PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-505
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS1
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2017–2019 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ
I SKYRIUS
XVII-OSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Kodas

1.2.

1.2.3.

2.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Vertinimo kriterijai

KRYPTIS. Šeimai palankios aplinkos kūrimas,
bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo
srityse mažinimas
DARBAS. Bendruomeniškumo
sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines
organizacijas ir bendruomenes į
sprendimų priėmimo procesus
Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į
visas institucines partnerystės formas visais
VRM
lygiais (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir
RPD4
visuose
etapuose
(programavimo,
įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo):
2.1. Organizuoti renginius ir vykdyti kitas
viešinimo veiklas, siekiant informuoti
visuomenę apie ES finansavimo galimybes
VšĮ JTS5
nevyriausybinėms organizacijoms ir
bendruomenėms pagal Sekretoriato
administruojamų programų prioritetus
2.2. Rengti kvietimų teikti projektų paraiškas
dokumentus, skelbti kvietimus, vykdyti
projektų paraiškų vertinimą ir rengti paramos

1

Atsakingi
vykdytojai

VŠĮ JTS

Toliau – VRM
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – toliau SADM
3
Skliaustuose – LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nurodyta koordinuojanti institucija
4
VRM Regioninės politikos departamentas – toliau VRM RPD
5
Viešoji įstaiga „Jungtinis techninis sekretoriatas“ – tolia VŠĮ JTS

2

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

VRM RPD (SADM2)3

Koordinatorius
VRM RPD (SADM)
2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
VRM RPD (SADM)

2

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

sutartis su patvirtintų projektų paramos
gavėjais, prižiūrėti projektų įgyvendinimą

6.

Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos
vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines
partnerystes, skatinant vietos verslumą,
paveldo aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos
kultūrinį gyvenimą:
6.1. Organizuoti renginius ir vykdyti kitas
viešinimo veiklas, siekiant informuoti
visuomenę apie ES finansavimo galimybes
nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomenių veikloms pagal Sekretoriato
administruojamų programų prioritetus.
6.2. Rengti kvietimų teikti projektų paraiškas
dokumentus, skelbti kvietimus, vykdyti
projektų paraiškų vertinimą ir rengti paramos
sutartis su patvirtintų projektų paramos
gavėjais, prižiūrėti projektų įgyvendinimą.

1.2.4.
6.

1.2.7.

6
7

DARBAS. Vaiko teisių apsaugos sistemos
pertvarka
Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai
teikimo veiksmų sekos sukūrimas ir
įdiegimas

DARBAS. Konsoliduotos reagavimo į
smurto artimoje aplinkoje atvejus
procedūros

IV
2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius
(SADM)

RPD

Koordinatorius
VRM RPD (SADM)
VŠĮ JTS
2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
VRM RPD (SADM)
VŠĮ JTS
2017 m.
IV ketv.
VRM VSMPD (SADM)
2017
m. III
ketv.

PD prie
VRM6

PD prie
VRM

Ikiteisminių tyrimų,
susijusių su smurtu
artimoje aplinkoje,
atliktų ir per 48 val.
perduotų prokuratūrai
procesiniam sprendimui
priimti, ar kurių metu
kreiptasi dėl

Policijos departamentas prie VRM- toliau PD prie VRM
VRM Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas- toliau VRM VSMPD

58

Koordinatorius
VRM VSMPD7

3

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

kardomosios priemonės
įtariamajam

3.

4.

Aliarmo (pagalbos mygtukų) sistemos,
skirtos apsaugoti nuo smurto artimoje
aplinkoje nukentėjusius asmenis nuo
pakartotinio smurto, įdiegimas ir tiesioginio
(automatinio) suinteresuotų institucijų
informavimo apie smurtą prieš vaikus
užtikrinimas:
3.1. Išdalinti pagalbos iškvietimo įrenginius
nukentėjusiems nuo smurto artimoje
aplinkoje asmenims;
3.2. Išanalizuoti įdiegtos aliarmo sistemos,
skirtos apsaugoti aukas nuo pakartotinio
smurto, veiksmingumą ir suinteresuotų
institucijų informavimo efektyvumą.
E. policijos paslaugų išplėtimas, siekiant,
kad nukentėjęs nuo smurto artimoje
aplinkoje asmuo būtų nedelsiant informuotas
apie savo teises, galimybę gauti paramą ir
teisines procedūras:
4.1. Pateikti e.Policija.lt portalo tituliniame
puslapyje atskiroje skiltyje išsamią
informaciją nukentėjusiems nuo smurto
artimoje aplinkoje asmenims apie jų teises,
surašyti kontaktus įstaigų ir institucijų,
galinčių suteikti reikiamą pagalbą,
kontaktus;
4.2. Tobulinti ePolicija.lt portalo
funkcionalumą, numatantį galimybę
asmeniui, pranešančiam apie smurto
artimoje aplinkoje faktą automatizuotai
pateikti išsamią informaciją apie
nukentėjusiojo nuo smurto artimoje
aplinkoje asmens, teises bei galimybes gauti
reikiamą pagalbą (teisinę, psichologinę ir
kt.).

PD prie
VRM

PD prie
VRM

Koordinatorius
VRM VSMPD
2017 m.
IV ketv.
2017
m. II
ketv.
2017
m. III
ketv.

PD prie
VRM

PD prie
VRM

Koordinatorius
VRM VSMPD
2017 m.
IV ketv.

PD prie
VRM

2017 m.
IV ketv.

PD prie
VRM

2017 m.
IV ketv.

4

Kodas

1.4.1

6.

8.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
DARBAS. Gyventojų sveikos gyvensenos
ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į
sveikatinimą ,, nuo darželio“
Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos
vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines
partnerystes, skatinant vietos verslumą,
paveldo aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos
kultūrinį gyvenimą
6.1. Organizuoti renginius ir vykdyti kitas
viešinimo veiklas, siekiant informuoti
visuomenę apie ES finansavimo galimybes
nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomenių veikloms pagal Sekretoriato
administruojamų programų prioritetus
6.2. Rengti kvietimų teikti projektų paraiškas
dokumentus, skelbti kvietimus, vykdyti
projektų paraiškų vertinimą ir rengti
paramos sutartis su patvirtintų projektų
paramos gavėjais, prižiūrėti projektų
įgyvendinimą
Skaidrios kūno kultūros ir sporto srities
valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas,
taikant efektyvius kūno kultūros ir sporto
finansavimo kriterijus bei orientuojantis į
visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą:
8.1. Parengti ir patvirtinti sporto srities
investicinių projektų atrankos kriterijus ir jų
reikšmes;
8.2. Parengti ir patvirtinti sporto (šakų)
federacijų didelio sportinio meistriškumo
plėtros programų finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis kriterijus;
8.3.Parengti Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą, numatantį, kad

8

Atsakingi
vykdytojai
KKSD
prie LRV8
VRM
RPD

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

Koordinatorius
VRM VVPD (SADM)
Koordinatorius
RPD (SADM)

Koordinatorius
VRM RPD
VŠĮ JTS
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

VŠĮ JTS

KKSD
prie LRV

Koordinatorius
VRM VVPD

KKSD prie
LRV

2017 m.
IV ketv.

KKSD prie
LRV

2017 m.
IV ketv.

VRM
VVPD

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV – toliau KKSD prie LRV

2017
m. III
ketv.

5

Kodas

1.4.3

2.

2.1.

2.1.4.

6.

9

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
lėšomis finansuojami tik tie projektai, kurie
susiję su sporto inventoriaus ir įrangos
įsigijimu bei gyventojų fizinio aktyvumo
skatinimu.
DARBAS. Ankstyvos galimų savižudybių
atpažinimo ir kompleksinės pagalbos
suteikimo sistemos sukūrimas
Paslaugų, teikiamų su savižudybės rizika
susijusiems asmenims, prieinamumo ir
VRM
kokybės vertinimo atlikimas, pagal poreikį
ŽIPD9
inicijuojant tyrimus, kurių reikia savižudybių
prevencijos priemonėms planuoti:
2.1.Parengti psichologinės veiklos vidaus
VRM
reikalų statutinėse įstaigose tobulinimo
ŽIPD
programą.
KRYPTIS. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas
kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant
darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką
DARBAS. Kultūros ir meno paslaugų
įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų
užtikrinimas, siekiant įdiegti
sociokultūrines naujoves, įsitraukti į
tautinės tapatybės formavimą bei
tarpkultūrinio dialogo plėtojimą
Tradicinių tautinių bendruomenių kultūrinės
ir kūrybinės veiklos, jos sklaidos per
VRM
regioninius centrus savivaldybėse ir šalies
RPD
kultūros įstaigų paslaugų infrastruktūrą
įgyvendinimas
6.1. Organizuoti renginius ir vykdyti kitas
viešinimo veiklas, siekiant informuoti
visuomenę apie ES finansavimo galimybes
kultūrinės veiklos plėtrai regionuose pagal
VŠĮ JTS
Sekretoriato administruojamų programų
prioritetus

Žmogiškųjų išteklių politikos departamentas –toliau VRM ŽIPD

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

Koordinatorius
(SAM)
2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius
(KM)

Koordinatoriai
(KM, ŠMM)

VRM RPD

2017 m.
IV ketv.

6

Kodas

2.2.
2.2.4.
1.
5.

2.3.5.

2.

2.4.3.
2.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

6.2. Rengti kvietimų teikti projektų paraiškas
dokumentus, skelbti kvietimus, vykdyti
projektų paraiškų vertinimą ir rengti
VŠĮ JTS
paramos sutartis su patvirtintų projektų
paramos gavėjais, prižiūrėti projektų
įgyvendinimą
KRYPTIS. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio
konkurencingumo didinimas
DARBAS. Darnaus profesinio mokymo,
mokslo ir studijų institucijų tinklo
sukūrimas ir socialinės įtraukties
didinimas
Profesinio mokymo tinklo pertvarkos plano
VRM
patvirtinimas.
ŽIPD
Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų
VRM
rengimo institucionalizavimas, integruojant
ŽIPD
profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą:
5.1. Parengti aukštosios mokyklos
VRM
koncepciją ir aukštosios mokyklos įsteigimo
ŽIPD
planą-grafiką;
5.2. Parengti teisės aktų projektus,
VRM
reikalingus aukštajai mokyklai įsteigti.
ŽIPD
DARBAS. Švietimo, kultūros ir mokslo
institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo
sistemos sukūrimas, orientuojantis į
kokybės ir efektyvumo nuostatas
Profesinio mokymo, rengimo ir specialistų
kvalifikacijos tobulinimo būklės, raidos
tendencijų stebėsenos integravimas į
nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos
sistemą.
2.1. Pagal kompetenciją dalyvauti diegiant
nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos
sistemą.
DARBAS. Kultūros paslaugų išplėtimas
regionuose, sukuriant europinius,
nacionalinius, regioninius kultūros kelius
Regioninių socialinio, pilietinio, kultūros
paveldo pažinimo, nematerialiojo kultūros

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

IV

2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius
(ŠMM)
Koordinatorius
(ŠMM)
Koordinatorius
(ŠMM)
2017
m. II
ketv.
2017
m. III
ketv.

VRM
ŽIPD

Koordinatorius
(ŠMM)

VRM
ŽIPD

Koordinatorius
(ŠMM)

VRM
ŽIPD

2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
(KM)

VRM
RPD

III

Koordinatorius
VRM RPD

7

Kodas

3.1.
3.1.1.

1.

3.1.4.

4.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

11

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

paveldo (etninės kultūros) puoselėjimo,
bendruomenių įtraukties projektų
inicijavimas ir įgyvendinimas
2.1. Sekretoriato poveiksmis. Organizuoti
renginius ir vykdyti kitas viešinimo veiklas,
siekiant informuoti visuomenę apie ES
VŠĮ JTS
finansavimo galimybes regioninių iniciatyvų
įgyvendinimui pagal Sekretoriato
administruojamų programų prioritetus
2.2. Sekretoriato poveiksmis. Rengti
kvietimų teikti projektų paraiškas
dokumentus, skelbti kvietimus, vykdyti
VŠĮ JTS
projektų paraiškų vertinimą ir rengti paramos
sutartis su patvirtintų projektų paramos
gavėjais, prižiūrėti projektų įgyvendinimą.
KRYPTIS. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas
DARBAS. Viešojo sektoriaus įstaigų
sistemos (institucinės sąrangos)
optimizavimas
Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos
tobulinimo koncepcijos parengimas ir
patvirtinimas.
DARBAS Valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros konsolidavimas ir
valstybės informacinių sistemų
modernizavimas
Valstybės ir valstybės valdomų įmonių
elektroninių ryšių tinklų valdymo
efektyvumo įvertinimas ir optimizavimas:
4.1. Reglamentuoti Vidaus reikalų
ministerijos valdomo Skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo veiklą, išplečiant galimybę
paslaugomis naudotis valstybės ir
savivaldybės institucijoms ir įstaigoms,

10

Atsakingi
vykdytojai

VRM
VVPD

IV

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

R-02-01-01-01
Viešojo
sektoriaus
įstaigų
skaičiaus
mažėjimas, proc.

1

Koordinatorius
VRM VVPD

VRM
VVPD
VRM
EVSPS

III

2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
(SM)

VRM
EVSPS,10
IRD prie
VRM11

2017 m.
IV ketv.

VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM

2017 m.
IV ketv.

VRM Elektorininės valdžios ir saugos politikos skyrius – VRM EVSPS
Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM- toliau IRD prie VRM

8

Kodas

6.

7.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
užtikrinančioms viešąjį saugumą, skubios
pagalbos teikimą, paieškos ir gelbėjimo
darbų vykdymą, ekstremalių situacijų
valdymą.
Viešo sektoriaus naudojimosi elektroninėmis
paslaugomis efektyvinimas, atsisakant
perteklinių ir dubliuojančių IT sprendimų,
konsoliduojant viešuosius pirkimus:
6.1. Specifikuoti Lietuvos nacionalinės
elektroninės atpažinties informacinės
sistemos atnaujinimą pagal elektroninės
atpažinties eIDAS mazgo specifikacijos
reikalavimus;
Informacinių sistemų ir registrų pritaikymas
nusikalstamumo statistikos duomenims
kaupti ir analizuoti:
7.1. Atlikti nusikalstamumo statistikos
duomenų poreikio analizę.

3.2.

3.2.1.

1.

KRYPTIS. Viešųjų ir administracinių
paslaugų modernizavimas ir informacinės
visuomenės plėtra (kryptis)

DARBAS. Žmogaus patogumui skirtos
viešosios paslaugos

Viešųjų ir administracinių paslaugų
stebėsenos ir analizės informacinės sistemos
(PASIS) tobulinimas, suformuojant
principus, gaires ir įrankius, kuriais
vadovaujantis ir / ar naudojantis būtų
užtikrinamas paslaugų (tarp jų ir integruotų
paslaugų) kūrimas, modernizavimas ir

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM

Įvykdymo terminas
I

II

2017 m.
IV ketv.

VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM
VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM

VRM
VVPD

VRM
EVSPS,
VRM
VVPD

IV

Koordinatorius
VRM EVSPS

VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM

VRM
VVPD

III

2017 m.
IV ketv.
E-02-01
Gyventojų pasitenkinimo
paslaugomis indeksas
R-02-01-01-02
Supaprastintų viešųjų ar
administracinių
paslaugų skaičius
R-02-01-01-03
Įstaigų,
pasiekusių
didesnę brandą vertinant
ir gerinant paslaugų
kokybę, dalis, proc.

0,83

Koordinatorius
VRM VVPD

1
Koordinatorius
VRM VVPD
0

Koordinatorius
VRM EVSPS

9

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

stebėsena:
1.1. Atlikti Viešųjų ir administracinių
paslaugų aprašų ir rodiklių pirminį duomenų
surinkimą;

3.

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

1.
12
13
14

Viešųjų ir administracinių paslaugų
modernizavimas, įdiegiant efektyvumo
vertinimus, supaprastinant ir trumpinant
procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų
teikimo būdą:
3.1. Atlikti vidaus reikalų ministrui pavestose
valdymo srityse teikiamų viešųjų ir
administracinių paslaugų peržiūrą ir
parengti pasiūlymus dėl jų modernizavimo;
3.2. Atlikti administracinių paslaugų,
teikiamų trijose institucijose (įstaigose)
peržiūra ir parengti pasiūlymus dėl jų
modernizavimo.

VRM
EVSPS,
VRM
VVPD

Atliktas
duomenų
data

pirminis
surinkimas,

2017
m. III
ketv.

08.31

VRM
VVPD

Koordinatorius
VRM VVPD
2017
m. II
ketv.

VRM
VVPD

2017 m.
IV ketv.

VRM
VVPD

DARBAS. Valstybės institucijų duomenų
atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su
visuomene praktikos įdiegimas

VRM
VVPD

R-02-01-01-04
Gyventojų dalis, žinanti
apie galimybes ir būdus
teikti siūlymus dėl jiems
svarbių
klausimų
sprendimo, proc.

KRYPTIS. Kompetencijos valstybės
valdymo srityje kėlimas (kryptis)

VRM
VVPD,
VRM
BD12

E-02-04
Pasitikėjimas valstybės
institucijomis, proc.

72

Koordinatorius
VRM VVPD

DARBAS. Patrauklumo valstybės
tarnyboje didinimas, pertvarkant
atrankos, ugdymo ir motyvavimo sistemas

VRM
ŽIPD,
VTD13

R-02-01-01-05
Vyriausybinio sektoriaus
valstybės tarnautojų
motyvacijos lygio
pokytis, proc.

014

Koordinatorius
VRM ŽIPD

Skaidrios ir bendros valstybės tarnautojų

VRM

55

Koordinatorius
VRM VVPD

VRM Bendrasis departamentas- toliau BD
Valstybės tarnybos departamentas (Vyriausybės įstaiga)-toliau VTD

2017 metais rodiklio reikšmė – 0. 2017 metų IV ketvirtį, atlikus apklausą, bus žinomas motyvacijos lygio rezultatas. 2020 metais pakartojus apklausą, bus žinomas motyvacijos lygio pokytis, kurio
siektina reikšmė 2020 metais numatoma – 5 proc.

