PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir ryšių
technologijų plėtra (kodas 01.12)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-01 Vykdyti su elektroninės
Elektroninės valdžios
2014 m.
informacijos saugos (kibernetinio
politikos skyrius
IV ketvirtis
saugumo) plėtros 2011–2019
metais programos įgyvendinimu
susijusias priemones
Sukurta sistema (skaičius) – 1
02-01-01 Sukurti Integruotą baudžiamojo
Elektroninės valdžios
2014 m.
proceso informacinę sistemą,
politikos skyrius
IV ketvirtis
siekiant skatinti ir plėsti
teisėsaugos ir kitų institucijų
bendradarbiavimą, tarpusavio
supratimą, šių institucijų veiksmų
koordinavimą (Lietuvos įnašas)
02-01-02 Tobulinti asmens tapatybės
Atlikta asmens tapatybės
Atlikta analizė (skaičius) – 1
Elektroninės valdžios
2014 m.
kortelės, elektroninio parašo
bei valstybės tarnautojų
politikos skyrius
IV ketvirtis
infrastruktūras, pasirašymo
pažymėjimų kortelių

2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

priemones
01-01-01

01-01-01

analizė
Išorės sienų fondo programa (kodas 01.55)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Administruoti Išorės sienų fondo
Parengti ir pateikti
Parengta ataskaitų (skaičius)
Regioninės politikos
daugiametę 2007–2013 m.
Europos Komisijai Išorės
–1
departamentas
nacionalinę programą
sienų fondo 2011 m.
metinės programos
įgyvendinimo galutinę
ataskaitą
Europos grąžinimo fondo programa (kodas 01.56)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Administruoti Europos grąžinimo
1.Parengti ir pateikti
Parengta programos projektų
Regioninės politikos
fondo daugiametę 2008–2013 m.
Europos Komisijai
(skaičius) – 1
departamentas
nacionalinę programą
patikslintos Europos
grąžinimo fondo 2012 m.
metinės programos
projektą
Parengta ataskaitų (skaičius)
Regioninės politikos
2.Parengti ir pateikti
Europos Komisijai
–1
departamentas
Europos grąžinimo fondo
2011 m. metinės
programos įgyvendinimo
galutinę ataskaitą
3.Parengti gairių
Parengta teisės aktų projektų
Regioninės politikos
pareiškėjams, teikiantiems (skaičius) – 1
departamentas
konkursinių projektų
paraiškas pagal Europos
grąžinimo fondo 2013 m.
metinės programos

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

kvietimą, projektą ir
pateikti jį tvirtinti vidaus
reikalų ministrui
4.Parengti ir paskelbti
Paskelbta kvietimų teikti
Regioninės politikos
2014 m.
atvirą kvietimą teikti
paraiškas (skaičius) – 1
departamentas
II ketvirtis
paraiškas Europos
grąžinimo fondo paramai
gauti pagal Europos
grąžinimo fondo 2013 m.
metinę programą
Vidaus saugumo fondo programa (kodas 01.57)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-01
Administruoti Vidaus saugumo
1.Parengti ir pateikti
Parengta dokumentų
Regioninės politikos
2014 m.
fondo programą
Europos Komisijai
(skaičius) – 1
departamentas
IV ketvirtis
nacionalinės Vidaus
saugumo fondo 2014–
2020 metų programos
projektą
2.Parengti Vidaus
Parengta dokumentų
Regioninės politikos
2014 m.
saugumo fondo valdymo
(skaičius) – 1
departamentas
IV ketvirtis
ir kontrolės sistemos
aprašymą ir suderinti jį su
suinteresuotomis
institucijomis
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė (02.01)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antrasis strateginis tikslas)
01-01-01 Sumokėti nario mokestį Baltijos
Sumokėtas nario mokestis (ne Viešojo saugumo politikos
2014 m.
jūros regiono tarybos darbo grupei
daugiau, tūkst. Lt) –22
departamentas
IV ketvirtis
prieš prekybą žmonėmis

