažiau kaip 
 

Reikšmė 
nežinoma 

Reikšmė 
nežinoma 

2010 3450 

 
III SKYRIUS 

KITA INFORMACIJA PAGAL ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIUS TEISĖS 
AKTUS 

Pateikiama su subjekto veikla per ataskaitinį laikotarpį susijusi informacija: veiklos pokyčiai, informacija apie 
veikos rizikas, po praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos įvykę subjekto veiklai reikšmingi įvykiai ir pan. 

 
Per 2019 m. Centre išplėstas teikiamų sveikatinimo paslaugų asortimentas. 

 2019 m. balandį kartu su Augustavo Ilgalaikės globos namais pradėtas įgyvendinti jau antrasis 
bendras projektas „Bendradarbiavimas stiprinant tarpvalstybinės sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus“, 
finansuojamas Interreg V–A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programos (4 prioritetas „Valdžios 
institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis 
administravimas“) lėšomis. Bendra projekto vertė 965009,18 EUR. Šio projekto įgyvendinimas sukurs 
sveikatos priežiūros sistemos įstaigų bendradarbiavimo tinklą, geresnes gydymo ir gyvenimo sąlygas 
Centro pacientams, padidins viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regione. Įgyvendinus 
projektą bus sukurtas sveiko maisto meniu Centro pacientams, patobulinta darbuotojų kvalifikacija, 
suremontuoti gydymo – reabilitacijos pastato Maironio g. 22, dalies II–o aukšto gyvenamieji kambariai, 
virtuvės patalpos, įsigyta nauja medicininė bei maitinimo įranga. Projektas bus baigtas įgyvendinti 2020 m. 
III ketvirtyje.  
 Taip pat 2019 m. Centras kartu su partneriais – Gardino universitetine klinika bei Lietuvos 
Respublikos Medicinos centru pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“. 
Projektas finansuojamas Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (1.1 
prioritetas "Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms") lėšomis. Bendra 
projekto vertė 949 492,46 EUR. Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m. balandžio mėn. Projekto 
įgyvendinimo laikotarpis 24 mėn. Projekto tikslas – sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp 
institucijų siekiant padidinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą įvairioms grupėms – statutiniams 
pareigūnams, buvusiems pareigūnams, vyresniems žmonėms. Įvykdžius projektą, bus pagerintos sąlygos 
šiems pacientams visose projekte dalyvaujančiose institucijose, regione pagerės sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas ir bus pristatytos naujos socialinės paslaugos. 
 Centre užtikrinamas Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių asmenų sveikatos gerinimas taikant 
sveikatinimo metodus, reabilitacinį gydymą. Centre taip pat nepertraukiamai užtikrinamas suaugusiųjų 
kvalifikacijos kėlimas. Centras ir toliau nepertraukiamai teikia kokybiškas šiuolaikinio medicinos mokslo 
ir etikos reikalavimus atitinkančias medicinos paslaugas, rengia klientų poreikius atitinkančias mokymų 

http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/programa/54
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programas, organizuoja įvairius suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo renginius. Centras nuolatos gerina 
teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgdamas į klientų poreikius, pageidavimus ir pasiūlymus.  

Svarbiausi 2020 m. Centro veiklos tikslai ir toliau išlieka valstybės tarnautojų kvalifikacijos 
kėlimas, sudarant sąlygas efektyviam viešajam valdymui; kokybiškas sveikatinimo, reabilitacijos ir 
sanatorinio gydymo paslaugų teikimas vidaus reikalų sistemos darbuotojams ir kitiems paslaugų gavėjams. 
Minėtiems tikslams pasiekti, reikalinga įgyvendinti šiuos uždavinius: organizuoti vidaus reikalų sistemos 
darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; atnaujinti turimas, kurti naujas viešojo valdymo tobulinimo 
valstybės tarnautojų mokymo programas ir užtikrinti tinkamą klausytojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 
užtikrinti tinkamą sveikatinimo ir sanatorinio gydymo paslaugų teikimą.  

2020 m. planuojama rengti naujas ir atnaujinti esamas mokymo programas ne tik vidaus reikalų 
sistemos darbuotojams, bet ir kitiems asmenims, bei pagal jas organizuoti mokymo renginius. Taip pat ir 
toliau bus teikiamos sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos pareigūnams ir buvusiems 
pareigūnams. Šių paslaugų kokybė bus nuolat tobulinama, plečiamas paslaugų asortimentas. 

Centras 2020 m. planuoja toliau kryptingai ir nenuostolingai vykdyti savo veiklą asmenų sveikatos 
priežiūros ir suaugusiųjų mokymo srityse. 2020 m. iš Centro veiklų planuojama gauti 1 −1,5 mln. EUR 
pajamų.  
 
 
 
 
Direktorė         Vesta Janeikienė 
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