10

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
lyderystės kompetencijų ugdymo sistemos
sukūrimas:
1.4. Atlikti apklausą, siekiant nustatyti
vyriausybinio sektoriaus valstybės
tarnautojų motyvacijos lygį.

3.4.2.

1.

2.

3.5.

3.5.1.
15

DARBAS. Žmogiškųjų išteklių valdymo
sistemos orientavimas į veiklos rezultatus
Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio
sistemos tobulinimas, sustiprinantis
valstybės tarnautojų orientaciją į rezultatus:
1.1. Pakeisti teisės aktus sudarant prielaidas
darbo užmokesčio ir skatinimo sistemos
tobulinimui;
1.2. Parengti teisės aktus, nustatančius
pareiginės algos bazinio dydžio indeksavimo
mechanizmą.
Šiuolaikinių veiklos organizavimo metodų,
skatinančių valstybės tarnybos lankstumą,
diegimas visose valstybės ir savivaldybių
institucijose ir įstaigose:
2.4. Parengti komunikacijos strategiją,
nustatančią bendrus informacijos sklaidos
apie vykdomą veiklą reikalavimus ir
standartus valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms.

KRYPTIS. Vietos savivaldos ir regionų
stiprinimas

DARBAS. Regionų kryptingos plėtros
principų suformavimas ir plėtros

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

ŽIPD
VTD,
BD
VRM
ŽIPD,
VRM BD

2017 m.
IV ketv.
R-02-01-01-06
Valstybės tarnybos, kaip
darbdavio, patrauklumo
teigiamo vertinimo
pokytis, proc.

015

VRM
ŽIPD

Koordinatorius
VRM ŽIPD
Koordinatorius
VRM ŽIPD

VRM
ŽIPD

2017 m.
IV ketv.

VRM
ŽIPD

2017 m.
IV ketv.

VRM
ŽIPD

Koordinatorius
VRM ŽIPD
2017
m. III
ketv.

VTD

VRM
RPD

VRM
RPD

E-03-02
Lietuvos Respublikos
vieta tarp mažiausius
regioninius užimtumo
netolygumus turinčių
ES šalių
E-03-01
Sanglauda pagal BVP
R-02-01-01-07
Viešosios paslaugos,

7

Koordinatoriai pagal kompetenciją:
VRM RPD / VVPD

0,5
1

Koordinatorius
VRM RPD

2017 metais rodiklio reikšmė – 0. 2017 metų IV ketvirtį atlikus tyrimą, bus žinomas valstybės tarnybos, kaip darbdavio, patrauklumo teigiamas vertinimo rezultatas.
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Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

planavimo sistemos pertvarkymas

1.

2.

3.

Regionų plėtros krypčių (specializacijos), jų
potencialo bei paslaugų ir infrastruktūros
plėtros gairių nustatymas
Valstybės, regionų bei savivaldos strateginio
planavimo dokumentų bei teritorinio
planavimo dokumentų integravimas į bendrą
strateginio planavimo sistemą:
2.1. Pakeisti Regionų plėtros planų rengimo
metodiką.
2.1.1. Organizuoti mokymus savivaldybėms
pagal naujai parengtą Regionų plėtros planų
rengimo metodiką.
2.2. Parengti pasiūlymus dėl regioninės
specializacijos prioritetų integravimo į
naujos redakcijos Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrąjį planą.
Savivaldybių infrastruktūros optimizavimo ir
subalansuotos plėtros mechanizmo
sukūrimas:
3.1. Parengti Paslaugų pasiekiamumo
standartą.

4.

Savivaldybių infrastruktūros valdytojų
konsolidavimo skatinimas, siekiant
sumažinti valdymo kaštus ir padidinti
finansinį investicijų gyvybingumą:
4.1. Parengti VRM investicinę priemonę,
finansuojančią gyvenamojoje vietovėje
esančių įstaigų (viešojo administravimo,
sveikatos, švietimo, kultūros įstaigų,
nestacionarias socialines paslaugas

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

kurių teikimas
planuojamas ir
organizuojamas
regionų lygiu
VRM
RPD,
VRM
VVPD

2017
m. III
ketv.

VRM
RPD
(FM)
VRM
RPD,
VRM
VVPD
VšĮ
„Dainava
“
VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD,
VRM
VVPD

2017 m.
IV ketv.
2017
m. II
ketv.
Koordinatorius
VRM ŽIPD

2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
(FM)
2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
(FM)

2017 m.
IV ketv.

12

Kodas

5.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
teikiančių įstaigų, bendruomenės centrų)
sukėlimą į vieną pastatą (jį pritaikant) su
sąlyga, kad tušti (atlaisvinti) pastatai būtų
nugriaunami, privatizuojami arba
išnuomojami verslui.
Bendro intereso paslaugų ir projektų,
kuriuose būtų ekonomiškai naudinga
dalyvauti kuo daugiau savivaldybių,
nustatymas:
5.1. Identifikuoti regioninės svarbos
paslaugas (remiantis paslaugų
pasiekiamumo standartu);
5.2.Sukurti regioninio lygmens paslaugų
sistemas (bendradarbiaujant su šakine
ministerija).

6.

Bandomosios regioninės specializacijos
iniciatyvos įgyvendinimas:
6.1. Atlikti pasirinkto regiono (sutarus su
regiono plėtros taryba) integruotos teritorijų
vystymo programos peržiūrą, nustatant ir
įgyvendinant regiono specializacijos kryptis.

Atsakingi
vykdytojai

VRM
RPD

1.

I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

VRM
RPD,
VRM
VVPD

IV

Koordinatorius
VRM RPD
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
VRM RPD

VRM
RPD

DARBAS. Regionų valdymo ir savivaldos
tobulinimas, diegiant atvirumo
visuomenei ir partnerystės principus,
priimant sprendimus

Socialinių ir ekonominių partnerių bei
bendruomenių įtraukimas į savivaldybių ir
regionų investicijų planavimą:

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD

VRM
VVPD
3.5.2.

Vertinimo kriterijai

2017 m.
IV ketv.
R-02-01-01-08
Gyventojų, dalyvavusių
sprendžiant viešuosius
vietos reikalus per
vienerius metus, dalis,
proc.
R-03-03-01-01
Regionų
plėtros
tarybose balso teisę
turinčių socialinių ir
ekonominių partnerių
dalis, proc.

29
Koordinatoriai pagal kompetenciją:
VRM RPD / VVPD
7

Koordinatorius
VRM RPD / VVPD

13

Kodas

4.

4.2.
4.2.8.
3.

4.3.
4.3.2.

16

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

1.1. Parengti Regioninės plėtros įstatymo
poįstatyminių teisės aktų projektus dėl
socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimo
ir regionų investicijų planavimą.
Sprendimų priėmimo ir valdymo regionų
lygmenyje pakeitimas, padedant užtikrinti
investicijų grąžą ir atsiperkamumą:

VRM
RPD,
VRM
VVPD
VRM
RPD,
VRM
VVPD

4.1.Sukurti regioninius kompetencijų centrus
(regiono rūmų) prie regionų plėtros tarybų
(Regioninės plėtros departamento prie VRM
VRM
pagrindu) Regionų plėtros taryboms
RPD,
sudarant galimybę pasinaudoti pagalba ir
VRM
konsultavimu teisiniais, finansiniais,
VVPD
strateginio ir projektų valdymo, viešosios ir
privačios partnerystės (PPP), skolos
restruktūrizavimo (ateityje), užsienio
investicijų pritraukimo ir kitais klausimais.
KRYPTIS. Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos
gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas
VRM
DARBAS. Talentų pritraukimo ir
VSMPD
išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas
Imigracijos modelio, skirto aukštos
VRM
kvalifikacijos specialistams ir jų šeimoms
VSMPD
pritraukti, gerinimas:
3.1. Nustatyti palankesnes imigracijos
taisykles, taikomas trečiųjų šalių piliečiams
VRM
(vadovams, specialistams, aukštąjį
išsilavinimą turintiems stažuotojams), kurie
VSMPD,
laikinai perkeliami dirbti iš trečiosiose
MD prie
VRM16
šalyse įsisteigusių įmonių į Lietuvoje
įsteigtus tokių įmonių filialus ar tai pačiai
įmonių grupei priklausančias įmones.
KRYPTIS. Šešėlinės ekonomikos
DARBAS. Mokesčių sistemos struktūros
VRM
tobulinimas ekonomikos augimui palankia
VSMPD
kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas

Migracijos departamentas prie VRM- toliau MD prie VRM

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

2017
m. III
ketv.

2017 m.
IV ketv.

Koordinatoriai pagal kompetenciją
VRM RPD / VVPD

2017
m. II
ketv.

2017
m. III
ketv.

Koordinatorius
(ŪM)
Koordinatorius
(ŪM)

2017
m. III
ketv.

Koordinatorius
(FM)

2017 m.
IV ketv.
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Kodas

7.

5.2.
5.2.1

1.

5.3.

5.3.1

5.

17

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

Įvykdymo terminas

IV

VRM
VSMPD,
PD prie
7. Akcizų tarifų ir akcizų taikymo apimties
VRM,
nuoseklus keitimas įvertinus jų įtaką
FNTT prie
viešiesiems finansams, šalies ekonomikai ir
VRM,
akcizų surinkimui:
VSAT prie
VRM17
VRM
VSMPD,
7.1. Organizuoti ir vykdyti neteisėtos
PD prie
alkoholio ir tabako gaminių apyvartos
VRM,
tendencijų stebėseną ir prireikus pateikti
FNTT prie
suinteresuotoms institucijoms stebėsenos
VRM,
rezultatus.
VSAT prie
VRM
KRYPTIS. Kibernetinio ir energetinio saugumo
stiprinimas
DARBAS. Kibernetinių incidentų
VRM
prevencija ir valdymo sistemos
EVSPS
tobulinimas
Ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros sąrašo parengimas

VRM
EVSPS

KRYPTIS. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir
žmogaus teisių apsaugos stiprinimas
DARBAS. Pilietinio ir tautinio ugdymo
atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir
politinio gyventojų aktyvumo bei
VRM BD
bendruomeniškumo stiprinimas,
įtraukiant nevyriausybines organizacijas
Diskusijų, publikacijų ir mokymų ciklo,
užtikrinančių Lietuvos visuomenės
VRM
pasitikėjimą ES ir jos veikla ir puoselėjančių
RPD
europines vertybes visuomenėje, surengimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM – VSAT prie VRM

I

II

III

IV

Koordinatorius
(FM)

2017 m.
IV ketv.

Parengtas ir patvirtintas
ypatingos
svarbos
informacinės
infrastruktūros sąrašas,
skaičius

-

1

-

-

Koordinatorius
VRM EVSPS
2017
m. II
ketv.

Koordinatorius
(ŠMM)

Koordinatorius
VRM RPD
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Kodas

5.3.3.

5.

5.4.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
5.1. Sekretoriato poveiksmis. Organizuoti
renginius ir vykdyti kitas viešinimo veiklas,
siekiant informuoti visuomenę apie ES
finansavimo galimybes ir pasiektus projektų
rezultatus pagal Sekretoriato
administruojamų programų prioritetus
DARBAS. Lietuvybės užsienyje ir užsienio
lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas
Internetinės erdvės „Globali Lietuva“,
kurioje užsienio lietuviai vienoje vietoje
rastų jiems aktualią informaciją (diasporos
žemėlapis, užsienio lietuvių organizacijų
kontaktai, veikla, lituanistinės mokyklos,
projektų konkursai, Lietuvos pristatymai,
kt.), sukūrimas:
5.1. Užtikrinti Migracijos informacijos
centro, skirto teikti informaciją visais su
grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje
susijusiais klausimais, funkcionalumą ir
plėtrą
KRYPTIS: Viešojo saugumo stiprinimas
ir bausmių vykdymo sistemos
modernizavimas

Atsakingi
vykdytojai

18

Vidaus reikalų statutinių įstaigų
pajėgumų sustiprinimas

Viešojo saugumo tarnyba prie VRM – toliau VST prie VRM

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

VŠĮ JTS

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

2017
m. II
ketv.

2017
m. III
ketv.

2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius
(URM)
VRM
VVPD,
KKSD
prie LRV,
VRM
ŽIPD,
VTD,
VRM
VSMPD
VRM
VSMPD

VRM
VSMPD

VRM
ŽIPD
5.4.1.

Vertinimo kriterijai

VST prie
VRM18
PD prie
VRM
VSAT

2017 m.
IV ketv.
E-01-01
Viešojo
saugumo
suvokimo
indeksas
balais
R-02-01-01-09
Vidaus tarnybos
pareigūnų darbo
užmokesčio
padidinimas, palyginti
su 2016 m., proc.

Viešojo saugumo
tarnybos pareigūnų

policijos
pareigūnų

pasieniečių

6,8

Koordinatorius
VRM VSMPD

8

Koordinatorius
VRM VSMPD

7,6
10
12

16

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai
PAGD
prie
VRM19
VAD prie
VRM20

1.

2

Vidaus tarnybos pareigūnų nuoseklus
kasmetinis darbo užmokesčio didinimas
1.1. Parengti Vidaus tarnybos statuto
pakeitimo projektą.
Vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimo
standartų nustatymas:
2.1. Policijos pareigūnų aprūpinimo
standartų nustatymas;
2.2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos

19

Vertinimo kriterijai

I

ugniagesiųgelbėtojų


vadovybės
apsaugos pareigūnų

Finansinių
FNTT prie
nusikaltimų tyrimo
VRM
tarnybos pareigūnų
R-02-01-01-10
VRM
Pareigūnų
ŽIPD BD pasitenkinimo darbu
indeksas, balais
Vidaus tarnybos
pareigūnų, aprūpintų
VRM
pagal nustatytus
ŽIPD
standartus, dalis,
proc.21:
PD prie
 policijos
VRM
pareigūnų
VSAT prie
 pasieniečių
VRM
PAGD
 ugniagesių
prie VRM
gelbėtojų
VRM
ŽIPD

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

7
5,6

4,7

Koordinatorius
VRM ŽIPD

Koordinatorius
VRM VSMPD
50
66

Koordinatorius
VRM ŽIPD

72
Koordinatorius
VRM ŽIPD
2017
m. III
ketv.
2017
m. III
ketv.
2017
m. III
ketv.

VRM
VSMPD
PD prie
VRM
VSAT prie

III

7

VRM
ŽIPD

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM – toliau PAGD prie VRM
Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM – toliau VAD prie VRM
21
Vertinama pagal trijų didžiausių statutinių įstaigų rodiklis

20

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais

2017

IV

17

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
pareigūnų aprūpinimo standartų
nustatymas;
2.3. Ugniagesių gelbėtojų pareigūnų
aprūpinimo standartų nustatymas.

3.

4.

Atsakingi
vykdytojai
VRM prie
VRM
PAGD
prie VRM

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II
m. II
ketv.

III

IV

2017
m. III
ketv.

Vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimas
ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis
(įranga), tarnybine uniforma, informacinių
technologijų ir ryšių bei transporto
priemonėmis pagal nustatytus standartus:
3.1. Įsigyti specialiąsias priemones (įrangą),
tarnybinę uniformą, informacinių
technologijų ir ryšių bei transporto
priemones;
3.2. Įsigyti transporto priemonių valstybės
sienos apsaugai;
3.3. Aprūpinti pareigūnus tarnybine
uniforma ir specialiosiomis priemonėmis
(įranga);
3.4. Aprūpinti VSAT padalinius informacinių
technologijų ir ryšio priemonėmis;
3.5. Įsigyti ginkluotę, specialiąsias
priemones, tarnybinę uniformą, informacinių
technologijų ir ryšio bei transporto
priemones.

PAGD
prie VRM

2017 m.
IV ketv.

VSAT prie
VRM

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

Gyventojų (bendruomenių) aktyvumo ir
savanorystės viešojo saugumo srityje
veiksmingų skatinimo būdų ir formų
diegimas:

PD prie
VRM,
PAGD
prie VRM,
VSAT prie
VRM

4.4. Rengti ir įgyvendinti nusikalstamų veikų
ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus;
4.5. Vykdyti prevencijos priemones
stiprinant VSAT rinktinėms priskirtų
valstybės sienos ruožų apsaugą ir viešąjį
saugumą bei įtraukiant visuomenės narius į
viešojo saugumo užtikrinimo veiklą;

VRM
VSMPD

Koordinatorius
VRM VSMPD

VSAT prie
VRM
VSAT prie
VRM

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

PD prie
VRM

PD prie
VRM
VSAT prie
VRM

Koordinatorius
VRM VSMPD
2017
m. II
ketv.
2017
m. II
ketv.

2017
m. III
ketv.
2017
m. III
ketv.

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
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Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
4.6. Lankytis VSAT rinktinių saugomuose
valstybės ruožuose gyvenančių asmenų
gyvenamosiose vietose, švietimo ir kitose
įstaigose informuojant apie su
nuskalstamomis veikomis ir kitais teisės
pažeidimais susijusias grėsmes;
4.7. Rengti renginius su vietos
bendruomenėmis, propaguojančius
gyventojų aktyvumą civilinės ir
priešgaisrinės saugos srityje, skatinti
savanorių ugniagesių veiklą, siekti juos
aprūpinti darbo priemonėmis.

5.4.2.

1.

3.

DARBAS. Bendrojo pagalbos centro ir
pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos
teikiant skubią pagalbą gyventojams
užtikrinimas

Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos
tarnybų sąveikos mechanizmo nustatymas
1.1. Atlikti išplėstinio poveikio vertinimą,
pateikiant Bendrojo pagalbos centro (toliau
– BPC) ir pagalbos tarnybų
bendradarbiavimo alternatyvas ir
pasiūlymus dėl sprendimų;
Europos skubios pagalbos centrų asociacijos
rekomenduojamo skubios pagalbos

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

VSAT prie
VRM

Įvykdymo terminas
I

II
2017
m. II
ketv.

