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ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Vilnius

1.  P a k e i č i u  Nustatymo,  ar  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūno  mirtis,
susižalojimas,  sužalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar
vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusu,  o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, ar
tarnybinių pareigų atlikimas, profesinis ar įvadinis mokymas yra susiję su didesniu pavojumi ar
didesne rizika vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar kursanto gyvybei ar sveikatai, tvarkos aprašą,
patvirtintą  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ ir 8 punktą išdėstau taip:

„8.  Statutinės  įstaigos,  kurioje  eina  (ėjo)  pareigas  pareigūnas,  ar  statutinės  profesinio
mokymo įstaigos, kurioje mokosi (mokėsi) kursantas, vadovas (toliau – statutinės įstaigos vadovas),
gavęs  Aprašo  II  skyriuje  nustatytais  atvejais  informaciją  apie  pareigūno  ar  kursanto  mirtį,
susižalojimą, sužalojimą ar sveikatos sutrikdymą, per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo
dienos  paveda  pavaldžiam  pareigūnui,  valstybės  tarnautojui  ar  darbuotojui  (toliau  –  tarnybinį
patikrinimą  atliekantis  asmuo),  kompetentingam nustatyti  įvykio,  kuris  galėjo  būti  pareigūno ar
kursanto  mirties,  susižalojimo,  sužalojimo  ar  sveikatos  sutrikdymo  priežastis,  (toliau  –  įvykis)
aplinkybes,  atlikti  tarnybinį  patikrinimą arba sudaro komisiją  įvykiui  ištirti  ir  paveda jai  atlikti
tarnybinį patikrinimą.

Lietuvos  policijos  generaliniam komisarui  įgaliojus,  policijos  įstaigos,  kurioje  eina  (ėjo)
pareigas  pareigūnas,  vadovas,  gavęs  Aprašo  II  skyriuje  nustatytais  atvejais  informaciją  apie
pareigūno mirtį,  susižalojimą,  sužalojimą  ar  sveikatos  sutrikdymą,  per  3  darbo dienas  nuo šios
informacijos  gavimo  dienos  paveda  Policijos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus
reikalų  ministerijos  padaliniui,  atliekančiam  tarnybinius  patikrinimus  dėl  pareigūno  mirties,
susižalojimo, sužalojimo ar sveikatos sutrikdymo, atlikti tarnybinį patikrinimą arba šio padalinio
atstovą skiria į šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą komisiją įvykiui ištirti.

Įsakyme dėl  komisijos  sudarymo nurodomi komisijos  pirmininkas,  komisijos  pirmininko
pavaduotojas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisija
sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Į komisijos sudėtį įeina pareigūnai, valstybės tarnautojai ir (ar)
darbuotojai, kompetentingi nustatyti įvykio aplinkybes. Jeigu statutinėje įstaigoje veikia profesinė
sąjunga ir nukentėjęs pareigūnas yra šios profesinės sąjungos narys, vienu komisijos nariu, jeigu
pareigūnas sutinka, skiriamas tos profesinės sąjungos pasiūlytas atstovas.“

2.  P a k e i č i u  Nelaimingų  atsitikimų  tarnyboje,  nelaimingų  atsitikimų  pakeliui  į
tarnybą ar  iš  tarnybos,  taip  pat  nelaimingų atsitikimų profesinio  ar  įvadinio  mokymo metu  bei
profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašą,  patvirtintą  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro  2019 m. sausio  15 d.  įsakymu Nr.  1V-55 „Dėl  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos
statuto įgyvendinimo“:

2.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9.  Statutinė  įstaiga,  kurioje  eina  pareigas  nukentėjęs  pareigūnas,  ir  statutinė  profesinio

mokymo  įstaiga,  kurioje  mokosi  nukentėjęs  kursantas,  (toliau  šiame  skyriuje  kartu  –  statutinė
įstaiga)  dėl  įvykio  nukentėjusiam  pareigūnui  ar  kursantui  privalo  suteikti  pirmąją  medicinos
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pagalbą, pasirūpinti, kad prireikus būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba ir, jei reikia, nugabenti
nukentėjusį pareigūną ar kursantą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.“

2.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12.  Prireikus  statutinė  įstaiga  kreipiasi  į  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą,  suteikusią

asmens sveikatos priežiūros paslaugas pareigūnui ar kursantui, nukentėjusiam dėl įvykio, dėl kurio
sunkiai  pakenkta  pareigūno  ar  kursanto  sveikatai  arba  pareigūnas  ar  kursantas  mirė,  dėl
informacijos pateikimo apie įvykį.“

2.3. Pakeičiu 15 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„15.  Nelaimingų  atsitikimų  tyrimo  komisija  sudaroma  iš  statutinės  įstaigos  pareigūnų,

valstybės tarnautojų ir darbuotojų. Kai Nelaimingų atsitikimų tyrimo komisija sudaroma policijos
įstaigoje,  kurioje  eina  pareigas  nukentėjęs  pareigūnas,  ji  sudaroma  iš  šios  policijos  įstaigos
pareigūnų,  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų,  taip  pat  Policijos  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  vidaus  reikalų  ministerijos  atstovo  (-ų).  Vienu  iš  Nelaimingų  atsitikimų  tyrimo
komisijos  narių  skiriamas  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  specialistas.  Į  Nelaimingų  atsitikimų
tyrimo komisiją  taip  pat  gali  būti  įtrauktas  statutinėje  įstaigoje  veikiančios  profesinės  sąjungos
atstovas,  Valstybinės  darbo  inspekcijos  atstovas,  kitų  valstybės  institucijų  ar  įstaigų  atstovai
(suderinus su šių institucijų ir įstaigų vadovais), kurie gali padėti tirti įvykį ar pateikti įvykio tyrimui
atlikti reikalingas išvadas ar kitą informaciją.“