4
Priemonės
kodas

01-01-02
01-01-03

01-01-04

01-01-05

01-01-06
01-01-07

01-01-08

Priemonės
pavadinimas

Atlikti viešojo saugumo būklės
šalyje tyrimą
Sudaryti sąlygas Europos
migracijos tinklo Nacionalinio
informacijos centro veiklai

Organizuoti nusikalstamumo ir kitų
teisės pažeidimų prevencijos
projektų (programų) konkursus ir
skatinti jų autorius (TVP kodas 14)
Vidaus reikalų ministerijos
atstovams dalyvauti Europos
nusikalstamumo prevencijos tinklo
veikloje (TVP kodas 14)
Dalyvauti Baltijos jūros valstybių
tarybos darbo grupės kovai prekyba
žmonėmis veikloje (TVP kodas 14)
Dalyvauti Europos Sąjungos šalių
narių nacionalinių pranešėjų
prekybai žmonėmis veikloje (TVP
kodas 14)
Organizuoti Vidaus reikalų
ministerijos ir Teisės instituto
atliktų mokslinių tyrimų rezultatų,
metodinės medžiagos, gerosios
patirties, kitokios nusikalstamumo

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Patvirtinta dokumentų
(skaičius) – 1

Viešojo saugumo politikos
departamentas
Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

Surengta projektų (programų)
konkursų (skaičius) – 1

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

Dalyvauta renginiuose (proc.)
– 100

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Dalyvauta susitikimuose
(proc. ) –100

Viešojo saugumo politikos
departamentas

Dalyvauta susitikimuose
(proc. ) –100

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Išplatinta informacija
(skaičius, ne mažiau kaip) – 1

Viešojo saugumo politikos
departamentas

Atlikta tyrimų (skaičius) – 1
Patvirtinti deklaraciją
Europos Komisijai dėl
Europos migracijos tinklo
Nacionalinio informacijos
centro 2014 metų veiklos
bendrojo finansavimo

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

5
Priemonės
kodas

01-01-09

01-01-10

01-01-11

01-01-12
01-02-01

Priemonės
pavadinimas

prevencijos požiūriu vertingos
informacijos sklaidą ir inicijuoti
Teisės instituto pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimą (TVP
kodas 14)
Užtikrinti „karštosios linijos“
Nr. 116000 (dėl dingusių vaikų)
ryšio paslaugas ir viešinimą (TVP
kodas 14)
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
finansuojamas kūno kultūros ir
sporto plėtros programas ir
projektus, skirtus statutiniams
valstybės tarnautojams
Organizuoti nusikalstamumo
prevencijos subjektams nusikaltimų
prevencijos programų rengimo ir
efektyvumo vertinimo,
nusikalstamumo kontrolės
stiprinimo mokymus (TVP kodas
14)
Gerosios praktikos knygos
išleidimas
Dalyvauti Europos valstybių
teritorinių atstovų asociacijos

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Rengti dokumentus,
reikalingus paslaugų
viešojo pirkimo
procedūrai organizuoti ir
paslaugų teikimui
užtikrinti

Išleisti EUCPN gerosios
nusikaltimų prevencijos
praktikos leidinį
1.Sumokėti nario mokestį

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Parengta dokumentų
(skaičius) – 1

Personalo skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Organizuota mokymų
(skaičius) – 1

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Išleista leidinių (skaičius) – 1