PAGD
prie VRM

PAGD
prie VRM

PAGD
prie VRM

IV
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.
Neatsakytų (prarastų)
skubios pagalbos
telefono numeriu 112
skambučių dalis iš
bendro registruotų
skambučių skaičiaus,
kai skambinimo laikas
viršija 10 sekundžių,
proc.
PAGD SVP rodiklis R01-05-01-07
Skubios pagalbos
skambučių, į kuriuos
Bendrajame pagalbos
centre atsiliepta ne
ilgiau kaip per 8
sekundes, dalis, proc.
PAGD SVP rodiklis R01-05-01-08

2,2

Koordinatorius
VRM VSMPD

78

Koordinatorius
VRM VSMPD

PAGD
prie VRM
PAGD
prie VRM

III
2017
m. III
ketv.

2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
VRM VSMPD

19

Kodas

4.

5.

5.4.3.

1.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
skambučių centrų valdymo standarto
įdiegimas Bendrajame pagalbos centre:
3.1. Parengti paraišką pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 10 prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ finansuojamas
veiklas;
Bendrojo pagalbos centro darbuotojų kaitos
sumažinimas ir jų profesinių gebėjimų
stiprinimas:
4.1. Didinti BPC operatorių finansinį
motyvavimą (darbo užmokesčio didinimas ir
motyvacinės sistemos taikymas);
4.2. Vykdyti naujų BPC darbuotojų paiešką,
atranką, ir mokymą pagal BPC darbuotojų
mokymo programą;
4.3. Vykdyti BPC operatorių periodinius
mokymus ir konsultacijas.
Ugniagesių gelbėtojų komandų tinklo
išplėtimas ir budinčių policijos ir greitosios
medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus
padidinimas:
5.1. Vykdyti ugniagesių komandų tinklo
plėtrą pagal nustatyta priešgaisrinės saugos
standartą;
5.2. Įgyvendinti priskirtą teritoriją
prižiūrinčių padalinių veiklos organizavimo
pakeitimus visuose apskričių VPK.

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

PAGD
prie VRM

Koordinatorius
VRM ŽIPD
2017 m.
IV ketv.

PAGD
prie VRM

2017 m.
IV ketv.

PAGD
prie VRM
PAGD
prie VRM
PAGD
prie VRM
PD prie
VRM

2017 m.
IV ketv.
Koordinatorius
VRM VSMPD
2017 m.
IV ketv.

PAGD
prie VRM

2017 m.
IV ketv.

PD prie
VRM

VRM
VSMPD
VSAT
prie VRM

Apsauginių tvorų prie ES išorės sienos
(Lietuvos dalies) įrengimas:

VSAT prie
VRM

IV

2017 m.
IV ketv.

PAGD
prie VRM

DARBAS. ES išorės sienų apsaugos
sustiprinimas ir modernių techninių
priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES
išorės sienai kontroliuoti

III

ES išorės sienos
(Lietuvos dalies),
stebimos taikant
modernias sienos
stebėjimo technologijas,
dalis, proc.
VSAT SVP rodiklis P-0106-01-01-01

48

Koordinatorius
VRM VSMPD

Koordinatorius
VRM VSMPD

20

Kodas

2.

4.

5.

8.

5.4.4.

2.
6.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
1.1. Įrengti apsauginę tvorą 45 km.
sausumos ruože prie valstybės sienos su
Rusijos Federacija.
Sienos stebėjimo sistemų prie ES išorės
sienos (Lietuvos dalies) įrengimas, jų
integralumo ir funkcionalumo užtikrinimas:
2.1. Diegti detekcinę įrangą su vaizdo
stebėjimu ir inžinerine infrastruktūra
Varėnos rinktinės Purvėnų, Druskininkų,
Tribonių užkardų, Ignalinos rinktinės
Švenčionių, Pavoverės užkardų, Pagėgių
rinktinės Rociškių užkardos ruožuose.
Patruliavimo laivo įsigijimas:
4.1. Pateikti paraišką Frontex dėl lėšų
skyrimo patruliavimo laivui įsigyti.
Laivų su oro pagalvėmis ir greitaeigių
katerių įsigijimas:
5.1. Pateikti paraišką Frontex dėl lėšų
skyrimo greitaeigiam kateriui įsigyti.
Turimų orlaivių parko bei įrangos
optimizavimas ir atnaujinimas:
8.1. Vykdyti procedūras dėl lėktuvo „Cesna“
172RG, pripažinto nereikalingu sienos
apsaugai, atsisakymo.

DARBAS. Integruotos krizių valdymo ir
hibridinių grėsmių užkardymo sistemos
sukūrimas

Integruotos krizių valdymo ir hibridinių
grėsmių užkardymo sistemos modelio
sukūrimas ir įteisinimas
Nuotolinio civilinės saugos mokymo
programų sukūrimas ir įdiegimas:
6.1. Atnaujinti Moodle nuotolinės mokymo
programą;

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

VSAT prie
VRM
VRM VSMPD

VSAT prie
VRM

2017 m.
IV ketv.

VSAT prie
VRM
VSAT prie
VRM
VSAT prie
VRM
VSAT prie
VRM
VSAT prie
VRM

VRM VSMPD
2017 m.
IV ketv.
VRM VSMPD
2017 m.
IV ketv.
VRM VSMPD

VSAT prie
VRM

2017 m.
IV ketv.
Įdiegtų gyventojų
perspėjimo sirenų,
reikalingų Astravo
atominės elektrinės
poveikio zonoje, dalis,
proc.
PAGD SVP kriterijus R01-05-01-06

0

VRM VSMPD

VRM
VSMPD
PAGD
prie VRM
PAGD
prie VRM

IV
2017 m.
IV ketv.

VSAT prie
VRM

VRM
VSMPD
PAGD
prie VRM

III

2017 m.
IV ketv.
VRM VSMPD
2017 m.
IV ketv.

21

Kodas

7.

8.
8.1.
5.5.9.
8.

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
Gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemos išplėtimo į 4G (LTE) tinklus
užbaigimas ir perspėjimo sirenomis sistemos
Astravo atominės elektrinės galimo poveikio
zonoje įdiegimas:
7.1. Užbaigti Gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistemos išplėtimą į 4G (LTE)
tinklus;
7.2. Įdiegti perspėjimo sirenomis sistemą
Astravo atominės elektrinės galimo poveikio
zonoje.
Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų sukaupimas, atsižvelgiant į aktualias
grėsmes:
8.1. Sukaupti Valstybės rezerve civilinės
saugos priemonių atsargas.
DARBAS. Demokratinėmis vertybėmis
grįstos ir nacionalinio saugumo interesus
atitinkančios Rytų kaimynystės politikos
plėtojimas
Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos
demarkavimas:

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

PAGD
prie VRM

VRM VSMPD

PAGD
prie VRM

2017
m. II
ketv.

PAGD
prie VRM
PAGD
prie VRM
PAGD
prie VRM
VRM
VSMPD
VSAT
prie VRM
VSAT prie
VRM

III

IV

2017 m.
IV ketv.
VRM VSMPD
2017 m.
IV ketv.
(URM)
VRM VSMPD

22

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
8.1. Dalyvauti Vyriausybės komisijos
Lietuvos Respublikos valstybės sienai
delimituoti ir demarkuoti, Lietuvos
Respublikos išskirtinei ekonominei zonai
Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos
Respublikos valstybės sienos priežiūros
klausimams spręsti veikloje.

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I

II

III

IV

Įvykdymo terminas
I
tv.

VSAT prie
VRM

II
2017
m. II
ketv.

III
2017
m. III
ketv.

IV

2017 m.
IV ketv.

II SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Koordinatorius22

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

IV

PIRMASIS STRATEGINIS TIKSLAS
„ĮGYVENDINTI VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKĄ IR SIEKTI, KAD ŠALIES GYVENTOJAI JAUSTŲSI SAUGESNI“
E-01-02
E-01-03

E-01-04

E-01-05

22

Visuomenės pasitikėjimas
policija, ne mažiau kaip,
procentais
Visuomenės pasitikėjimas
Valstybine priešgaisrine
gelbėjimo tarnyba, ne
mažiau kaip, procentais
Visuomenės pasitikėjimas
Valstybės sienos apsaugos
tarnyba, ne mažiau kaip,
procentais
Lietuvos Respublikos
valstybės sienos kirtimo
tvarkos pažeidimų, kai
nustatytas pažeidimą
padaręs asmuo, dalis, ne
mažiau kaip, procentais

75

VRM VSMPD
PD prie VRM

90

VRM VSMPD
PAGD prie VRM

62

VRM VSMPD
VSAT prie VRM

63

VRM VSMPD
VSAT prie VRM

Koordinatorius (VRM administracijos padalinys) nurodomas, kai priemonę vykdo ir (ar) vertinimo kriterijų siekia įgyvendinti įstaiga prie VRM, kurios vadovas yra valstybės biudžeto
asignavimų valdytojas

23
Kodas

01.09

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

R-0109-0102
R-01-0901-03

P-01-0901-01-01
P-01-0901-01-02

Rodiklis suderintas su Generaline prokuratūra
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie VRM – toliau FNTT prie VRM
25
NPPTV – Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba,
SUV – Specialiųjų užduočių valdyba,
IKS – Imuniteto ir kontrolės skyrius,
IAKKS – Informacijos analizės, koordinavimo ir kontrolės skyrius,
TIPS – Teisės ir personalo skyrius,
TRS – Tarptautinių ryšių skyrius,
PPPV – Pinigų plovimo prevencijos valdyba
24

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

PROGRAMA „NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ FINANSŲ SISTEMAI ATSKLEIDIMAS, TYRIMAS IR PREVENCIJA“

R-01-0901-01

23

Vertinimo kriterijai

Valstybei ekonominio –
finansinio pobūdžio
nusikalstamomis veikomis
padarytos turtinės žalos
atlyginimo užtikrinimas,
procentais
Atskleistų mokestinio
pobūdžio nusikalstamų
veikų metu valstybei
padarytos ir užkardytos
žalos dydis, ne
Išaiškinta neteisėtai gautos
ir pasikėsintos gauti ES
finansinės paramos lėšų
suma, ne mažiau kaip, mln.
Eur
Rezultatyviais kriminalinės
žvalgybos tyrimais užbaigtų
bylų dalis, procentais
Analizės bei kriminalinės
žvalgybos priemonėmis
atskleistų nusikalstamų
ekonominio – finansinio
pobūdžio veikų tyrimų
santykis su visais pradėtais
ekonominio – finansinio
pobūdžio ikiteisminiais

5523

23

FNTT prie VRM24
NPPTV, SUV, apygardų
valdybos, apygardų
valdybų Ūkinės
finansinės veiklos tyrimo
skyriai, IKS25
FNTT prie VRM
NPPTV, SUV, apygardų
valdybos, IKS

15

FNTT prie VRM
NPPIV, apygardų
valdybos, IKS

85

FNTT prie VRM
IAKKS, NPPIV, SUV,
apygardų valdybos
FNTT prie VRM
IAKKS, NPPIV, SUV,
apygardų valdybos, IKS

35

24
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

P-01-0901-01-03

P-01-0901-01-04

P-01-0901-01-05
P-01-0901-01-06
P-01-0901-01-07
P-01-0901-01-08

P-01-0901-02-01

26

Rodiklis suderintas su Generaline prokuratūra
Rodiklis suderintas su Generaline prokuratūra
28
Rodiklis suderintas su Generaline prokuratūra
29
Rodiklis suderintas su Generaline prokuratūra
27

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

tyrimais, ne mažiau kaip,
procentais
Vidutinė ikiteisminio
tyrimo dėl apysunkių ir
sunkių ekonominiofinansinio pobūdžio
nusikaltimų trukmė, ne
daugiau kaip,
kalendorinėmis dienomis
Nusikalstamų veikų, ištirtų
ekonomiškesniu procesu,
dalis nuo visų ištirtų
nusikalstamų veikų, ne
mažiau kaip, procentai
Teismo negrąžintų tyrimui
papildyti baudžiamųjų bylų
dalis, procentais
Ištirta neteisėto praturtėjimo
(BK 1891 str.) veikų,
skaičius
Tiksliniuose mokymuose
kvalifikaciją tobulinusių
FNTT darbuotojų dalis,
procentais
Surengtų mokomųjų vizitų
ir seminarų, skirtų ES Rytų
partnerystės šalims, finansų
priežiūros ir kovos su
korupcija srityse, skaičius
Atlikus įtartinų finansinių
operacijų analizę Lietuvos
bei užsienio valstybių
institucijoms išsiųstų
pranešimų dėl galimų

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

46026

FNTT prie VRM
NPPTV, SUV, apygardų
valdybos, IKS

5027

FNTT prie VRM
NPPTV, SUV, apygardų
valdybos, IKS

9828

FNTT prie VRM
NPPTV, SUV, apygardų
valdybos, IKS
FNTT prie VRM
NPPTV, SUV, apygardų
valdybos, IKS
FNTT prie VRM
TIPS, IAKKS, IKS

1029
40

4

180

FNTT prie VRM
TRS

FNTT prie VRM PPPV

25
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

nusikaltimų ar kitų teisės
pažeidimų skaičius
Įgyvendinant pinigų
plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos
priemones patikrinta
finansų įstaigų ir kitų
subjektų, skaičius
Surengta mokymų Lietuvos
Respublikos pinigų plovimo
ir teroristų finansavimo
prevencijos įstatymo
subjektams, skaičius

P-01-0901-02-03

01-01-02

01-01-03

01-01-04
01-02-01
01-02-02

Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų valstybės finansų sistemai
užkardymą ir atskleidimą, tinkamą pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos priemonių vykdymą, atlikti
kokybišką ir savalaikį objektų tyrimą,
stiprinti Europos Sąjungos finansinių
interesų apsaugą
Skatinti asmenis, suteikusius Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai vertingos
informacijos apie nusikalstamas veikas
ekonomikai, verslo tvarkai ar finansų
sistemai ir korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas
Stiprinti techninius gebėjimus, kovojant
su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla,
kenkiančia Europos Sąjungos
finansiniams interesams (Lietuvos įnašas
pagal HERCULE III programą)
Įsigyti ilgalaikį turtą Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai prie VRM
Vykdyti tinkamą pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos
priemonių įgyvendinimą
Rengti mokymus finansų įstaigoms ir
kitiems subjektams, nurodytiems
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir

6 867

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

P-01-0901-02-02

01-01-01

Vertinimo kriterijai

2017 m.
IV ketv.

II

III

Koordinatorius22

IV

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

23

FNTT prie VRM PPPV

10

FNTT prie VRM PPPV

FNTT prie VRM
NPPTV, SUV, apygardų
valdybos, IKS

11

2017 m.
IV ketv.

FNTT prie VRM IKS

54

2017 m.
IV ketv.

FNTT prie VRM IAKKS

50

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

FNTT prie VRM IAKKS

2017 m.
IV ketv.

FNTT prie VRM PPPV

367
16

FNTT prie VRM PPPV

26
Kodas

01.12
R-0112-0101

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

teroristų finansavimo prevencijos
įstatyme, stiprinant jų gebėjimus
atpažinti pinigų plovimą
PROGRAMA ,,VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SAUGOS IR ELEKTRONINĖS VALDŽIOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VIDAUS
REIKALŲ INFORMACINIŲ BEI RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA“
Saugos reikalavimus
VRM EVSPS30
52
atitinkančių valstybės
informacinių išteklių dalis,
ne mažiau kaip, procentais

R-0112-0102

P-01-1201-0101

P-01-1201-02-01

P-01-1201-02-02

30

Įvykdymo
terminas

Elektroninės valdžios ir saugos politikos skyrius – toliau VRM EVSPS

Vidaus reikalų sistemos
įstaigoms teikiamų saugių
informacinių ir ryšių
technologijų paslaugų
efektyvumo pokytis,
koeficientas
Valstybės informacinių
išteklių atitikties
elektroninės informacijos
saugos reikalavimams
stebėsenos sistema
(ARSIS) stebimų vidaus
reikalų srities informacinių
sistemų ir registrų dalis, ne
mažiau kaip procentais
Teisėsaugos ir kitoms
valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms
elektroniniu būdu pateiktų
teistumo duomenų dalis,
procentais
Informacinių technologijų
pagalba ikiteisminio tyrimo
įstaigoms parengtų
priemonių (analizių,
ataskaitų, duomenų
rinkinių) skaičiaus
didėjimas, procentais

45,41

IRD prie VRM

93

IRD prie VRM

99

IRD prie VRM

10,5

IRD prie VRM

27
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

P-01-1201-0203

Administracinės paslaugos
gavėjų, naudojančių
teistumo (neteistumo)
pažymų elektroninio
užsakymo sistemą, dalis,
procentais
Vidutinis pirmos
kategorijos informacinių
sistemų incidentų
suvaldymo laikas, ne
daugiau kaip, minutėmis
Užtikrintas Informatikos ir
ryšių departamento
tvarkomų informacinių
sistemų ir registrų
prieinamumas
Užtikrintas Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
prieinamumas
Užtikrintas Vidaus reikalų
radijo ryšio tinklo
prieinamumas
Centralizuotai prižiūrimos
vidaus reikalų sistemos IT
tarnybinių stočių įrangos
dalis, ne mažiau kaip,
procentais

R-0112-0201
P-01-1202-01-01

P-01-1202-0102
P-01-1202-0103
P-01-1202-0104
01-01-01

Vertinimo kriterijai

Vykdyti teisės aktų nustatytą
informacinių išteklių saugos politikos
įgyvendinimo priežiūrą (atlikti
informacinių technologijų saugos
atitikties, rizikos, pažeidžiamumų
vertinimą, parengti informacijos saugos
mokymų medžiagą):
Parengti vidaus reikalų ministro 2011 m.
rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl
Sertifikatų valdymo informacinės
sistemos duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo projektą

30

III

IV

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

80

IRD prie VRM

360

IRD prie VRM

Visiškai užtikrintas

IRD prie VRM

Visiškai užtikrintas

IRD prie VRM

Visiškai užtikrintas

IRD prie VRM
90

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I ketv.