2.4. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Įvykį, taip pat eismo įvykį, vykstant iš vienos statutinės įstaigos į kitą statutinę įstaigą,

tiria statutinės įstaigos vadovo sudaryta Nelaimingų atsitikimų tyrimo komisija.“
2.5. Pakeičiu 55.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„55.1.  pradedamas  tarnybinis  patikrinimas,  siekiant  nustatyti,  ar  pareigūno  mirtis,

susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar
pareigūno statusu, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taip pat, ar tarnybinių pareigų
atlikimas, profesinis ar įvadinis mokymas susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno
ar kursanto gyvybei ar sveikatai,  vadovaujantis vidaus reikalų ministro  patvirtintu Nustatymo, ar
vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra
susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusu, o kursanto – su
profesiniu ar įvadiniu mokymu, ar tarnybinių pareigų atlikimas, profesinis ar įvadinis mokymas yra
susiję  su  didesniu  pavojumi  ar  didesne  rizika  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūno  ar  kursanto
gyvybei ar sveikatai, tvarkos aprašu;“.

2.6. Pakeičiu 66 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„66.  Statutinės  įstaigos  vadovas,  gavęs  pranešimą  apie  įtariamą  ūmią  profesinę  ligą,  ne

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos, o gavęs pranešimą apie įtariamą
lėtinę profesinę ligą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos, sudaro
komisiją, kuriai paveda tirti profesinės ligos priežastis (toliau – Profesinių ligų komisija). Profesinių
ligų komisija  sudaroma iš  statutinės  įstaigos  pareigūnų,  valstybės  tarnautojų,  darbuotojų  ir  kitų
šiame punkte nurodytų asmenų. Kai Profesinių ligų komisija sudaroma policijos įstaigoje,  į šios
komisijos sudėtį įtraukiamas (-i) Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos atstovas (-ai). Vienu iš Profesinių ligų komisijos narių skiriamas darbuotojų saugos ir
sveikatos specialistas. Jeigu statutinės įstaigos vadovas gavo pranešimą apie įtariamą profesinę ligą
pareigūnui,  kuris  yra  tarnavęs  keliose  statutinėse  įstaigose,  siekiant  išsamiai  ištirti  įtariamos
profesinės  ligos  priežastis,  Profesinių  ligų  komisija  sudaroma iš  visų  statutinių  įstaigų,  kuriose
pareigūnas  tarnavo, atstovų.  Į  Profesinių ligų komisiją  gali  būti  įtraukiamas  statutinėje  įstaigoje
veikiančios  profesinės  sąjungos  atstovas,  Valstybinės  darbo  inspekcijos  atstovas,  kitų  valstybės
institucijų ar įstaigų atstovai (suderinus su šių institucijų ir įstaigų vadovais), kurie gali padėti atlikti
profesinės ligos priežasčių tyrimą.“

3.  P a k e i č i u  Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos
materialinės  žalos,  kurią  jie  patyrė dėl  su vidaus  tarnybos sistemos pareigūno tarnyba susijusių
priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašą,
patvirtintą  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55
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„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ ir 7 punkto pirmąją pastraipą
išdėstau taip:

„7.  Asmuo, skiriantis  pareigūną į  pareigas,  arba ministras  (toliau – Įstaigos vadovas) ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 5 punkte nurodyto prašymo atlyginti žalą arba Aprašo
6 punkte nurodyto tarnybinio pranešimo gavimo dienos, taip pat ministras, gavęs informacijos apie
žalos centrinės  statutinės  įstaigos vadovui  ir  (ar)  jo  šeimos nariui  padarymą,  iš  ne mažiau  kaip
5 asmenų  sudaro  komisiją,  kuriai  paveda  atlikti  tarnybinį  patikrinimą  (toliau  –  komisija).  Tais
atvejais, kai komisija sudaroma dėl žalos padarymo policijos pareigūnui (išskyrus Lietuvos policijos
generalinį  komisarą)  ir  (ar)  jo  šeimos nariui,  asmuo,  skiriantis  policijos  pareigūną į  pareigas,  į
komisijos  sudėtį  įtraukia  Policijos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų
ministerijos atstovą (-us). Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomas komisijos pirmininkas. Jeigu
statutinėje įstaigoje veikia profesinė sąjunga, vienu komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos
atstovas. Jeigu statutinėje įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos vieningu sutarimu skiria
bendrą  atstovą  į  komisiją,  jeigu  profesinės  sąjungos  nesusitaria  dėl  bendro  atstovo  paskyrimo,
profesinių  sąjungų  atstovas  į  komisiją  neskiriamas.  Jeigu  statutinėje  įstaigoje  nėra  veikiančios
profesinės sąjungos, vienu komisijos nariu skiriamas darbo tarybos atstovas.“

4.  N u s t a t a u,  kad  procedūros,  pradėtos  iki  šio  įsakymo  įsigaliojimo,  tęsiamos  ir
baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką. 

Vidaus reikalų ministrė                Agnė Bilotaitė
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