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

Sumokėtas nario mokestis (ne
daugiau, tūkst. Lt) –16

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
I, II, III, IV

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

veikloje

01-02-02

01-02-03

01-02-04

01-02-05

01-02-06

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2.Dalyvauti Europos
valstybių teritorinių
atstovų asociacijos
veikloje
Atlikti gyventojų apklausas siekiant Atlikti gyventojų apklausą
nustatyti, kiek jie pasitiki valstybės
ir savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis
Dalyvauti Europos viešojo
1.Sumokėti EVAI nario
administravimo instituto (EVAI)
mokestį
veikloje ir sumokėti EVAI nario
2.Dalyvauti EVAI
mokestį
valdyme
Užtikrinti Lietuvos delegacijos
Pervesti asignavimus
Europos Sąjungos Regionų
Lietuvos savivaldybių
komitete sekretoriato
asociacijai
funkcionavimą, išlaikant Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovus
Briuselyje
Užtikrinti Lietuvos delegacijos
Pervesti asignavimus
Europos Tarybos Vietos ir regionų Lietuvos savivaldybių
valdžių kongrese sekretoriato
asociacijai
funkcionavimą
Užtikrinti savivaldybių veiklos
Pervesti asignavimus
gerosios patirties sklaidą iš dalies
Lietuvos savivaldybių
padengiant Auksinės krivūlės
asociacijai
laureatų apdovanojimo ceremonijos
išlaidas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Dalyvauta posėdžiuose
(skaičius) – 2

Įvykdymo
terminas

ketvirčiai

Atlikta apklausų (skaičius)
–1

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Sumokėtas nario mokestis (ne
daugiau, tūkst. lt) – 190

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2013 m.
IV ketvirtis

Dalyvauta posėdžiuose
(skaičius) – 2
Pervestos lėšos sekretoriato
funkcijų vykdymui ir atstovų
išlaikymui (ne daugiau, tūkst.
Lt) – 430

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
I, II, III, IV
ketvirčiai

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
III ketvirtis

Pervestos lėšos sekretoriato
funkcijų vykdymui ir atstovų
išlaikymui (ne daugiau, tūkst.
lt) – 22
Pervestos lėšos skirtos
išlaidoms (ne daugiau, tūkst.
lt) – 80

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-02-07

Organizuoti susitikimus su
savivaldybių institucijų atstovais
(merais, savivaldybių
administracijų direktoriais,
seniūnais) ir seniūnaičiais, kuriuose
bus pristatomos teisės aktų
pataisos, sudarančios prielaidas
efektyvesnei seniūnaičių veiklai

Skatinti centrinės, vietos
valdžių ir bendruomenių
bendradarbiavimą

01-02-08

Parengti informacinį-metodinį
leidinį seniūnaičiams (seniūnaičių
veiklos praktinį vadovą), kuriame
bus pateikta seniūnaičio veiklai
būtina informacija

01-02-09

Rengti ir atnaujinti programas,
organizuoti mokymo renginius
aukščiausiojo lygio valstybės
tarnautojams, atlikti tiriamuosius
darbus

01-02-10

Įgyvendinti sutartį dėl valstybės
tarnautojų administracinių
gebėjimų tobulinimo

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Organizuota susitikimų
(skaičius) – 3

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
I–II
ketvirčiai

Skatinti gyventojus
dalyvauti tvarkant
viešuosius vietos reikalus

Parengta leidinių (skaičius) –
1

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

1.Organizuoti mokymo
renginius aukščiausių
kategorijų valstybės
tarnautojams pagal
privalomąją OLYMP
programą

Per metus organizuota
mokymo renginių (skaičius) –
24

Viešojo valdymo politikos
departamentas,
VšĮ Lietuvos viešojo
administravimo institutas

2014 m.
IV ketvirtis

2.Parengti naujas mokymo
programas
3.Atnaujinti mokymo
programų modulius

Parengta naujų mokymo
programų (skaičius) – 2
Atnaujinta mokymo
programų modulių (skaičius)
–15
Parengtos naujos mokymo
programos (skaičius) – 6

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

1. Parengti naujas
mokymo programas

8
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2. Organizuoti mokymo
renginius