II

Koordinatorius22

IRD prie VRM

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

1

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

28
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Parengti Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos saugos politikos
įgyvendinimo dokumentus
Parengti IRD prie VRM direktoriaus
įsakymo „Dėl Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos saugos įgaliotinio
ir administratoriaus skyrimo“ projektą
Parengti vidaus reikalų ministro įsakymo
„Dėl Sertifikatų valdymo informacinės
sistemos informacinių technologijų
saugos atitikties ir rizikos vertinimų metu
pastebėtų trūkumų šalinimo ir rizikos
valdymo priemonių plano patvirtinimo“
projektą
Sudaryti Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos veiklos tęstinumo
valdymo ir veiklos atkūrimo grupes
Atnaujinti Lietuvos nacionalinės vizų
informacinės sistemos saugos politikos
įgyvendinimo dokumentus
Parengti vidaus reikalų ministro 2015 m.
liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo projektą,
įtraukiant informacinių technologijų ir
telekomunikacinės įrangos saugaus
naudojimo tarnybinių komandiruočių
metu nuostatas
Parengti vidaus reikalų ministro 2015 m.
spalio 5 d. įsakymo Nr. 1V-781 „Dėl
Administracinių teisės pažeidimų registro
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo projektą
Parengti IRD prie VRM direktoriaus
2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 5V-57
„Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

2017 m.
I ketv.

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

2017 m.
I ketv.

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

2017 m.
II ketv.

2017 m.
II ketv.
2017 m.
II ketv.

2017 m.
III ketv.

1

-

-

III

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius
Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius
Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

1

-

-

2

-

-

3

-

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

-

1

-

-

-

-

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

--

-

-

-

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

IV

-

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

2017 m.
III ketv.

2017 m.
III ketv.

3

II

Koordinatorius22

1

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

1

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

29
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Parengti vidaus reikalų ministro įsakymo
„Dėl Vidaus reikalų ministerijos
valdomų registrų ir informacinių sistemų
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
projektą
Atlikti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų rizikos
vertinimą ir parengti rizikos įvertinimo
ataskaitą, įvesti duomenis į Valstybės
informacinių išteklių atitikties
elektroninės informacijos saugos
reikalavimams stebėsenos sistemą
(ARSIS)
Atlikti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
informacinių technologijų saugos
reikalavimų atitikties vertinimą ir
parengti atitikties įvertinimo ataskaitą bei
esant poreikiui pastebėtų trūkumų
šalinimo planą, įvesti duomenis į
Valstybės informacinių išteklių atitikties
elektroninės informacijos saugos
reikalavimams stebėsenos sistemą
(ARSIS)
Atnaujinti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
naudotojų mokymo elektroninės
informacijos saugos klausimais
medžiagą, pateikti ją interneto svetainėje
ir informuoti šių sistemų ir registrų
tvarkytojus
Parengti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų veiklos
tęstinumo valdymo planų veiksmingumo
išbandymo metu pastebėtų trūkumų
ataskaitą
Atlikti Valstybės informacinių išteklių
atitikties elektroninės informacijos
saugos reikalavimams stebėsenos
sistemai (ARSIS) pateiktų duomenų
analizę ir parengti ataskaitą

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

2017 m.
III ketv.

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

-

II

-

III

1

IV

-

Parengta dokumentų,
skaičius
2017 m.
III ketv.

-

1

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
-

-

-

1

Parengta medžiagų,
skaičius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

Parengta dokumentų,
skaičius

2017 m.
IV ketv.

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
-

2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius22

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
-

-

-

1

Parengta dokumentų,
skaičius
-

-

-

1

-

-

-

1

Parengta dokumentų,
skaičius

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius, IRD prie VRM
Sistemų infrastruktūros
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

30
Kodas

01-01-02

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Atnaujinti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) saugos sistemų įrangą:
Atnaujinti antivirusinę programinę įrangą
ir mobilių kompiuterinių darbo vietų
įrangą

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

150

2017 m.
IV ketv.

01-01-03

Įsigyti viešąsias interneto paslaugas:

2017 m.
III ketv.
4

Užtikrinti viešųjų interneto paslaugų
gavimą
01-02-01

01-02-02

01-02-03

01-02-05

116

Optimizuoti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) infrastruktūrą:
Atnaujinti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) infrastruktūros techninę
įrangą
Sukurti Administracinių nusižengimų
registro programines priemones, skirtas
keistis administracinių nusižengimų ir su
jais susijusiais duomenimis su kitų
valstybės institucijų informacinėmis
sistemomis:
Ištestuoti ir priimti sukurtą programinę
įrangą

850

Priemonių, leidžiančių tvarkyti per
kontaktinius centrus pateikiamus

29

III

IV

Įsigyta licencijų, ne vėliau
kaip, data

Įdiegta ugniasienių,
skaičius

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius

-

-

-

12.29

-

-

2

-

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Užtikrintas interneto
paslaugų gavimas,
procentais

100

100

100

100

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Priimta įranga, ne vėliau
kaip, data

12.01

IRD prie VRM Teistumo
informacijos tvarkymo
skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

90

II

Koordinatorius22

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

Išplėsti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro galimybes (padidinti
registro duomenų apimtį, nustatyti
sąsajas su Integruota baudžiamojo
proceso informacine sistema, sukurti
efektyvių duomenų analizės priemonių):
Ištestuoti ir priimti sukurtą programinę
įrangą

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

2017 m.
IV ketv.

Įsigyti ir įdiegti ugniasienes

Vertinimo kriterijai

Atnaujinta techninė įranga,
skaičius

23

IRD prie VRM Sistemų
infrastruktūros
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

Priimta įranga, ne vėliau
kaip, data
2017 m.
IV ketv.

Parengta specifikacija, ne
vėliau kaip, data

12.29
12.15

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius
IRD prie VRM Projektų
valdymo skyrius

31
Kodas

01-02-06

02-01-01

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
elektroniniu būdu pasirašytus
dokumentus, sukūrimas:
Palaikyti ir vystyti Administracinių
nusižengimų registrą:
Koordinuoti programinės įrangos
priežiūros ir susijusias paslaugas
Vykdyti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) ir Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
administravimo bei tvarkymo funkcijas:
Parengti duomenis apie nusikalstamumą
Lietuvos Respublikoje Jungtinių Tautų
Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo
prevencijos biuro (UNODC) bei
Jungtinių Tautų Statistikos skyriaus
(UNSD) ir Europos Sąjungos Statistikos
tarybos (EUROSTAT) klausimynams
užpildyti ir užpildytus klausimynus
pateikti Lietuvos statistikos
departamentui
Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio registro
duomenis apie nusikalstamas veikas,
susijusias su prekyba žmonėmis, ir
pateikti ją Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir
migracijos politikos departamentui
(Vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo
31 d. įsakymas Nr. 1V-245 „Dėl
Lietuvos Respublikos Nacionalinio
pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis
klausimais paskyrimo ir statistinių
duomenų ir kitos informacijos apie
prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su
prekyba žmonėmis priemones bei
veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“)

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

90

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

2017 m. IIV ketv.
2 711
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2017 m.
IV ketv.
Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius
2017 m.
IV ketv.

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius
-

-

-

2

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius

2017 m.
III ketv.

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

-

-

1

-

32
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio registro
duomenis apie užregistruotas
nusikalstamas veikas, susijusias su
neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis ir jų
pirmtakais (prekursoriais), ir pateikti ją
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui31
Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio registro
duomenis apie nukentėjusius nuo
nusikalstamų veikų asmenis ir pateikti ją
Lietuvos statistikos departamentui
Parengti ir Europos Komisijai pateikti
statistinius duomenis už praėjusį
kalendorinių metų pusmetį apie
nusikaltimų, užregistruotų pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 213
straipsnį, skaičių (Vidaus reikalų
ministro įsakymas 2016 m. rugpjūčio 25
d. Nr. 1V-587 „Dėl 2014 m. gegužės 15
d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/62/ES dėl euro ir kitų
valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo
baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria
pakeičiamas Tarybos pamatinis
sprendimas 2000/383/TVR, 11 straipsnio
įgyvendinimo“)

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius
2017 m.
II ketv.

2017 m.
II ketv.

Atsakingi vykdytojai,
pastabos
IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

-

1

-

-

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius
-

1

-

-

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius

2017 m.
III ketv.

Koordinatorius22

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius
IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

1

-

1

-

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 777 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“
31

33
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Parengti ir Europos Komisijai pateikti
statistinius duomenis už praėjusius
kalendorinius metus apie pradėtų
ikiteisminių tyrimų skaičių bei asmenų,
įtariamų, kaltinamų ir nuteistų pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 196,197, 198, 198 1, 1982
straipsnius, skaičių (Vidaus reikalų
ministro įsakymas 2015 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 1V-729)
Parengti IRD prie VRM direktoriaus
2002 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 63
„Dėl Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo projektą
Parengti direktoriaus 2014 m. vasario 21
d. įsakymo Nr. 5V-16 ,,Dėl Informatikos
ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projektą
Įdiegti atnaujintą IRD prie VRM
interneto svetainę
02-01-02

02-01-03

32

Vykdyti infrastruktūros kaip paslaugos
komponentų priežiūrą (palaikymą):
Koordinuoti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) registrų, operacinių
sistemų ir techninės įrangos priežiūros
paslaugų teikimą 32
Įsigyti registrų ir informacinių sistemų
programinės įrangos priežiūros ir
susijusias paslaugas:

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius
2017 m.
I ketv.

-

-

-

Parengtas teisės aktas, ne
vėliau kaip, data

IRD prie VRM Valdymo
organizavimo skyrius
-

04.30

-

-

Parengtas teisės aktas, ne
vėliau kaip, data
2017 m.
III ketv.

2017 m.
II ketv.
233

IRD prie VRM Valdymo
organizavimo skyrius
-

-

09.30

-

-

06.30

-

-

IRD prie VRM
Informacinių sistemų
plėtros skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

281

Atnaujinta interneto
svetainė, ne vėliau kaip,
data

Atsakingi vykdytojai,
pastabos
IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

1

2017 m.
II ketv.

Koordinatorius22

2017 m.
IV ketv.

Pagal 2016 m. lapkričio 24 d. paslaugų teikimo sutartis Nr.(6-6) 15R-161

Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas,
procentais

100

100

100

100

IRD prie VRM Sistemų
infrastruktūros
administravimo skyrius

34
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Koordinuoti registrų ir informacinių
sistemų programinės įrangos priežiūros ir
susijusių paslaugų teikimą 33
Koordinuoti laiko žymos formavimo
paslaugų teikimą
Parengti investicijų projektus Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšoms
gauti

02-01-04

02-01-05

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I-IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

Palaikyti ir vystyti Integruotą
baudžiamojo proceso informacinę
sistemą:
Koordinuoti programinės įrangos
priežiūros ir susijusių paslaugų teikimą

263

Nuomoti ir įsigyti programinės įrangos
licencijas:
Atnaujinti kompiuterizuotų darbo vietų
programinę įrangą34

48

33
34

Prižiūrėti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių patalpų
elektros maitinimo, kondicionavimo,
fizinės apsaugos sistemas:
Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių patalpų
elektros maitinimo, kondicionavimo,
fizinės apsaugos sistemų priežiūros
paslaugų pirkimo užduotį ir pateikti

Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas,
procentais
Užtikrintas paslaugų
teikimas, procentais
Parengta investicijų
projektų, ne vėliau kaip,
data

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

09.30

-

Atsakingi vykdytojai,
pastabos
IRD prie VRM
Informacinių sistemų
plėtros skyrius
IRD prie VRM Valdymo
organizavimo skyrius
IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius, IRD
prie VRM Sistemų
infrastruktūros
administravimo skyrius

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

2017 m.
I–IV ketv.

60

Koordinatorius22

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I–IV ketv.
2017 m.
I–IV ketv.

02-01-06

Vertinimo kriterijai

Atnaujinta kompiuterizuotų
darbo vietų programinė
įranga, išskyrus tą, kuri
negali būti atnaujinta dėl
suderinamumo su registrais,
procentais

20

40

60

80

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius

2017 m.
IV ketv.

Parengta pirkimo užduotis,
skaičius
2017 m.
II ketv.

Pagal 2016 m. lapkričio 30 d. paslaugų teikimo sutartis Nr.(6-3) 15R-164
Pagal 2016 m. lapkričio 8 d. viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. (6-6)15R149

-

1

-

-

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius, IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

35
Kodas

02-01-07

02-01-08

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
pavedimą Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
Įsigyti duomenų perdavimo paslaugas:
Užtikrinti duomenų ir balso perdavimo
paslaugų teikimą naudojant Saugų
valstybinį duomenų perdavimo tinklą
Išsinuomoti vietas Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio
sistemos (SMRRS) komponentams:
Koordinuoti Vidaus reikalų radijo ryšio ir
duomenų perdavimo tinklų komponentų
vietų ir ryšio linijų nuomos paslaugų
teikimą

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

452

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

1 032

02-01-09

02-01-10

02-01-11

35
36

Vykdyti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
techninį aptarnavimą ir funkcionalumo
užtikrinimą:
Koordinuoti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
techninio aptarnavimo ir funkcionalumo
užtikrinimo paslaugų teikimą35
Nuomoti ryšių kabelių kanalus:
Koordinuoti TEO LT, AB infrastruktūros
nuomos paslaugų teikimą užtikrinant
Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT) darbą Vilniaus m.36
Prižiūrėti ir tvarkyti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangą,
linijas, Vidaus reikalų skaitmeninės

2017 m.
II ketv.
2 169

II

III

IV

99,99

99,99

99,99

99,99

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Užtikrintas Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos
(SMRRS) pasiekiamumas,
ne mažiau kaip, procentais
Parengta pirkimo užduotis,
ne vėliau kaip, data

100

100

100

100

-

05.31

-

-

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Užtikrintas Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos
(SMRRS) pasiekiamumas,
ne mažiau kaip, procentais

100

100

100

100

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

146

I

Koordinatorius22

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.
31

Priimtos pagal sutarties
sąlygas tinkamai suteiktos
paslaugos, procentais

Vertinimo kriterijų reikšmės

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.

Įsigyti VRTT komponentų talpinimo ir
naudojimo užtikrinimo paslaugas

Vertinimo kriterijai

Užtikrintas techninis
aptarnavimas Vilniaus
mieste, ne mažiau kaip,
procentais

2017 m.
IV ketv.

Pagal 2014 m. rugpjūčio 8 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 15R-64/S14-74-V
Pagal 1996 m. gruodžio 17 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 154-96

100

100

100

100

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

36
Kodas

02-01-12

02-01-13

02-01-15
02-01-17

02-01-19

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
bazinių stočių tvirtinimo konstrukcijas ir
bokštus:
Vykdyti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangos
priežiūrą ir tvarkymą
Vykdyti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
bazinių stočių tvirtinimo konstrukcijų ir
bokštų priežiūrą
Apdrausti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
ir Vidaus reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) infrastruktūrą:
Parengti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos ir Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo
infrastruktūros draudimo paslaugų
pirkimo užduotį
Modernizuoti Vidaus reikalų ministerijos
informacinės sistemos (VRIS) Adreso
komponentų tvarkymo posistemę:
Ištestuoti ir priimti sukurtą programinę
įrangą
Prižiūrėti ir plėsti dokumentų valdymo
sistemą:
Modernizuoti Vidaus reikalų skaitmeninę
mobiliojo radijo ryšio sistemą (SMRRS):
Parengti bazinių stočių
sumontavimo/išmontavimo pirkimo
dokumentus
Užtikrinti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
aprėptį, funkcionalumą ir valdymo saugą
bei vykdyti infrastruktūros plėtros II
etapą:

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I-IV ketv.

136

100

100

100

100

100

IV

100

100

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Parengta pirkimo užduotis,
ne vėliau kaip, data

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

-

-

-

12.15

Priimta įranga, ne vėliau
kaip, data

-

04.07

-

-

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

Parengta pirkimo užduotis,
ne vėliau kaip, data

-

-

09.30

-

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
III ketv.

131

100

III

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
II ketv.

100

Suremontuota VRTT
sugedusi įranga per
nustatytą terminą, ne
mažiau kaip, procentais
Visiškai užtikrinta SMRRS
bazinių stočių tvirtinimo
konstrukcijų ir bokštų
priežiūra

II

Koordinatorius22

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.
41

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

2017 m.
I-IV ketv.

18

Vertinimo kriterijai

2017 m.
IV ketv.

37
Kodas

02-01-20

02-01-21

02-01-22

01.15
R-01-1501-01

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Įsigyti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos bazinę
įrangą
Prijungti Bendrojo pagalbos centro
padalinius ir apskričių centrų įstaigas,
vykdančias pagalbos funkcijas, prie
Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT):
Parengti telekomunikacinės įrangos
pirkimo užduotį ir pateikti paraišką Turto
valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
Įdiegti telekomunikacinę įrangą

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I-IV ketv.
141

2017 m.
IV ketv.
154

Plėsti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) naudotojų centralizuotą
valdymą:
Įdiegti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) naudotojų aptarnavimo
funkcionalumą / centralizuoto valdymo
sistemos programinės įrangos licencijas

102

Pateikta užsakymo forma
ne vėliau kaip, data

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

-

06.30

-

-

03.31

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

100

-

-

-

1

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos
IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I ketv.

Atnaujinti telefonų stotį Vidaus reikalų
ministerijos centriniuose rūmuose
(Šventaragio g. 2, Vilnius):
Atnaujinti telefonų stoties Vidaus reikalų
ministerijos centriniuose rūmuose
(Šventaragio g. 2 Vilnius) licencijas
Įdiegti telefonų stoties paslaugų
apskaitos sistemą

Vertinimo kriterijai

Parengta pirkimo užduotis,
ne vėliau kaip, data
Įdiegta įranga, skaičius

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

Atnaujintų licencijų dalis,
procentais
Įdiegta sistema, skaičius

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
III ketv.