Organizuoti mokymo
renginiai (skaičius) – 15
Mokėjimo paraiškos Vidaus
reikalų ministerijos
administracijos padalinių
veiklos finansavimui
pateiktos Finansų ministerijai
jos nustatytais terminais –
laiku / pavėluotai
Lėšos, skirtos specialiųjų
atašė teisėsaugos klausimais
veiklai finansuoti, pervestos
ne rečiau kaip 1 kartą per
mėnesį
Lėšos, susijusios su
pirmininkavimo ES Tarybai
veiklomis (specialiųjų atašė
išlaikymu 2014 m. sausio–
vasario mėn.), pervestos ne
rečiau kaip 1 kartą per mėnesį
Parengta ataskaitų (skaičius,
ne mažiau kaip) – 1

01-03-01

Sudaryti sąlygas Vidaus reikalų
ministerijos administracijos
padalinių veiklai (Administracijos
išlaikymui)

Užtikrinti tinkamą Vidaus
reikalų ministerijos
administracijos padalinių
veiklos finansavimą ir
finansų kontrolę

01-03-02

Sudaryti sąlygas specialiųjų atašė
teisėsaugos klausimais veiklai
(specialiųjų atašė išlaikymui)

Apmokėti patirtas išlaidas

01-03-03

Įgyvendinti pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
programas, apibendrinti Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai rezultatus

1.Apmokėti patirtas
išlaidas

01-03-04

Dalyvauti ES komitetų, darbo
grupių posėdžiuose, kituose

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

2.Parengti Lietuvos
pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai ataskaitą
vidaus reikalų ministrui
priskirtų valdymo sričių
klausimais.
1.Apmokėti patirtas
Laiku apmokėtos patirtos
išlaidas teisės aktų
išlaidos (ne vėliau kaip per 15

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ekonomikos ir finansų
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Ekonomikos ir finansų
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Ekonomikos ir finansų
departamentas

2014 m.
I ketvirtis

Tarptautinio
bendradarbiavimo
departamentas

2014 m. II
ketvirtis

Ekonomikos ir finansų
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

tarptautiniuose renginiuose

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

nustatyta tvarka

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

01-03-05

Gerinti viešuosius ryšius

Įvykdymo
terminas

Pagal kompetencija:
Tarptautinio
bendradarbiavimo
departamentas,
Viešojo saugumo politikos
departamentas,
Viešojo valdymo politikos
departamentas,
Elektroninės valdžios
politikos skyrius,
Regioninės politikos
departamentas
Tarptautinio
bendradarbiavimo
departamentas

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

darbo dienų gavus
apmokėjimo dokumentus) –
laiku / pavėluotai

2.Pagal kompetenciją
dalyvauti Europos
Sąjungos komitetų, darbo
grupių posėdžiuose

3.Pagal kompetenciją
dalyvauti organizuojant ir
koordinuojant Lietuvos
Respublikos pozicijos dėl
Europos Sąjungos laisvės,
saugumo ir teisingumo
erdvės ateities plėtojimo
po 2014 m. rengimą ir
derinimą.
1. Plėtoti ryšius su
žiniasklaida:
- platinti ir ministerijos
interneto svetainėje
skelbti pranešimus
spaudai;

Atsakingi
vykdytojai

Pagal kompetenciją parengta
Lietuvos Respublikos
pozicija dėl Europos
Sąjungos laisvės, saugumo ir
teisingumo erdvės ateities
plėtojimo po 2014 m.
(skaičius) – 1
Paskelbta pranešimų, ne
mažiau kaip (skaičius) –240
Inicijuota straipsnių, ne
mažiau kaip (skaičius) – 25
Inicijuota reportažų, ne

Viešųjų ryšių skyrius

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

- teikti atsakymus į
žiniasklaidos atstovų
paklausimus;
- inicijuoti straipsnius,
reportažus vidaus reikalų
ministrui pavestų
valdymo sričių klausimais
2. Plėtoti ministerijos
vidinę komunikaciją:
- organizuoti renginius
ministerijos darbuotojams
valstybinių švenčių ir
kitomis progomis;
- nuolat atnaujinti
informaciją ministerijos
intraneto svetainėje

mažiau kaip (skaičius) – 20

IV ketvirtis

Suorganizuota renginių, ne
mažiau kaip (skaičius) – 4

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

01-04-01

Finansuoti savivaldybėms
perduotos Gyventojų registro
tvarkymo ir duomenų teikimo
valstybės registrams funkcijos
atlikimą