Įdiegtos licencijos, ne
vėliau kaip, data
-

-

-

11.30

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius

PROGRAMA ,,VALSTYBĖS REMIAMA TEISĖSAUGOS IR TEISINGUMO INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR BUVUSIŲ PAREIGŪNŲ SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA IR KITOS SOCIALINĖS GARANTIJOS“
Suteikta sveikatos
2,8
2,8
2,8
VRM ŽIPD/
2,8
priežiūros paslaugų,
VRM įsteigtos asmens
papildomai finansuojamų iš
sveikatos priežiūros
valstybės biudžeto,
įstaigos
vidutiniškai tenkančių
vienam teisėsaugos ir
teisingumo institucijų

38
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

II

III

IV

18,5

18,5

18,5

18,5

VRM ŽIPD

375

750

1125

1500

VRM ŽIPD/
VRM įsteigtos asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos

5

10

15

20

VRM ŽIPD/
VRM įsteigtos asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos

9

17,5

26

35

VRM Medicinos centras

260

525

785

1 050

VRM Medicinos centras

5,7

5,8

5,9

6,0

VRM Medicinos centras

0,6

1,7

2,6

3,5

VRM Medicinos centras

2,0

4,0

6,0

8,0

VRM Medicinos centras

pareigūnui, skaičius
R-01-1501-02

R-01-1501-03

P-01-1501-01-01

P-01-1501-01-02
P-01-1501-01-03
P-01-1501-01-04

P-01-1501-01-05
P-01-1501-01-06

Pareigūnų pasitenkinimo
sveikatos priežiūros ir
reabilitacijos paslaugomis
indeksas, maksimali
rodiklio reikšmė ‒ 20
Pareigūnų, pasinaudojusių
reabilitacijos paslaugomis
VRM įsteigtose asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose, ne mažiau kaip,
skaičius
Suteikta prevencinės
medicinos pagalbos
paslaugų teisėsaugos ir
teisingumo institucijų
pareigūnams, skaičius
tūkstančiais
Suteikta valstybės remiamų
ambulatorinių gydytojo
konsultacijų, skaičius
tūkstančiais
Stacionare tirtų ir (ar)
gydytų pareigūnų ir buvusių
pareigūnų skaičius, ne
mažiau kaip
Pareigūnų ir buvusių
pareigūnų, užsiregistravusių
pirminei asmens sveikatos
priežiūrai, skaičius
tūkstančiais, ne mažiau kaip
Tiriamųjų, kuriems atlikta
specializuotoji medicinos
ekspertizė, skaičius
tūkstančiais, ne mažiau kaip
Suteikta profilaktinių
sveikatos patikrinimų
pareigūnams, skaičius
tūkstančiais, ne mažiau kaip

39
Kodas

P-01-1501-02-01

P-01-1501-02-02

P-01-1501-02-03

P-01-1501-02-04

P-01-1501-02-05

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

Teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų
(buvusių pareigūnų),
pasinaudojusių
sveikatinimo, reabilitacijos
ir sanatorinio gydymo
paslaugomis VšĮ
„Pušynas“, gydymo
lovadienių skaičius, ne
mažiau kaip
Teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų
(buvusių pareigūnų),
pasinaudojusių
sveikatinimo, reabilitacijos
ir sanatorinio gydymo
paslaugomis VšĮ
„Dainava“, gydymo
lovadienių skaičius, ne
mažiau kaip
Teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų
(buvusių pareigūnų),
pasinaudojusių
sveikatinimo, reabilitacijos
ir sanatorinio gydymo
paslaugomis Trakų RMC,
gydymo lovadienių
skaičius, ne mažiau kaip
Pareigūnų ir buvusių
pareigūnų, kuriems
suteiktos medicininės
reabilitacijos paslaugos MC
stacionare, skaičius
Pareigūnų ir buvusių
pareigūnų, kuriems
suteiktos ambulatorinės
medicininės reabilitacijos
paslaugų kursas MC,
skaičius

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

3300

VŠĮ ,,Pušynas“

3300

VŠĮ ,,Dainava“

1750

3500

5250

7000

VRM Medicinos centras

115

225

337

450

VRM Medicinos centras

10

20

30

40

VRM Medicinos centras

40
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

P-01-0501-02-06

P-01-1501-02-07

01-01-01

Teikti ambulatorines, stacionarines,
medicininės reabilitacijos bei sveikatos
grąžinamojo gydymo paslaugas vidaus
tarnybos sistemos, Specialiųjų tyrimų
tarnybos pareigūnams, buvusiems
pareigūnams, prevencinės medicinos
pagalbos paslaugas teisėsaugos ir
teisingumo institucijų pareigūnams bei
specializuotąją medicininę ekspertizę
asmenų tinkamumui statutinei tarnybai
dėl sveikatos būklės nustatyti Vidaus
reikalų ministerijos Medicinos centre

2 706

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.
01-01-02

Teikti privalomųjų periodinių
profilaktinių sveikatos patikrinimų
paslaugas teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnams Vidaus reikalų
ministerijos Medicinos centre

64

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijai

Pareigūnų ir buvusių
pareigūnų, pasinaudojusių
sveikatinimo, reabilitacijos
ir sanatorinio gydymo
paslaugomis Trakų RMC,
skaičius, ne mažiau kaip
VRM Medicinos centro
medicinos darbuotojų, per
praėjusius 3 metus kėlusių
savo profesines
kompetencijas, procentas,
ne mažiau kaip
Suteikta valstybės remiamų
ambulatorinių gydytojo
konsultacijų, skaičius
tūkstančiais
Stacionare tirtų ir (ar)
gydytų pareigūnų ir buvusių
pareigūnų skaičius, ne
mažiau kaip
Pareigūnų, buvusių
pareigūnų, kuriems
suteiktos medicininės
reabilitacijos paslaugos
stacionare, skaičius
Pareigūnų, buvusių
pareigūnų, kuriems
suteiktos ambulatorinės
medicininės reabilitacijos
paslaugų kursas MC,
skaičius
Tiriamųjų, kuriems atlikta
specializuotoji medicinos
ekspertizė, skaičius
tūkstančiais, ne mažiau kaip
Atlikta profilaktinių
sveikatos patikrinimų
pareigūnams, skaičius
tūkstančiais, ne mažiau kaip

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22

I

II

III

IV

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

150

300

450

600

VRM Medicinos centras

10

17

25

33

VRM ŽIPD/ VRM
Medicinos centras

9

17,5

26

35

VRM Medicinos centras
Konsultacijų skyrius

260

525

785

1 050

VRM Medicinos centras
Vidaus ligų skyriai

115

225

337

450

Fizinės medicinos ir
reabilitacijos skyrius

10

20

30

40

VRM Medicinos centras
Fizinės medicinos ir
reabilitacijos skyrius

0,6

1,7

2,6

3,5

VRM Medicinos centras
Centrinė medicinos
ekspertizės komisija

2,0

4,0

6,0

8,0

VRM Medicinos centras
Konsultacijų skyrius

41
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

01-01-03

Organizuoti imunizavimo paslaugų
teikimą vidaus tarnybos sistemos
pareigūnams

01-01-04

Teikti ambulatorines, stacionarines
asmens sveikatos priežiūros, medicininės
reabilitacijos paslaugas
draudžiamiesiems privalomuoju
sveikatos draudimu ir mokamas
paslaugas Vidaus reikalų ministerijos
Medicinos centre

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

8

2017 m.
IV ketv.

2 100

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.
01-01-06

01-01-07
01-02-01

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos
centro aprūpinimas privaloma medicinine
diagnostine, gydymo įranga ir kitomis
būtinomis priemonėmis
Vykdyti Sveikatos priežiūros tarnybos
prie VRM likvidavimą
Teikti teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų)
sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo paslaugas VšĮ „Dainava“

175

2017 m.
IV ketv

36

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

100

Vertinimo kriterijai

Pareigūnų imunizavimo
pagal vidaus tarnybų
pateiktas paraiškas ir
sąrašus atlikimas procentais
Užsiregistravusių pacientų
pirminei asmens sveikatos
priežiūrai Medicinos centre,
skaičius, tūkstančiais
Gydytojo konsultacijų,
apmokėtų PSDF biudžeto
lėšomis skaičius,
tūkstančiais
Gydytų ligonių II lygio
stacionare skaičius
Gydytų ligonių Slaugos ir
palaikomojo gydymo
stacionare skaičius
Ambulatorinės
reabilitacijos pacientų,
apdraustų privalomuoju
sveikatos draudimu, MC
Trakų filiale skaičius
Pacientų apmokėtų kitų
diagnostikos, gydymo
paslaugų ir patarnavimų
skaičius, tūkstančiais
Parengta diagnostikos ir
gydymo įrangos pirkimo
dokumentų per nustatytą
terminą skaičius

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

II

III

IV

25

50

75

100

VRM Medicinos centras
Konsultacijų skyrius

13

13

13

13

25

25

25

25

VRM Medicinos centras
Pirminės asmens
sveikatos priežiūros
skyrius
VRM Medicinos centras
Konsultacijų skyrius

190

375

563

750

30

75

115

150

18

35

52

70

5

10

15

20

VRM Medicinos centras
skyriai ir padaliniai

1

4

5

5

VRM Medicinos centras

VRM Medicinos centras
Vidaus ligų skyriai
VRM Medicinos centras
Slaugos ir palaikomojo
gydymo skyrius
VRM Medicinos centras
Trakų filialas

TVŪD prie VRM
Teigiamai
teikiamas
paslaugas
vertinančių
vidaus reikalų sistemos
darbuotojų dalis, ne mažiau
kaip, procentais

100

100

100

100

VŠĮ ,,Dainava“

42
Kodas

01-02-02

01.17
R-01-1701-01

R-01-1701-02

P -01-1701-01-01
P-01-1701-01-02

P-01-1701-01-03

P-01-1701-01-04

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Teikti teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų)
sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo paslaugas VšĮ „Pušynas“

Asignavimai tūkst.
Eur
150

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

2017 m.
IV ketv.

Teigiamai
teikiamas 100
100
100
paslaugas
vertinančių
vidaus reikalų sistemos
darbuotojų dalis, ne mažiau
kaip, procentais
PROGRAMA ,,LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ MIGRACIJOS PROCESŲ VALDYMAS“
Priimta sprendimų dėl
prieglobsčio prašymų
nagrinėjimo per 3 mėn.,
nepratęsus prašymo
nagrinėjimo termino, ne
mažiau kaip, procentais
Lietuvos Respublikos
piliečiams ir užsieniečiams
teikiamų paslaugų, dėl
kurių sumažinta
administracinė našta, ir visų
teikiamų paslaugų,
skaičiaus santykis, ne
mažiau kaip, procentais
Priimta Migracijos
departamento sprendimų
per nustatytus terminus, ne
mažiau kaip, procentais
Prašymų dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės
atkūrimo ir prašymų dėl
Lietuvos Respublikos
pilietybės atsisakymo,
išnagrinėtų nustatytais
terminais, dalis, ne mažiau
kaip, procentais
Užtikrintas valstybės
garantuojamos teisinės
pagalbos ir vertimo
paslaugų teikimas
prieglobsčio prašytojams
Migracijos departamento
darbuotojų kompiuterinių
darbo vietų, aprūpintų ne

IV
100

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos
VŠĮ ,,Pušynas“

53

MD prie VRM

96

MD prie VRM

99,5

MD prie VRM

100

MD prie VRM

MD prie VRM

Visiškai užtikrinta

70

MD prie VRM

43
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

senesne nei 5 metų
technika, dalis, procentais
Pagrįstų pretenzijų ir gautų
pretenzijų dėl asmens
dokumento kokybės
santykis, ne daugiau kaip,
procentais
Dėl spausdinimo įrenginių
gedimų brokuotų blankų
santykis su panaudotais
blankais, ne daugiau kaip,
procentais
Sertifikatų sudarymo ir
tvarkymo proceso atitiktis
teisės aktų ir standartų
reikalavimams, procentais

R-01-1702-01

P-01-1702-01-01

P-01-1702-01-02
01-01-01

Vertinimo kriterijai

Įgyvendinti valstybės politiką migracijos,
pilietybės, vizų ir prieglobsčio srityse:

1 356

IV

2017 m.
IV ketv.

Parengti 2016 m. Migracijos metraščio
elektroninį formatą

2017 m. II
ketv.

Parengti informacinio leidinio
,,Prieglobsčio suteikimo procedūra
Lietuvos Respublikoje. 2016 m. metinė
ataskaita“ elektroninį formatą
Parengti informaciją apie pagrindinius
migracijos rodiklius Lietuvos
Respublikoje ir skelbti ją Migracijos
departamento interneto svetainėje;
Parengti ir patvirtinti Migracijos
departamento oficialiosios statistikos
2018 m. skelbimo ir Statistinės

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

37

ADIC prie VRM

0,79

ADIC prie VRM

100

ADIC prie VRM

2017 m.
IV ketv.

Parengti teisės aktų, reglamentuojančių
migracijos, pilietybės, vizų ir
prieglobsčio klausimus, projektus

Koordinatorius22

MD prie VRM
skyriai pagal
kompetenciją
Parengta teisės aktų
projektų pers nustatytą
terminą, skaičius

-

-

-

8

MD prie VRM Resursų
valdymo skyrius

-

05.30

-

-

2017 m. II
ketv.

Parengtas metraštis ir
paskelbtas Migracijos
departamento interneto
svetainėje, ne vėliau kaip,
data
Parengta metinė ataskaita,
ne vėliau kaip, data

-

05.30

-

-

MD prie VRM
Prieglobsčio skyrius

2017 m.
III ketv.

Parengta informacija per
nustatytą terminą, data

-

-

07.20

-

MD prie VRM

2017 m.
IV ketv.

Parengtas kalendorius per
nustatytą terminą

-

-

-

11.30

MD prie VRM Resursų
valdymo skyrius

44
Kodas

01-01-02
01-01-03
01-01-04

01-01-05

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
informacijos pranešimų ir leidinių 2018
m. skelbimo kalendorių
Vykdyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d.
nutarimą Nr. 1017 „Dėl 2007 m. liepos
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl
Bendrijos migracijos statistikos ir
tarptautinės apsaugos statistikos ir
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų
rinkimo apie darbuotojus užsieniečius
nuostatų įgyvendinimo“
Atlikti aukštą pridėtinę vertę kuriančių
užsieniečių aptarnavimo Migracijos
departamento priimamajame statistinę
analizę
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d.
nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių,
kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į
Lietuvos Respublikos teritoriją“ vykdyti
perkeltinų asmenų atranką
Organizuoti kokybiškų vertimo paslaugų
teikimą prieglobsčio prašytojams
Organizuoti efektyvų valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos teikimą
prieglobsčio prašytojams
Dalyvauti ES įsteigtų institucijų darbo
grupių, komitetų, susijusių su vizų,
imigracijos ir prieglobsčio klausimais,
veikloje
Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir
fondų finansiniuose instrumentuose,
įgyvendinančiuose vystomojo
bendradarbiavimo veiklą paramą
gaunančiose šalyse prisidedant prie 17
Darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I–IV ketv.

29
38
29

37

Vertinimo kriterijai

Parengta ataskaitų per
nustatytą terminą, skaičius

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

II

III

IV

12

35

55

85

MD prie VRM Resursų
valdymo skyrius

2017 m.
IV ketv.

Parengta informacinių
pažymų, skaičius

-

-

-

1

MD prie VRM
Imigracijos skyrius

2017 m.
IV ketv.

Užtikrinta asmenų atranka
per nustatytus terminus,
procentai

-

-

-

100

MD prie VRM
Prieglobsčio skyrius

2017 m.
IV ketv.

Užtikrintas kokybiškų
vertimo paslaugų teikimas,
procentai
Užtikrintas efektyvus
valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos teikimas
Dalyvauta darbo grupių
posėdžiuose, skaičius

-

-

-

1400

MD prie VRM
Prieglobsčio skyrius

-

-

-

100

MD prie VRM
Prieglobsčio skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m. I
ketv.

Sumokėti valstybės nario
mokestį Tarptautinei
migracijos organizacijai per
nustatytą terminą, data

-

-

-

35

03.30

-

-

-

MD prie VRM
Kontrolės skyrius,
Imigracijos skyrius
Prieglobsčio skyrius
MD prie VRM
Resursų valdymo skyrius

45
Kodas

01-01-06

02-01-01

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Palaikyti Elektroninių paslaugų LR
piliečiams ir užsieniečiams teikimo ir
Elektroninio konsultavimo informacines
sistemas
Vykdyti kompiuterizuotą naujo
pavyzdžio asmens dokumentų išrašymą:
Vykdyti asmens dokumentų išrašymą

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

43

2017 m. I–
IV ketv.

852

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

Užtikrinti Bendrojo ryšių palaikymo
punkto (angl. Single point of contact)
veiklą.

2017 m.
IV ketv.

Atlikti testinio SPOC (angl. Single point
of contact) funkcionalumo testavimą su
Europos Sąjungos valstybių narių SPOC

2017 m.
IV ketv.