Pervesti lėšas
savivaldybėms

Lėšos savivaldybėms
pervestos iki einamojo
ketvirčio pirmojo mėnesio
10 d. – laiku / pavėluotai

Ekonomikos ir finansų
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

01-04-02

Finansuoti savivaldybėms
perduotos Gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitos duomenų
tvarkymo funkcijos atlikimą

Pervesti lėšas
savivaldybėms

Lėšos savivaldybėms
pervestos iki einamojo
ketvirčio pirmojo mėnesio
10 d. – laiku / pavėluotai

Ekonomikos ir finansų
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

01-01-02

01-01-03

01-01-04

01-01-05

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas (kodas 03.03)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas)
Mažinti gyvenimo aplinkos ir
Vykdyti Lietuvos 2007– Parengta įsakymų dėl
Regioninės politikos
kokybės skirtumus tarp pagrindinių 2013 metų Europos
papildomo finansavimo
departamentas
ir likusių šalies miestų ir sudaryti
Sąjungos struktūrinės
(dokumentų skaičius) – 34
prielaidas spartesnei ūkinės veiklos paramos panaudojimo
diversifikacijai kaimo vietovėse.
laikotarpiu priskirtas
tarpinės institucijos
funkcijas.
Plėsti būstą (atnaujinti
Vykdyti Lietuvos 2007–
Parengta įsakymų dėl
Regioninės politikos
daugiabučius namus ir plėtoti
2013 metų Europos
papildomo finansavimo
departamentas
socialinį būstą) probleminėse
Sąjungos struktūrinės
(dokumentų skaičius) – 30
teritorijose.
paramos panaudojimo
laikotarpiu priskirtas
tarpinės institucijos
funkcijas
Didinti valstybės tarnybos
Vykdyti Lietuvos 2007–
Įgyvendinta projektų pagal
Regioninės politikos
administracinius gebėjimus, gerinti 2013 metų Europos
Žmogiškųjų išteklių plėtros
departamentas
valstybės tarnybos valdymą, plėtoti Sąjungos struktūrinės
veiksmų programos 4
institucinį bendradarbiavimą ir
paramos panaudojimo
prioriteto priemones
partnerystę.
laikotarpiu priskirtas
(skaičius) – 35
tarpinės institucijos
funkcijas.
Tobulinti viešojo administravimo
Vykdyti Lietuvos 2007–
Įgyvendinta projektų pagal
Regioninės politikos
struktūrą, gerinti veiklos valdymą,
2013 metų Europos
Žmogiškųjų išteklių plėtros
departamentas
geriau įgyvendinti viešąsias ir
Sąjungos struktūrinės
veiksmų programos 4
Europos Sąjungos politikas.
paramos panaudojimo
prioriteto priemones

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

12
Priemonės
kodas

01-01-06

Priemonės
pavadinimas

Gerinti viešųjų paslaugų
prieinamumą gyventojams ir
verslui, diegti geresnio
reglamentavimo principus.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

laikotarpiu priskirtas
tarpinės institucijos
funkcijas.
1. Vykdyti Lietuvos
2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo
laikotarpiu priskirtas
tarpinės institucijos
funkcijas.