Užtikrinti, kad ADIC prie VRM teisės
aktai, reglamentuojantys prašymų
registravimą, dokumentų išrašymą ir
perdavimą būtų parengti (atnaujinti)
teisės aktuose nustatytais terminais
Užregistruoti
Europos
kelionės
dokumento neteisėtai ES esantiems
trečiųjų šalių piliečiams grąžinti blanką į
Saugiųjų
dokumentų
ir
saugiųjų
dokumentų blankų registrą, derinti ir
tvirtinti blanko technologinės apsaugos
priemones, eskizą, grafinį projektą ir
etaloną
Organizuoti parašą patvirtinančios šalies
sertifikavimo įstaigos (CSCA),
dokumentus pasirašyti įgaliotos įstaigos
(DSCA), atsakingos už patikrinimą šalies
sertifikavimo įstaigos (CVCA),

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Suteiktos sistemos
palaikymo paslaugos,
procentai

100

II
100

III
100

IV
100

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos
MD prie VRM Resursų
valdymo skyrius
ADIC prie VRM

Patenkinta prašymų per
nustatytus terminus,
procentais

Pasikeisti sertifikatais tarp
Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos valstybių
narių SPOC, procentais
Atlikti testus su Europos
Sąjungos valstybių narių
SPOC, procentas

100

100

100

100

100

100

100

100

-

20

40

60

Parengta teisės aktų per
nustatytą terminą, data
03.31

06.30

09.30

12.31

03.31

06.30

09.30

-

100

100

100

100

ADIC prie VRM
Išrašymo skyrius
Priežiūros skyrius
Strategijos skyrius
Sertifikatų skyrius
Administravimo skyrius
ADIC prie VRM
direktoriaus
pavaduotojas,
Priežiūros skyrius
Sertifikatų skyrius
ADIC prie VRM
direktoriaus
pavaduotojas,
Priežiūros skyrius
Sertifikatų skyrius
ADIC prie VRM
Strategijos skyrius,
Sertifikatų skyrius
Priežiūros skyrius

Per nustatytą terminą, data

Užtikrinti sertifikatų
sugeneravimą per
nustatytus terminus,
procentais

ADIC prie VRM
direktoriaus pavaduotojas
Strategijos skyrius

ADIC prie VRM
Priežiūros skyrius

46
Kodas

02-01-02

02-01-03

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
dokumentus patikrinti įgaliotos įstaigos
(DVCA) darbą
Sudaryti ir tvarkyti elektroninius
sertifikatus, įrašomus į asmens tapatybės
korteles, valstybės tarnautojo
pažymėjimus, Vyriausybės nario ir
valstybės pareigūno pažymėjimus ir
vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
tarnybinius pažymėjimus
Patikimumo užtikrinimo paslaugų
teikimo veiklos atitikties Reglamento
(ES) Nr. 910/2014 reikalavimams auditas
Vykdyti apsauginės, priešgaisrinės,
automatinio gesinimo dujomis, vaizdo
stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemų
priežiūrą, techninį aptarnavimą ir
remontą
Atlikti apklausą apie išrašomų asmens
dokumentų kokybę ir teikiamas
paslaugas
Prižiūrėti ir palaikyti Asmens dokumentų
išdavimo sistemą:
Vykdyti Asmens dokumentų gamybos
informacinės sistemos programinės
įrangos pakeitimus ir priežiūrą, išrašymo
įrangos remonto ir profilaktikos darbus
Įsigyti asmens dokumentų ir kelionės
dokumentų blankų:
Įsigyti pasų, asmens tapatybės kortelės,
valstybės tarnautojo pažymėjimo,
leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje,
pabėgėlio kelionės dokumento,
užsieniečio paso ir vizų įklijų blankų
Įsigyti ir paskirstyti vizų įklijų,
supaprastinto tranzito geležinkeliu
dokumentų (STGD) blankus ir blankus
vizai įklijuoti

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

2017 m.
IV ketv.

15 383

Sertifikatų sudarymo ir
tvarkymo proceso atitiktis
teisės aktų ir standartų
reikalavimams, procentais

2017 m.
IV ketv.

Per nustatytą terminą, data

2017 m.
IV ketv.

Per nustatytą terminą, data

2017 m.
IV ketv.
154

Vertinimo kriterijai

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

II

III

IV

100

100

100

100

-

06.30

09.30

-

03.31

06.30

09.30

12.31

ADIC prie VRM
Administravimo skyrius

-

-

-

12.31

ADIC prie VRM
Išrašymo skyrius

Per nustatytą terminą, data

ADIC prie VRM
Sertifikatų skyrius

ADIC prie VRM
Sertifikatų skyrius

ADIC prie VRM
Per nustatytus terminus
vykdomi programinės
įrangos pakeitimai,
išrašymo įrangos remontas
ir profilaktika

03.31

06.30

09.30

12.31

ADIC prie VRM
direktoriaus pavaduotojas
Priežiūros skyrius
ADIC prie VRM

Užtikrintas asmens
dokumentų gamybos
nepertraukiamumas,
procentas

100

100

100

100

Per nustatytą terminą
03.31

06.30

09.30

12.31

ADIC prie VRM
direktoriaus pavaduotojas
Strategijos skyrius
ADIC prie VRM
direktoriaus
pavaduotojas,
Strategijos skyrius

47
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Organizuoti ID-3 formato asmens
dokumentų blankų gamybos paslaugos
pirkimą

01.42
R-01-4201-01

P-01-4201-01-01

P-01-4201-01-02

R-01-4202-01
P-01-4202-01-01

P-01-4202-01-02

P-01-4202-01-03

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

2017 m.
IV ketv.

Organizuotas paslaugų
pirkimas per nustatytą
terminą, data

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

ADIC prie VRM
direktoriaus
09.30
12.31
pavaduotojas,
Strategijos skyrius
PROGRAMA ,,SPECIALAUS STATUSO SUBJEKTŲ, KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ APRŪPINIMAS GINKLAIS, JŲ PRIEDAIS,
ŠAUDMENIMIS BEI SPECIALIĄJA TECHNIKA“
Užtikrintas paslaugų,
Ginklų fondas prie VRM
Visiškai užtikrintas
produktų tiekimas
Viešųjų pirkimų komisija
specialaus statuso
subjektams nustatytais
terminais
Specialaus statuso subjektų
Ginklų fondas prie VRM
1
pretenzijų dėl vėluojamų
Viešųjų pirkimų komisija
įvykdyti ar neįvykdytų
paraiškų skaičius, ne
didesnis kaip
Surengta ginkluotės
Ginklų fondas prie VRM
7
pristatymų, seminarų
Analizės skyrius,
specialaus statuso
Vytautas Velička,
subjektams, skaičius
Įsigijimų skyrius,
Šarūnas Kubiakas
Užtikrintas fizinių ir
Visišk Visišk Visiš Visiškai Ginklų fondas prie VRM
juridinių asmenų paraiškų
ai
ai
kai
užtikrin Viešųjų pirkimų komisija
įvykdymas per nustatytus
užtikri užtikri užtikr tas
terminus
ntas
ntas
intas
Ginklų fondo Ginklų
Ginklų fondas prie VRM
133
parduotuvėje esantis
Viešųjų pirkimų
trumpųjų šaunamųjų ginklų
komisija, Realizacijos
asortimentas, ginklų
skyrius, Leonardas
modelių ir modifikacijų
Bradelis
skaičius, ne mažiau kaip
Elektroniniai pirkimai (iš
Ginklų fondas prie VRM
90
visų skelbiamų pirkimų)
Viešųjų pirkimų
sudarys ne mažiau kaip,
komisija, pirkimų
organizatorius
procentais (2013 metais –
80; 2016 metais – 90)
Kompiuterinių darbo vietų,
Ginklų fondas prie VRM
40
aprūpintų ne senesne nei 5
Analizės skyrius,
metų technika, dalis nuo
Vytautas Velička
bendro naudojimo,

48
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

01-01-01

Pateikti specialaus statuso subjektams
ginkluotę pagal gautas paraiškas

254

2017 m.
IV ketv.

01-01-02

Modernizuoti Ginklų registrą

14

2017 m.
IV ketv.

02-01-01

Parduoti ginkluotę fiziniams ir
privatiems juridiniams asmenims

810

2017 m.
IV ketv.

01.57

Vertinimo kriterijai

procentais (2014 metais –
28 procentai)
Gauta pretenzijų iš
specialaus statuso subjektų ,
ne daugiau kaip, skaičius

Per nustatytą terminą
įvykdytų paraiškų skaičiaus
santykis su gautų iš fizinių
ir juridinių asmenų
paraiškomis, procentais

II

III

IV

1

1

1

1

-

-

-

90

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

Ginklų fondas prie VRM
Viešųjų pirkimų
komisija, Realizacijos
skyrius, Leonardas
Bradelis
Ginklų fondas prie VRM
Analizės skyrius,
Vytautas Velička
Ginklų fondas prie VRM
Realizacijos skyrius,
Leonardas Bradelis

PROGRAMA ,,VIDAUS SAUGUMO FONDO PROGRAMA“

R-01-5701-01

Įgyvendinta nacionalinės
VRM RPD
4
Vidaus saugumo fondo
programos veiksmų,
ne mažiau kaip, skaičius
P-01-57Parengta sutarčių dėl
VRM RPD
20
01-01-01
projektams įgyvendinti
skirto finansavimo, skaičius
01-01-01 Administruoti Vidaus saugumo fondo
58 335
2017 m. I– Pateikti dokumentai, ne
03.31
VRM RPD VSFS37
programą
IV ketv.
vėliau kaip, data
Pateikti dokumentai, ne
03.31
VRM RPD VSFS
vėliau kaip, data
Pateikti dokumentai, ne
10.31
VRM RPD VSFS
vėliau kaip, data
ANTRASIS STRATEGINIS TIKSLAS
„FORMUOTI VALSTYBĖS POLITIKĄ VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTOSE VALDYMO SRITYSE, SUDARYTI SĄLYGAS EFEKTYVIAM VIEŠAJAM
VALDYMUI“
E-02-03
02.01.
37

Gyventojų, manančių, kad
VTD SVP rodiklis
26
valstybės tarnautojų veikla
gerėja, dalis, procentais
PROGRAMA „VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ VALSTYBĖS POLITIKOS FORMAVIMAS, ĮGYVENDINIMO

VRM RPD Vidaus saugumo fondo skyrius – toliau VSFS

49
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ“
R-0201-0111
R-0201-0112
R-0201-0113

R-0201-0114

R-0201-0115

R-02-0101-16

R-0201-0117

Gyventojų, kurie saugiai
jaučiasi savo gyvenamojoje
vietovėje, dalis, ne mažiau
kaip, procentais
Gyventojų, manančių, kad
rizika tapti nusikaltimo
auka savo gyvenamojoje
vietovėje yra maža, dalis,
ne mažiau kaip, procentais
Ištirtų sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų,
nurodytų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo
kodekso XX, XXVIII,
XXX–XXXIII, XXXVI ir
XXXVII skyriuose, dalis,
ne mažiau kaip, procentais,
Teroristiniais tikslais
padarytų nusikaltimų,
nurodytų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo
kodekso 250 straipsnio 3–5
dalyse, skaičius
Policijos, Valstybės sienos
apsaugos
tarnybos
ir
valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo
tarnybos
pareigūnų, patenkintų savo
darbu tarnyboje, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
Gyventojai, kurie pasitiki
elektroninio bendravimo su
valstybės institucijomis
saugumu, dalis, visų
Lietuvos gyventojų
procentas
Sumažėjusi administracinė
našta gyventojams ir ūkio
subjektams, ne mažiau kaip,

80

VRM VSMPD

70

VRM VSMPD

76

VRM VSMPD

0

VRM VSMPD

65

VRM ŽIPD

63

VRM EVSPS

3

VRM VVPD

50
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

procentais
R-0201-0119

R-0201-0120
R-0201-0121
R-0201-0122
R-0201-0123

R-0201-0124

R-0201-0125

Paslaugas teikiančios
valstybės institucijos ir
įstaigos, kurių veiklos
kokybė įvertinta pagal
nustatytus rodiklis, ne
mažiau kaip, procentais
Mažėjanti asmens
dalyvavimo našta gaunant
gyvenimo įvykių
elektronines paslaugas,
mažėjimo procentas
Vidaus reikalų sistemos IT
išteklių valdymo
centralizacijos lygis, ne
mažiau kaip, procentais
Vidaus reikalų sistemos
naudotojų pasitenkinimas
IT paslaugų teikimo
kokybe, ne mažiau kaip,
procentais
Vidaus reikalų sistemos
vadovaujančių darbuotojų,
tobulinusių
administracinius gebėjimus,
dalis, ne mažiau kaip,
procentais
Vidaus reikalų sistemos
darbuotojų, įskaitant
vadovaujančius
darbuotojus, savanoriška
kaita, ne daugiau kaip,
mediana procentais
Vidaus reikalų sistemos
darbuotojų,
rekomenduojančių vidaus
reikalų sistemą kaip
patrauklų darbdavį, dalis,
ne mažiau kaip, procentais

10

VRM VVPD

5

VRM EVSPS

70

VRM EVSPS

100

VRM EVSPS

80

VRM ŽIPD

3

VRM ŽIPD

60

VRM ŽIPD

51
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

R-0201-0126
R-0201-0127
R-0201-0128
R-0201-0129

P-02-0101-0101
P-02-0101-0102

P-02-0101-0103
P-02-0101-0104
P-02-0101-0138

Indeksas bus pradėtas skaičiuoti įvertinus 2016 metų duomenis
VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius- toliau VRM KPVTS
40
Pagal Baudžiamojo kodekso 129 str.
39

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

Korupcijos suvokimo VRM
ir įstaigose prie VRM
indeksas
Gyventojų, manančių, kad
viešojo valdymo institucijų
veikla gerėja, dalis,
procentais
Viešinamos informacijos
skaidrumo ir prieinamumo
vertinimas, indeksas
Prašymams išnagrinėti ir
sprendimams priimti
reikalinga informacija,
kurią gauna pats asmens
prašymą nagrinėjantis
valstybės tarnautojas,
procentais
Įgyvendinta suplanuotų
priemonių, skirtų viešajam
saugumui stiprinti,
procentais
Gyventojų, kurie turėjo
reikalų su vidaus reikalų
sistemos darbuotojais ir
nurodė, kad iš jų tikėjosi
arba reikalavo kyšio, dalis,
ne daugiau kaip, procentais
Nusikalstamų veikų
skaičius, tenkantis 100
tūkst. gyventojų, ne
daugiau kaip
Nužudymų40 skaičius,
tenkantis 100 tūkst.
gyventojų, ne daugiau kaip
Vaikų, nukentėjusių nuo
nusikaltimų žmogaus

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

-38

VRM KPVTS39

21

VRM VVPD

0,5

VRM VVPD

67

VRM VVPD

100

VRM VSMPD

6

VRM KPVTS

2400

VRM VSMPD

5,4

VRM VSMPD

150

VRM VSMPD

52
Kodas

05

P-02-0101-0106

P-02-0101-0107
P-02-0101-0108
P-02-0101-0201
P-02-0101-0202
P-02-0101-0203

P-02-0101-0204

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

gyvybei ir sveikatai,
skaičius, tenkantis 100
tūkst. vaikų, ne daugiau
kaip
Prekybos žmonėmis
ikiteisminių tyrimų,
trukusių ne ilgiau kaip 2
metus ir baigtų
kaltinamuoju aktu, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
Neužimtų pirminės ir
vidurinės grandies vidaus
tarnybos sistemos
pareigūnų pareigybių dalis,
ne daugiau kaip, procentais
Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų, tobulinusių
kvalifikaciją, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
Institucijų, supaprastinusių
viešąsias ir administracines
paslaugas skaičius, ne
mažiau kaip
Ministerijų surengtos
viešosios konsultacijos
visuomenei svarbiais
klausimais, ne mažiau kaip,
skaičius
Gyventojų, turinčių asmens
tapatybės kortelę su
aktyviais sertifikatais ir
naudojančių ją asmens
tapatybei elektroninėje
erdvėje patvirtinti ar
nustatyti ir elektroniniams
duomenims pasirašyti,
dalis, procentais
Užtikrintas elektroninio
tapatumo nustatymo ir
pasirašymo priemonių

II

III

Visiškai užtikrintas

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

68

VRM VSMPD

10

VRM ŽIPD

61

VRM ŽIPD

10

VRM VVPD

30

VRM VVPD

21

VRM EVSPS

VRM EVSPS

53
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

panaudojimas
P-02-0101-0205

P-02-0101-0206
P-02-0101-0207
P-02-0101-0208
P-02-0101-0301

P-02-0101-0302

41

VRM Teisės departamentas

Vidaus reikalų sistemos
darbuotojų, žinančių, kaip
ir kur pranešti apie
pastebėtus korupcijos
atvejus vidaus reikalų
sistemoje, dalis, procentais
Vidaus reikalų sistemos
darbuotojų, pasirengusių
pranešti apie pastebėtus
korupcijos atvejus, dalis,
procentais
Vidaus reikalų sistemos
darbuotojų, patenkintų
tiesioginių vadovų veikla,
dalis, ne mažiau kaip,
procentais
Viešųjų ir administracinių
paslaugų, teikiamų
elektroniniu būdu, dalis
procentais

50

VRM KPVTS

30

VRM KPVTS

80

VRM ŽIPD

25

VRM EVSPS

Laiku įvykdytų
Vyriausybės
kontroliuojamų pavedimų
pokytis, palyginti su
paskutinių dviejų metų
vidurkiu, ne mažiau kaip,
procentais
Laiku įvykdytų
kontroliuojamų pavedimų
parengti teisės aktų
projektus pokytis, palyginti
su paskutinių dviejų metų
vidurkiu, ne mažiau kaip,
procentais

+1

VRM BD

+1

VRM TD41

54
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Užtikrintas ministerijos
vadovybės ir (ar) kitų
ministerijos atstovų
dalyvavimas ir Lietuvos
Respublikos pozicijos
vidaus reikalų ir sporto
klausimais pristatymas
Europos Sąjungos Tarybos
posėdžiuose
Užtikrinti aukšto lygio
tarptautinių (dvišalių ir
daugiašalių) renginių
organizavimą, dalyvavimą
juose, VRM interesų
atstovavimą.
Išplatinta pranešimų
spaudai, ne mažiau kaip,
skaičius

P-02-0101-0304

01-01-02
01-01-03
01-01-04

01-01-05

42

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

P-02-0101-0303

P-02-0101-0305
01-01-01

Vertinimo kriterijai

Organizuoti ir įgyvendinti priemones
prekybos žmonėmis prevencijai,
baudžiamajam persekiojimui, aukų
apsaugai ir pagalbai bei koordinavimui
stiprinti
Užtikrinti prieglobsčio prašytojų
apgyvendinimą alternatyviose
apgyvendinimo vietose
Sudaryti sąlygas Europos migracijos
tinklo Nacionalinio informacijos centro
veiklai (17 darnaus vystymosi tikslas)
Organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų
teisės pažeidimų prevencijos subjektų
mokymus nusikalstamų veikų ir kitų
teisės pažeidimų prevencijos programų
rengimo ir įgyvendinimo efektyvumo
vertinimo klausimais
Organizuoti nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos projektų

VRM Tarptautinio bendradarbiavimo departamentas

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

Visiškai užtikrintas

VRM TBD42

Visiškai užtikrintas

VRM TBD

280

VRM VRS / BD

44

2017 m.
IV ketv.

VRM VSMPD
Visuomenės saugumo
skyrius

44

2017 m.
IV ketv.

44

2017 m.
IV ketv.

4,2

2017 m.
IV ketv.

VRM VSMPD
Migracijos reikalų
skyrius
VRM VSMPD
Migracijos reikalų
skyrius
VRM VSMPD
Visuomenės saugumo
skyrius

3

2017 m.
IV ketv.

Atlikta per nustatytą
terminą, ne vėliau kaip, data

-

-

-

12.30

VRM VSMPD
Visuomenės saugumo
skyrius

55
Kodas

01-01-06
01-01-07

01-01-08

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
(programų) konkursus ir skatinti jų
autorius
Dalyvauti Europos nusikalstamumo
prevencijos tinklo veikloje
Organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų
teisės pažeidimų prevencijos prioritetų
nustatymo ir vykdymo efektyvumo
tyrimus, jų rezultatų, metodinės
medžiagos, gerosios patirties ir kitos
nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos požiūriu vertingos
informacijos sklaidą
Finansuoti dingusių vaikų karštosios
telefono linijos numerio 116000 veiklą

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

3

2017 m.
IV ketv.

8,9

2017 m.
IV ketv.

36,6

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

Dalyvauta posėdžiuose per
nustatytą terminą, ne vėliau
kaip, data

-

-

-

12.30

VRM VSMPD
Visuomenės saugumo
skyrius
VRM VSMPD
Visuomenės saugumo
skyrius

Užtikrinta telefono linijos
veikla, užtikrinimo
procentais

100

100

100

100

VRM VSMPD
Visuomenės saugumo
skyrius
VRM VSMPD
Visuomenės saugumo
skyrius
VRM VSMPD
Migracijos reikalų
skyrius

01-01-09

Atnaujinti ir palaikyti interneto svetainę
www.bukstipri.lt

0,3

2017 m.
IV ketv.

01-01-12

Prisidėti prie Tarptautinės migracijos
organizacijos Migracijos informacijos
centro veiklos, siekiant užtikrinti
informacijos visais su grįžimu į Lietuvą
ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais
klausimais teikimą (17 darnaus
vystymosi tikslas)
Dalyvauti Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) veikloje
ir sumokėti EVAI nario mokestį

70

2017 m.
IV ketv.

55

2017 m.
IV ketv.

Sumokėtas nario mokestis,
ne vėliau kaip, data

03.01

-

-

-

VRM VVPD Viešojo
administravimo politikos
skyrius

Užtikrinti Lietuvos delegacijos Europos
Sąjungos Regionų komitete sekretoriato
funkcionavimą, išlaikant Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovus
Briuselyje
Užtikrinti Lietuvos delegacijos Europos
Tarybos Vietos ir regionų valdžių
kongrese sekretoriato funkcionavimą
Užtikrinti savivaldybių veiklos gerosios
patirties sklaidą iš dalies padengiant

125

2017 m.
IV ketv.

Pervestos lėšos, ne vėliau
kaip, data

03.31

06.30

09.30

12.31

VRM VVPD Vietos
savivaldos politikos
skyrius

6

2017 m.
IV ketv.

Pervestos lėšos, ne vėliau
kaip, data

03.31

06.30

09.30

12.31

35

2017 m.
IV ketv.

Pervestos lėšos, ne vėliau
kaip,data

-

-

09.30

-

VRM VVPD Vietos
savivaldos politikos
skyrius
VRM VVPD Vietos
savivaldos politikos
skyrius

01-02-03

01-02-04

01-02-05
01-02-06

56
Kodas

01-02-07

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Auksinės krivūlės laureatų apdovanojimo
ceremonijos išlaidas
Organizuoti gyventojų pilietinio
aktyvumo skatinimo priemones

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

4

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijai

I

01-02-08

Dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (EBPO) veikloje

20

2017 m.
IV ketv.

Dalyvauta
renginiuose
pagal gautus kvietimus,
procentais

01-02-09

Įgyvendinti sutartį dėl valstybės
tarnautojų administracinių gebėjimų
tobulinimo:

19

2017 m.
IV ketv.

Parengta naujų mokymo
programų, skaičius
Organizuota mokymo
renginių, skaičius (ne
mažiau kaip)
Parengti dokumentai, ne
vėliau kaip, data

01-02-10

01-02-11
01-02-13
01-03-01
01-03-02

Parengti viešajam pirkimui reikalingus
dokumentus
Vykdyti su Elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) plėtros
2011-2019 metais programos
įgyvendinimu susijusias priemones
Tobulinti asmens tapatybės kortelės,
elektroninio parašo infrastruktūras,
pasirašymo priemones
Sudaryti sąlygas ministerijos krepšinio
komandai dalyvauti sporto turnyruose ir
kituose renginiuose
Sudaryti sąlygas Vidaus reikalų
ministerijos administracijos padalinių
veiklai
Sudaryti sąlygas specialiųjų atašė
teisėsaugos klausimais veiklai

87

14

Vertinimo kriterijų reikšmės

2017 m.
II ketv.
2017 m.
IV ketv.

II

III

IV

100

100

100

100

-

-

-

2

-

-

-

7

-

06.30

-

-

2017 m.
IV ketv.

4

2017 m.
IV ketv.

4 247

2017 m.
IV ketv.

164

2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

VRM VVPD Vietos
savivaldos politikos
skyrius
VRM VVPD

VRM ŽIPD Politikos
skyrius

VRM ŽIPD Politikos
skyrius
VRM EVSPS

VRM EVSPS
Išnuomota salė, data

03.31

06.30

09.30

12.31

TVŪD prie VRM
VRM EFD

Apmokėtos patirtos
išlaidos, per nustatytą
terminą – laiku / pavėluotai

laiku

laiku

laiku

laiku

VRM EFD

57
Kodas

01-03-03

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Dalyvauti Europos Sąjungos komitetų,
darbo grupių posėdžiuose, kituose
tarptautiniuose renginiuose

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

81

2017 m. I–
IV ketv.

2017 m. I–
IV ketv.

01-03-04

Gerinti viešuosius ryšius:

15

Rengti ir platinti pranešimus
žiniasklaidai
Parengti atsakymus į žurnalistų
paklausimus, koordinuoti ir teikti
komentarus žiniasklaidai, organizuoti
spaudos konferencijas
Ministerijos interneto svetainės priežiūra,
informacijos pateikimo joje iniciavimas
ir koordinavimas
Ministerijos reprezentacinių priemonių
kūrimo, atrankos ir įsigijimo
organizavimas ir vykdymas
Organizuoti ministerijos vidinės
komunikacijos renginius
01-03-06
01-03-07

43

Atlikti sociologinius tyrimus Vidaus
reikalų ministerijai priskirtose valdymo
srityse
Vykdyti įsipareigojimus dėl teismo
sprendimo

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Užtikrintas ministerijos
vadovybės ir (ar) kitų
ministerijos atstovų
dalyvavimas ir Lietuvos
Respublikos pozicijos
vidaus reikalų ir sporto
klausimais pristatymas
Europos Sąjungos Tarybos
posėdžiuose, procentais
Užtikrintas aukšto lygio
tarptautinių (dvišalių ir
daugiašalių) renginių
organizavimas,
dalyvavimas juose, VRM
interesų atstovavimas,
procentais

II

III

IV

100

100

100

100

VRM TBD

100

100

100

100

VRM TBD

VRM BD
Pranešimų, ne mažiau kaip,
skaičius
Parengta atsakymų per
nustatytą terminą,
procentais

50

70

160

280

VRM BD patarėja

100

100

100

100

VRM BD patarėja

VRM BD Raštvedybos ir
gyventojų priėmimo
skyrius
VRM BD Veiklos
planavimo ir
organizavimo skyrius
VRM BD Veiklos
planavimo ir
organizavimo skyrius
VRM BD
Patarėjai

Atitiktis nustatytiems
reikalavimams43, procentais

100

100

100

100

2017 m.
IV ketv.

Atlikta procedūrų per
nustatytą terminą,
procentais
Organizuota renginių, ne
mažiau kaip, skaičius

100

100

100

100

10

2017 m.
IV ketv.

270

2017 m.
IV ketv.

Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius22

Atlikta sociologinių tyrimų,
skaičius

3

6
-

Interneto svetainės atitiktis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašui

9
-

12
-

2

VRM EFD

58
Kodas

02.11.

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

PROGRAMA „VIDAUS REIKALŲ INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA“

R-0211-0101

R-0211-0102

P-02-1101-0101

P-02-1101-0102
P-02-1101-01-03
P-02-1101-01-04
44

Asignavimai tūkst.
Eur

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM

Vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių
įstaigų, kurių patikėjimo
teise valdomas
nekilnojamasis turtas
administruojamas
centralizuotai, ūkinės
priežiūros išlaidos,
tenkančios 1 kv. metrui
bendro įstaigos valdomo
turto, neviršytų 11,6 Eur.
Įvykdyta užsakymų
(paraiškų) suteikti
transporto paslaugas Vidaus
reikalų ministerijai ir
įstaigoms prie Vidaus
reikalų ministerijos per
nustatytus terminus, ne
mažiau kaip, procentais
Turto valdymo ir ūkio
departamento patikėjimo
teise valdomų
administracinės paskirties
patalpų būklė, kurių būklė
pagerinta, dalis, procentais
nuo bendro ploto
Kompiuterizuotų darbo
vietų, kurioms bus
užtikrinta apsauga nuo
elektros energijos tinklo
įtampos sutrikimų skaičius
Elektroniniai pirkimai (iš
visų skelbiamų pirkimų)
sudarys ne mažiau kaip,
procentais
Vidaus reikalų ministerijos
darbuotojų darbo vietos

11,5

TVŪD prie VRM44

98,5

TVŪD prie VRM
Autoūkio skyrius

2,0

TVŪD prie VRM
Nekilnojamojo turto
administravimo skyriaus
remonto ir priežiūros
poskyris

105

TVŪD prie VRM
Nekilnojamojo turto
administravimo skyriaus
Remonto ir priežiūros
poskyris
TVŪD prie VRM
Viešųjų pirkimų skyrius

97

100

TVŪD prie VRM

59
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

aprūpintos informacinių
technologijų priemonėmis,
leidžiančiomis sudaryti,
patvirtinti ar gauti
dokumentus, pasirašytus
teisinę galią turinčiu
elektroniniu parašu, ne
mažiau kaip, procentais
Techniškai tvarkingomis
per pirminę valstybinę
techninę apžiūrą pripažintų
transporto priemonių,
išlaikomų iš Vidaus reikalų
ministerijos asignavimų,
dalis, ne mažiau kaip,
procentais
Parengta naujų meno
programų, ne mažiau kaip,
skaičius

R-02-1102-01

P-02-1102-02-01

Atlikta meno programų
oficialiuose renginiuose,
formuojančiuose gerą
vidaus reikalų ministrui
pavestose valdymo srityse
veikiančių įstaigų įvaizdį,
skaičius, ne mažiau kaip
Vykdyti Vidaus reikalų ministerijos ir jos
finansuojamų padalinių materialinį
techninį aprūpinimą, turto apskaitą ir
aprūpinimą autotransportu:
Administruoti materialinio techninio
aprūpinimo paraiškas, atlikti viešųjų
pirkimų procedūras, tvarkyti įsigyto turto
apskaitą

1 754

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

P-02-1101-0105

01-01-01

Vertinimo kriterijai

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos
Materialinio aprūpinimo
skyrius

95

TVŪD prie VRM
Autoūkio skyrius

5

VRM Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras
Direktorė,
Meno vadovas ir
dirigentas
VRM Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras
Direktorė,
Meno vadovas ir
dirigentas

103

TVŪD prie VRM
Materialinio aprūpinimo
skyrius
Autoūkio skyrius
Apskaitos ir finansų
skyrius
TVŪD prie VRM
Materialinio aprūpinimo
skyrius
Autoūkio skyrius
Apskaitos ir finansų
skyrius

60
Kodas

01-01-02

01-01-04

01-01-05

02-01-01

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Įsigyti ilgalaikį turtą Vidaus reikalų
ministerijos padalinių veiklai užtikrinti
Atlikti viešųjų pirkimų procedūras,
vykdyti pirkimo sutarčių, perduoti turtą
naudotojams
VRM administracinio pastato Vilniuje,
Šventaragio g. 2, ketvirto aukšto patalpų
remontas
Atlikti Turto valdymo ir ūkio
departamento prie VRM patikėjimo teise
valdomų nurašytų pastatų, esančių
Liepkalnio g. 170, Vilniuje ir Rūdininkų
k., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.,
griovimo darbus
Aptarnauti vidaus reikalų sistemos
renginius (padalinių rikiuotes, paradus,
priesaikų priėmimą ir kitus ritualus):
Atlikti aukšto meninio lygio meno
programas vidaus reikalų sistemos
institucijų ir įstaigų oficialiuose ir
kituose renginiuose, formuojančiuose
gerą vidaus reikalų ministrui pavestose
valdymo srityse veikiančių įstaigų įvaizdį
Atlikti aukšto meninio lygio meno
programas ne vidaus reikalų sistemos
institucijų ir įstaigų oficialiuose ir
kituose renginiuose, formuojančiuose
gerą vidaus reikalų ministrui pavestose
valdymo srityse veikiančių įstaigų įvaizdį
Pateikti marketingo siūlymus oficialių ir
kitų masinių renginių populiarinančių ir
galinčių populiarinti vidaus reikalų
sistemos įstaigas organizatoriams apie
galimybes į organizuojamus renginius
įtraukti orkestro pasirodymus

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

523

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

2017 m.
IV ketv.

75

2017 m.
IV ketv.

430

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Atsakingi vykdytojai,
pastabos
TVŪD prie VRM
Materialinio aprūpinimo
skyrius
TVŪD prie VRM
Materialinio aprūpinimo
skyrius
TVŪD prie VRM
Nekilnojamojo turto
administravimo skyriaus
remonto ir priežiūros
poskyris
TVŪD prie VRM
Nekilnojamojo turto
administravimo skyriaus
remonto ir priežiūros
poskyris

2017 m.
IV ketv.
69

Koordinatorius22

Patenkinta paraiškų, ne
mažiau kaip, procentais

98,5

98,5

98,5

98,5

Atlikta aukšto meninio
lygio meno programų,
skaičius

8

21

63

73

Atlikta aukšto meninio
lygio meno programų,
skaičius

4

13

18

30

2017 m.
IV ketv.
Pateikta pasiūlymų,
skaičius

15

20

30

40

VRM Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras
Direktorė,
Meno vadovas ir
dirigentas
VRM Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras
Direktorė,
Meno vadovas ir
dirigentas
VRM Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras
Direktorė,
Meno vadovas ir
dirigentas
VRM Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras
Planavimo ir finansų
kontrolės specialistė

61
Kodas

E-03-02

03-03
R-0303-0102
R-0303-0103

R-0303-0104
R-0303-0105

R-0303-0106

R-0303-0107
R-03-0301-08

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

TREČIASIS STRATEGINIS TIKSLAS
„SUDARYTI SĄLYGAS TOLYGIAI IR DARNIAI REGIONŲ PLĖTRAI“
Lietuvos Respublikos vieta
VRM RPD
7
tarp mažiausius regioninius
netolygumus turinčių ES
šalių
PROGRAMA ,,REGIONŲ PLĖTROS IR EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS“
Gyvenamosios aplinkos
indeksas
Asmenys, gyvenantys
namų ūkiuose,
susiduriančiuose su būsto
problemomis (triukšmas,
aplinkos ir oro
užterštumas, nesaugus
rajonas), procentais
Apskritys, kuriose 15–64
metų gyventojų užimtumo
lygis mažesnis kaip 60
procentų, vienetais
Vidinė netto migracija tarp
kaimo ir miesto vietovių
(skirtumas tarp atvykusių
iš miesto į kaimą ir
išvykusių iš kaimo į miestą
gyventojų, vienetais
Teritorinė socialinė
sanglauda (vidutinių
nedarbo ir darbo
užmokesčio skirtumų
mažėjimas), procentiniais
punktais
Sukurtos naujai arba
atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, ne mažiau
kaip, tūkst. kv. metrų
Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis tautinių
mažumų gausiai

5,7

VRM RPD

9

VRM RPD

3

VRM RPD

-280

VRM RPD

0,5

VRM RPD

100

VRM RPD

480

VRM RPD

62
Kodas

R-03-0301-09
R-03-0301-10

R-03-0301-11
P-03-0301-0102

P-03-0301-0103

P-03-0301-0104

P-03-0301-02-01

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

gyvenamose savivaldybėse,
ne mažiau kaip, eurais
Pritraukta papildomų
materialinių investicijų į
tikslines teritorijas, ne
mažiau kaip, mln. eurų
Dirbančiųjų dalis įmonėse,
lyginant su darbingo
amžiaus gyventojų
skaičiumi savivaldybėse,
kuriose yra išskirtų tikslinių
teritorijų, procentais
Užimtųjų dalis tikslinėse
teritorijose, procentais
Sudarytų projektų sutarčių
pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programos 10 prioriteto
Vidaus reikalų ministerijos
administruojamas
priemones skaičius
Sudarytų projektų sutarčių
pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto
Vidaus reikalų ministerijos
administruojamą priemonę
skaičius
Sudarytų projektų sutarčių
pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto
Vidaus reikalų ministerijos
administruojamas
priemones skaičius.
Materialinių investicijų
augimo mažųjų ir vidutinių

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

60

VRM RPD

35

VRM RPD

51

VRM RPD

35

VRM RPD

50

VRM RPD

20

VRM RPD

1,1

VRM RPD

63
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

P-03-0301-02-02

P-03-0301-02-03

P-03-0301-02-05

P-03-0301-02-06

R-03-0302-01
P-03-0302-01-01
45

Regioninės plėtros departamentas prie VRM

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

miestų tikslinėse
teritorijose, lyginant su
šalies vidurkiu, indeksas
(mažėjimo rodiklis)
Didžiųjų miestų gyventojų
dalis, nurodanti, kad
susiduria su oro ir aplinkos
užterštumo, kurį sukelia
eismas ar pramonė,
problema, arba gyvenančių
nusikaltimais, smurtu,
vandalizmu garsėjančiame
rajone, ne daugiau kaip,
rodiklių vidurkis, procentais
Bendruomenių pasiūlytų
vietos plėtros projektų,
kuriems skirtas
finansavimas, skaičius, ne
mažiau kaip
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir
Sanglaudos fondo lėšų
dalis, dėl kurios
paskirstymo projektams
sprendimai priimami
regionų plėtros tarybose,
procentais
Lietuvos partnerių,
dalyvaujančių remiamose
bendradarbiavimo
programose su užsienio
partneriais, skaičius
Regionų projektų sąrašų,
patvirtintų atsižvelgiant į
pateiktus pasiūlymus, dalis,
procentais
Parengta regionų plėtros
planų patikslinimo projektų,

95

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

14,5

VRM RPD

20

VRM RPD

16

VRM RPD

35

VRM RPD

95

95

95

RPD prie VRM45
apskričių skyriai

5

7

10

RPD prie VRM apskričių
skyriai

64
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

II

III

IV

Suorganizuota
regionų
plėtros tarybų posėdžių, per
nustatytus terminus, dalis,
ne mažiau kaip, procentais
Įvertinta regionų plėtros
taryboms
pateiktų
projektinių pasiūlymų dėl
regionų
projektų
įgyvendinimo,
per
nustatytus terminus, dalis,
ne mažiau kaip, procentais
Patvirtintas
ministro
įsakymu 2014–2020 metų
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
investicijų administravimo
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų ministerijoje
tvarkos aprašas
Parengti viešųjų pirkimų
dokumentai, ne vėliau kaip,
data

95

95

95

95

RPD prie VRM apskričių
skyriai

90

90

90

90

RPD prie VRM apskričių
skyriai

Parengtų
mokėjimų
prašymų
ir
pateiktų
įgyvendinančiajai
institucijai, skaičius

skaičius
P-03-0302-0102
P-03-0302-0103

01-01-01

01-01-07

01-01-08

01-01-09

Dalyvauti Europos Sąjungos paramos
2014-2020 m. valdymo ir kontrolės
sistemoje

2014-2020 m. Vertinimo ir vertinimo
galimybių stiprinimo projektams
finansuoti:
Parengti integruotų teritorinių investicijų
vertinimų paslaugų pirkimo dokumentus
Administruoti 2014-2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinę paramą:
Rengti mokėjimo prašymus ir pateikti
įgyvendinančiai institucijai
Informuoti ir viešinti apie 2014-2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinę paramą

147

2017 m.
IV ketv.