(skaičius) – 147
Įgyvendinta projektų pagal
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4
prioriteto VRM
administruojamų
priemoniųpriemones
(skaičius) – 8

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

2. Įvykdyti projekto
„Centralizuotos viešųjų ir
administracinių paslaugų
sistemos kūrimas ir
diegimas įgyvendinant
vieno langelio principą“
pagrindine veiklas –
sukurti viešųjų ir
administracinių paslaugų
portalą ir analitinę
informacinę sistemą
3. Pradėti pagrindiniai
projekto „Centralizuotos
savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę
erdvę“ viešieji pirkimai,
parengti ir suderinti
Nacionalinės elektroninės
tapatybės liudijimo

Sukurtas portalas ir analitinė
informacinė sistema
(skaičius) – 1

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m. IV
ketvirtis

Pradėti vykdyti viešieji
pirkimai (skaičius) – 8;

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m. IV
ketvirtis

13
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-07

Administruoti 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinę
paramą.

01-01-08

Informuoti ir viešinti apie 2007–
2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinę paramą.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

sistemos (NETLIS)
nuostatai
Užtikrinti Vidaus reikalų
ministerijos, pagal
kompetenciją atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš Europos Sąjungos fondų
lėšų ūkio sektorius,
koordinavimo ir
planavimo funkcijų,
įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo
strategiją žmogiškųjų
išteklių plėtros srityje ir
paramos kompleksinei
plėtrai tikslinėse
teritorijose srityje bei
Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programos bei Sanglaudos
skatinimo veiksmų
programos, atlikimą
Užtikrinti ministerijos,
pagal kompetenciją
atsakingos už bendrai
finansuojamus iš Europos
Sąjungos fondų lėšų ūkio
sektorius, informavimo ir

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų tobulinusių
kvalifikaciją (skaičius) – 15

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Įgyvendinta
informavimo
iniciatyvų (skaičius) – 1

Regioninės politikos
departamentas,
Viešųjų ryšių skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Įgyvendinta
viešinimo
iniciatyvų (skaičius) – 1

14
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-09

Europos Sąjungos struktūrinės
paramos 2014-2020 metų
programos įgyvendinimas

01-01-10

Administruoti 2014–2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinę
paramą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

viešinimo funkcijų,
įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo
strategiją žmogiškųjų
išteklių plėtros srityje ir
paramos kompleksinei
plėtrai tikslinėse
teritorijose srityje bei
Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programos bei Sanglaudos
skatinimo veiksmų
programos, atlikimą.
Vykdyti Lietuvos 2014–
2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo
laikotarpiu priskirtas
tarpinės institucijos
funkcijas.
Užtikrinti Vidaus reikalų
ministerijos, pagal
kompetenciją atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš Europos Sąjungos fondų
lėšų ūkio sektorius,
koordinavimo ir
planavimo funkcijų,

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pasirašytų projektų
administravimo finansavimo
sutarčių skaičius (vnt.) - 1

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų tobulinusių
kvalifikaciją (skaičius) – 16

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

15
Priemonės
kodas

01-01-11

Priemonės
pavadinimas

Informuoti ir viešinti apie 2014–
2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinę paramą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

įgyvendinant Lietuvos
2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo
strategiją ir paramos
kompleksinei plėtrai
tikslinėse teritorijose
srityje, taip pat
integruotųjų teritorinių
investicijų ir
bendruomenės inicijuotos
vietos plėtros instrumentų
koordinavimo, bei 2014–
2020 veiksmų programos
atlikimą.
Užtikrinti Vidaus reikalų
ministerijos, pagal
kompetenciją atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš Europos Sąjungos fondų
lėšų ūkio sektorius,
informavimo ir viešinimo
funkcijų, įgyvendinant
Lietuvos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir
paramos kompleksinei
plėtrai tikslinėse
teritorijose srityje bei

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įgyvendinta informavimo
iniciatyvų (skaičius) – 1
Įgyvendinta viešinimo
iniciatyvų (skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Regioninės politikos
departamentas,
Viešųjų ryšių skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