148

2017 m.
IV ketv.

966

2017 m.
IV ketv.

206

2017 m.
IV ketv.

Rengti mokėjimo prašymus ir pateikti
įgyvendinančiai institucijai
46

VRM RPD Europos regioninės plėtros fondo skyrius – toliau ERFS
VRM RPD Europos socialinio fondo skyrius – toliau ESFS
48
VRM RPD Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius – toliau RPSKS
47

VRM RPD
ERPFS46, ESFS47,
RPSKS48
-

-

-

1

-

-

09.01

-

VRM RPD ERPFS

-

1

1

1

VRM RPD ESFS

VRM RPD
Parengtų
mokėjimų
prašymų
ir
pateiktų
įgyvendinančiajai

-

1

-

1

VRM RPD ESFS

65
Kodas

01-01-10

01-01-11

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Informacijos apie 5, 7, 8 ir 10 prioritetų
įgyvendinimo priemones skelbimas ar
atnaujinimas interneto portale
www.esinvesticijos.lt
Institucinių pajėgumų stiprinimas ir
veiksmingas viešasis administravimas

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

institucijai, skaičius
Priemonių, apie kurias
duomenys skelbiami ir
atnaujinami, skaičius
25 407

I

II

III

IV

-

-

6

6

Parengtų sprendimų dėl
finansavimo
skyrimo
projektams, skaičius

-

-

-

60

Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui

Patikrintų paraiškų
asignavimų valdytojui,
skaičius

-

-

-

42

Stiprinti Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pasirengimą reaguoti
į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų
gamtinių reiškinių padarinius

608

Didinti kultūros institucijų ir įstaigų
veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų
paslaugų kokybę
Parengti sprendimai dėl finansavimo
skyrimo projektams, įgyvendinamiems
pagal 10 prioriteto įgyvendinimo
priemones (kultūros srities )

2017 m.
IV ketv.

Sveikatos srities viešojo valdymo
institucijų veiklos skaidrumo ir
efektyvumo didinimas bei teikiamų
paslaugų kokybės gerinimas
Parengti sprendimai dėl finansavimo
skyrimo projektams, įgyvendinamiems
pagal 10 prioriteto įgyvendinimo
priemones (sveikatos srities )
Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui

3 000

Atsakingi vykdytojai,
pastabos
VRM RPD
ERPFS, ESFS

VRM RPD ESFS

VRM RPD ESFS
VRM RPD

Patikrintų paraiškų
asignavimų valdytojui,
skaičius
1 022

Koordinatorius22

VRM RPD

Parengti sprendimai dėl finansavimo
skyrimo projektams, įgyvendinamiems
pagal 10 prioriteto įgyvendinimo
priemones

-

-

-

3

2017 m.
IV ketv.

Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui
01-01-13

Vertinimo kriterijų reikšmės

2017 m.
IV ketv.

Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui
01-01-12

Vertinimo kriterijai

VRM RPD ERPFS
VRM RPD

Parengtų sprendimų dėl
finansavimo
skyrimo
projektams, skaičius

-

-

-

2

Patikrintų paraiškų
asignavimų valdytojui,
skaičius

-

-

-

2

2017 m.
IV ketv.

VRM RPD ESFS

VRM RPD ESFS
VRM RPD

Parengtų sprendimų dėl
finansavimo
skyrimo
projektams, skaičius

-

-

-

5

Patikrintų paraiškų
asignavimų valdytojui,

-

-

-

5

VRM RPD ESFS
VRM RPD ESFS

66
Kodas

01-01-14

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Atlikti vadovaujančiosios institucijos
atsakomybe pavestas funkcijas,
administruojant 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą

Asignavimai tūkst.
Eur

487

Įvykdymo
terminas

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijai

skaičius
Parengtas 2014-2020 metų
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
investicijų
veiksmų
programos įgyvendinimo
administravimo
departamente
vidaus
procedūrų aprašo pakeitimo
projektas, skaičius
Atnaujintas Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijai pateiktas
departamento Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos (toliau –
VKS) klausimynas, kuris
reikalingas VKS aprašymui
parengti, kartai
Išanalizuoti suinteresuotų
institucijų parengtų ir raštu
pateiktų derinti teisės aktų,
reglamentuojančių 20142020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos
administravimą, jų
detalizavimo dokumentų
projektai ir nustatytais
terminais parengtos bei
pateiktos pastabos ir
pasiūlymai, proc.
Parengtas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro įsakymo dėl
Regiono plėtros tarybos
pavyzdinio darbo
reglamento pakeitimo
projektas

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

II

III

IV

1

1

1

2

RPD prie VRM
Techninės paramos
administravimo ir veiklos
koordinavimo skyrius

-

-

1

1

RPD prie VRM
Techninės paramos
administravimo ir veiklos
koordinavimo skyrius

95

95

95

95

RPD prie VRM
Techninės paramos
administravimo ir veiklos
koordinavimo skyrius

-

1

1

1

RPD prie VRM
Techninės paramos
administravimo ir veiklos
koordinavimo skyrius

67
Kodas

01-02-01

01-02-02

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybę savivaldybėse
Parengti sprendimai dėl finansavimo
skyrimo projektams, įgyvendinamiems
pagal 10 prioriteto įgyvendinimo
priemones (regioninės priemonės )
Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui

3 106

Įgyvendinant vietos plėtros strategijas,
gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir
didinti bendruomenių socialinę
integraciją
Parengti sprendimai dėl finansavimo
skyrimo projektams, įgyvendinamiems
pagal 8.6.1 uždavinio įgyvendinimo
priemones

1 132

Įvykdymo
terminas

Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti su
problemomis susiduriančių 5 didžiųjų
miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis
pripažintų mažų ir vidutinių miestų
viešąją infrastruktūrą
Parengti sprendimų projektus dėl
finansavimo skyrimo projektams,
įgyvendinamiems pagal 7 prioriteto
įgyvendinimo priemones

23 936

Kompleksiškai atnaujinti 1–6 tūkst.
gyventojų turinčių miestų (išskyrus
savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų
bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą
Parengti sprendimų projektus dėl
finansavimo skyrimo projektams,
įgyvendinamiems pagal 8 prioriteto
įgyvendinimo priemones

4 888

II

III

IV

2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos
VRM RPD

Parengtų sprendimų dėl
finansavimo
skyrimo
projektams, skaičius

-

-

-

5

Patikrintų paraiškų
asignavimų valdytojui,
skaičius

-

-

-

3

2017 m.
IV ketv.

VRM RPD ESFS

VRM RPD ESFS
VRM RPD

Parengtų sprendimų dėl
finansavimo
skyrimo
projektams, skaičius

-

-

-

15

Patikrintų paraiškų
asignavimų valdytojui,
skaičius

-

-

-

20

2017 m.
IV ketv.

Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui
01-02-04

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui
01-02-03

Vertinimo kriterijai

VRM RPD ESFS

VRM RPD ESFS
VRM RPD

Parengta
sprendimų
projektų, skaičius

-

Patikrintų paraiškų
asignavimo valdytojui,
skaičius

-

-

-

50

-

87

2017 m.
IV ketv.

VRM RPD ERPFS

VRM RPD
VRM RPD

Parengta
sprendimų
projektų, skaičius

-

-

-

20

VRM RPD ERPFS

68
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

I

Patikrinti įgyvendinančiosios institucijos
pateiktas paraiškas asignavimų valdytojui
02-01-01

03.53
R-03-5301-01

P-03-5301-0101

Vertinimo kriterijų reikšmės

Patikrintų paraiškų
asignavimo valdytojui,
skaičius
Įgyvendinti nacionalinę regioninę
666
2017 m.
Suorganizuota
regionų
162
politiką apskrityse, užtikrinti regionų
IV ketv.
plėtros tarybų posėdžių
plėtros tarybų sekretoriatų funkcijų
skaičius
vykdymą
2017 m.
Parengta regionų plėtros
IV ketv.
tarybų sprendimų projektų,
skaičius
2017 m.
Paskelbta kvietimų teikti
258
IV ketv.
projektinius pasiūlymus dėl
regionų projektų
įgyvendinimo, skaičius
2017 m.
Įvertinta regionų plėtros
10
IV ketv.
taryboms pateiktų
projektinių pasiūlymų dėl
regionų projektų
įgyvendinimo, skaičius
2017 m.
Parengta ir pateikta
162
IV ketv.
regionų plėtros taryboms
informacija apie
regionuose vykdomų
integruotų teritorijų
vystymo programų
įgyvendinimą, skaičius
PROGRAMA „EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMA“
Sėkmingai baigtų
įgyvendinti 2007–2013
metų Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
programų projektų,
kuriuose dalyvauja Lietuvos
partneriai, skaičius
Pagal 2014–2020 metų
Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
tikslo
programas
atrinkta
finansuoti
projektų,
kuriuose
dalyvauja
Lietuvos
partneriai,

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

II

III

IV

-

-

20

235

295

360

RPD prie VRM

20

40

60

RPD prie VRM

356

434

490

RPD prie VRM

10

10

10

RPD prie VRM

235

295

360

RPD prie VRM

VRM RPD ERPF

5

VRM RPD

20

VRM RPD

69
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

skaičius
P-03-53-

01-0102

01-01-01
01-01-02

01-01-05
01-01-07
01-01-08
01-01-09
03.54
R-03-5401-01

RPDP03-5401-0101

Parengta nacionalinių teisės
aktų, reikalingų įgyvendinti
2014–2020 metų Europos
teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
programas, skaičius

2

Įgyvendinti ETB tikslo Lietuvos ir
140
2017 m.
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
IV ketv.
programą pasienio regionuose
Teikti techninę pagalbą įgyvendinant
535
2017 m.
2014-2020 ETB tikslo Lietuvos ir
IV ketv.
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programą
Įgyvendinti ETB tikslo 2007-2013 m.
45
2017 m.
Baltijos jūros regiono programą
IV ketv.
Administruoti ETB tikslo programų
60
2017 m.
įgyvendinimą
IV ketv.
Įgyvendinti 2014-2020 ETB tikslo
7 007
2017 m.
Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo
IV ketv.
per sieną programą
Bendrafinasuoti 2014-2020 ETB tikslo
3 358
2017 m.
programas ir projektus
IV ketv.
PROGRAMA „EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMA“
Pagal 2014–2020 metų
Europos kaimynystės
priemonės programas
atrinkta finansuoti ir
įgyvendinamų projektų,
kuriuose dalyvauja Lietuvos
partneriai, skaičius
Pateiktos ir Europos
Komisijos patvirtintos
2014–2020 metų Europos
kaimynystės ir partnerystės
priemonės programų
metinės įgyvendinimo
ataskaitos, skaičius

VRM RPD

VRM RPD TBPS
VšĮ Jungtinis techninis
sekretoriatas
VRM RPD TBPS
VRM RPD TBPS
VRM RPD TBPS
VRM RPD TBPS

12

VRM RPD

2

VRM RPD

70
Kodas

P-03-54-

01-0102

01-01-01
01-01-02

01-01-03
01-01-04
01-01-05
03.58
R-03-5801-01
P-03-5801-01-01

R-03-5802-01
P-03-5802-01-01

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

Parengta nacionalinių teisės
aktų, reikalingų įgyvendinti
2014-2020 metų Europos
kaimynystės priemonės
bendradarbiavimo per sieną
programas, skaičius

II

III

IV
1

Įgyvendinti EKP bendradarbiavimo per
24 800
2017 m.
sieną Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
IV ketv.
programą
Teikti techninę pagalbą įgyvendinant
935
2017 m.
EKP bendradarbiavimo per sieną
IV ketv.
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
programą
Administruoti EKP bendradarbiavimo
95
2017 m.
per sieną programų įgyvendinimą
IV ketv.
Įgyvendinti EKP bendradarbiavimo per
155
2017 m.
sieną Lietuvos ir Rusijos Federacijos
IV ketv.
programą
Teikti techninę pagalbą įgyvendinant
220
2017 m.
EKP bendradarbiavimo per sieną
IV ketv.
Lietuvos ir Rusijos Federacijos programą
PROGRAMA „NORVEGIJOS FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMA“
Projektų, finansuojamų
pagal Norvegijos finansinio
mechanizmo programą Nr.
25, skaičius
Konsultuota paramos
gavėjų, įgyvendinančių
projektus, finansuojamus
pagal Norvegijos finansinio
mechanizmo programą Nr.
25, skaičius
Projektų, finansuojamų
pagal Norvegijos finansinės
paramos programinę sritį
Nr. 30, skaičius
Konsultuota paramos
gavėjų, įgyvendinančių
projektus, finansuojamus
pagal Norvegijos finansinės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos
VRM RPD

VRM RPD TBPS
VšĮ Jungtinis techninis
sekretoriatas
VRM RPD TBPS
VRM RPD TBPS
VšĮ Jungtinis techninis
sekretoriatas

21

VRM RPD

21

VRM RPD

2

VRM RPD

2

VRM RPD

71
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

paramos programinę sritį
Nr. 30, skaičius
01-01-01

Įgyvendinti Norvegijos finansinės
paramos programą Nr. 25 Lietuvos
regionuose:
Organizuoti ir koordinuoti LT10
programos dvišalio fondo lėšų
panaudojimą

4 000

2017 m.
IV ketv.
Parengtų LT10 programos
dvišalio fondo lėšų
panaudojimui reikalingų
teisės aktų skaičius
Įvertintų paraiškų, pateiktų
LT10 programos dvišalio
fondo lėšomis gauti,
skaičius
Sudarytų projektų
įgyvendinimo sutarčių
skaičius
Koordinuotų LT10
programos uždarymo
konferencijų skaičius

Koordinuoti LT10 programos uždarymo
konferenciją
01-01-02

02-01-01

Teikti techninę pagalbą įgyvendinant
Norvegijos finansinės paramos programą
Nr. 25 Lietuvos regionuose
Teikti konsultacijas pareiškėjams,
rengiantiems paraiškas LT10 programos
dvišalio fondo lėšoms gauti, paramos
gavėjus, įgyvendinančius LT10
programos dvišalio fondo lėšomis
finansuojamus projektus

Įgyvendinti programą „Šengeno
bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu
organizuotu nusikalstamumu, įskaitant
prekybą žmonėmis ir klajojančias
nusikalstamas grupuotes“
Organizuoti ir koordinuoti LT12
programos dvišalio fondo lėšų ir lėšų
papildomai veiklai panaudojimą

VRM RPD

160

8
VRM RPD RPSKS
-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

1

VRM RPD RPSKS

2017 m.
IV ketv.

VRM RPD RPSKS
VRM RPD

Konsultuota pareiškėjų,
rengusių paraiškas LT10
programos dvišalio fondo
lėšoms gauti, skaičius
Konsultuota paramos
gavėjų, įgyvendinančius
LT10 programos dvišalio
fondo lėšomis
finansuojamus projektus,
skaičius
1 500

VRM RPD RPSKS

-

-

-

5

VRM RPD RPSKS

-

-

-

5

VRM RPD RPSKS

2017 m.
IV ketv.

VRM RPD

Parengtų LT12 programos
dvišalio fondo ir
papildomos veiklos lėšų

-

-

-

1

VRM RPD RPSKS

72
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

panaudojimui reikalingų
teisės aktų skaičius
Projektų, finansuotų LT12
programos dvišalio fondo
lėšomis ir lėšomis
papildomai veiklai, skaičius
Koordinuotų LT12
programos uždarymo
paminėjimų, skaičius

Koordinuoti LT12 programos uždarymo
paminėjimą
02-01-02

Teikti techninę pagalbą įgyvendinant
programą „Šengeno bendradarbiavimas ir
kova su tarptautiniu organizuotu
nusikalstamumu, įskaitant prekybą
žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas
grupuotes“
Dalyvauti vidaus reikalų ministro 2017
m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-272
sudarytos darbo grupės veikloje dėl LT12
programos dvišalio fondo lėšomis ir
lėšomis papildomai veiklai finansuotų
projektų įgyvendinimo organizavimo

Vertinimo kriterijai

40

Vertinimo kriterijų reikšmės

Koordinatorius22
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

I

II

III

IV

-

-

-

2

VRM RPD RPSKS

-

-

-

1

VRM RPD RPSKS

2017 m.
IV ketv.

VRM RPD

Įgyvendintų projektų
skaičius

VRM RPD RPSKS
-

__________________________

-

-

2