16
Priemonės
kodas

01-01-01

01-01-02

01-01-03

01-01-04
01-01-05
01-01-06

01-01-07

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

2014–2020 veiksmų
programos atlikimą.
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa (kodas 03.53)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas)
Įgyvendinti Europos teritorinio
Regioninės politikos
Koordinuoti 2007–2013
Pasirašyta sutarčių / jų
bendradarbiavimo tikslo (toliau –
departamentas
metų Europos Sąjungos
pakeitimų (skaičius) – 10
ETBT) Lietuvos ir Lenkijos
finansinio laikotarpio
bendradarbiavimo per sieną
ETBT programų (išskyrus Patvirtinta paraiškų
programą pasienio regionuose.
antrąjį Europos teritorinio vadovaujančiajai institucijai
planavimo stebėjimo
(skaičius) – 30
Teikti techninę pagalbą
tinklą ESPON II), kuriose
įgyvendinant ETBT Lietuvos ir
Pateikta pritarimų dėl Lietuvos
dalyvauja Lietuvos
Lenkijos bendradarbiavimo per
Respublika, įgyvendinimą partnerių pasirinktų projektų
sieną programą.
ir 2014–2020 metų ETBT tikrintojų (skaičius) – 10
Įgyvendinti ETBT Latvijos ir
programų rengimą
Lietuvos bendradarbiavimo per
Išnagrinėta bendrojo
sieną programą pasienio
finansavimo paraiškų ir
regionuose.
parengta sprendimų dėl
Įgyvendinti ETBT Pietų Baltijos
bendrojo finansavimo lėšų
bendradarbiavimo per sieną
(skaičius) – 30
programą pasienio regionuose.
Įgyvendinti ETBT 2007−2013 m.
Išnagrinėta bendrojo
Baltijos jūros regiono programą.
finansavimo avansinio ir
galutinio mokėjimo prašymų
Įgyvendinti ETBT tarpregioninio
(skaičius) –60
bendradarbiavimo INTERREG
IVC programą.
Dalyvauta / organizuota
Įgyvendinti ETBT INTERACT II
Programų programavimo,
programą.
jungtinio stebėsenos ir

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

17
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-08

Įgyvendinti ETBT URBACT II
programą.

01-01-09

Administruoti ETBT programų
įgyvendinimą.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

valdymo komiteto posėdžių,
programų darbo grupių ir kitų
renginių (skaičius) – 25
Atlikta projektų partnerių /
tikrintojų patikrinimų vietoje
(skaičius) – 12
Parengtų teisės aktų
naujų/pakeitimų dėl 20072013 m. ir 2014-2020 metų
programų įgyvendinimo
Lietuvoje
(skaičius) – 3

01-01-01

01-01-02

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa (kodas 03.54)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas)
Įgyvendinti Europos kaimynystės ir Koordinuoti 2007−2013
Parengta ir pateikta metinė
Regioninės politikos
partnerystės priemonės (toliau –
metų Europos Sąjungos
ataskaita (skaičius) – 2
departamentas
EKPP) bendradarbiavimo per sieną finansinio laikotarpio
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
EKPP bendradarbiavimo
Parengta ir Europos
programą pasienio regionuose.
per sieną programų,
Komisijai pateikta 2014-2020
kuriose dalyvauja
metų bendradarbiavimo per
Teikti techninę pagalbą
Lietuvos Respublika,
sieną programų projektų
įgyvendinant EKPP
įgyvendinimą Lietuvoje
(skaičius)
–2
bendradarbiavimo per sieną
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
Koordinuoti 2014−2020
Dalyvauta / organizuota
programą.

2014 m.
IV ketvirtis

18
Priemonės
kodas

01-01-03

01-01-01

01-01-02

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

metų Europos Sąjungos
programų rengimo, jungtinių
finansinio laikotarpio EKP priežiūros komitetų posėdžių,
bendradarbiavimo per
programų darbo grupių ir kitų
sieną programų, kuriose
renginių (skaičius) – 8
dalyvauja Lietuvos
Respublika, rengimą ir
įgyvendinimą Lietuvoje
Norvegijos finansinės paramos programa (kodas 03.58)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis ir trečiasis strateginiai tikslai)
Regioninės politikos
Įgyvendinti Norvegijos finansinės
Koordinuoti 2009–2014
Pasirašyta sutarčių (skaičius)
departamentas
paramos LT10 programą
metų Norvegijos
–5
„Gebėjimų stiprinimas ir
finansinio mechanizmo
institucinis valstybės, paramos
programų „Gebėjimų
Dalyvauta programos
gavėjos, ir Norvegijos viešųjų
stiprinimas ir institucinis
bendradarbiavimo (valdymo)
komiteto posėdžiuose
institucijų, vietos ir regioninės
valstybės, paramos
(skaičius) – 2
valdžios bendradarbiavimas”
gavėjos, ir Norvegijos
Lietuvos regionuose.
viešųjų institucijų, vietos
ir regioninės valdžios
bendradarbiavimas” ir
Teikti techninę pagalbą
įgyvendinant Norvegijos finansinės „Šengeno
bendradarbiavimas ir kova
paramos LT10 programą
su tarptautiniu organizuotu
„Gebėjimų stiprinimas ir
nusikalstamumu, įskaitant
institucinis valstybės, paramos
prekybą žmonėmis ir
gavėjos, ir Norvegijos viešųjų
klajojančias nusikalstamas
institucijų, vietos ir regioninės
grupuotes” rengimą ir
valdžios bendradarbiavimas”
įgyvendinimą Lietuvos
Lietuvos regionuose.
Respublikoje, ir dalyvauti

Įvykdymo
terminas

Administruoti EKPP
bendradarbiavimo per sieną
programų įgyvendinimą.

2014 m.
IV ketvirtis

19
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

02-01-01

Įgyvendinti LT-12 programą
„Šengeno bendradarbiavimas ir
kova su tarptautiniu organizuotu
nusikalstamumu, įskaitant prekybą
žmonėmis ir klajojančias
nusikalstamas grupuotes“
Teikti techninę pagalbą
įgyvendinant LT 12 programą
„Šengeno bendradarbiavimas ir
kova su tarptautiniu organizuotu
nusikalstamumu, įskaitant prekybą
žmonėmis ir klajojančias
nusikalstamas grupuotes“

atliekant šių programų
operatorės funkcijas pagal
atitinkamų Europos
ekonominės erdvės ir
Lietuvos Respublikos teisės
aktų nuostatas.

02-01-02

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės ir LRV 2014 metų veiklos
prioritetų įgyvendinimo svarbiausieji darbai, vidaus reikalų ministro prioritetiniai darbai
2014 m.
1.
Persvarstyti vidaus reikalų
Įvertinti vidaus reikalų
Viešojo saugumo politikos
IV ketvirtis
statutinių įstaigų funkcijas –
statutinių įstaigų
departamentas, Policijos
nustatyti nebūdingas ir
pasiūlymus dėl jiems
departamentas prie VRM,
pasikartojančias funkcijas,
nebūdingų ir
Priešgaisrinės apsaugos ir
prireikus parengti sprendimų dėl jų pasikartojančiu funkcijų,
gelbėjimo departamentas
optimizavimo projektus (LRV 333 peržiūrėti vidaus reikalų
prie VRM, Vadovybės
prioritetinė priemonė)
statutinių įstaigų veiklą
apsaugos departamentas
reglamentuojančius teisės
prie VRM, Finansinių
aktus ir parengti jų
nusikaltimų tyrimų
pakeitimo projektus
tarnyba prie VRM,
Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie VRM,
Viešojo saugumo tarnyba
prie VRM

20
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

2.

Atlikti savivaldybių institucijų ir
policijos veiksmų, skirtų viešajai
tvarkai užtikrinti, koordinavimo
analizę ir prireikus parengti
sprendimų dėl jo tobulinimo
projektus (LRV 335 prioritetinė
priemonė)
Tobulinti bendrą dviejų lygių
gelbėjimo tarnybų sistemą:
persvarstyti priešgaisrinės
apsaugos, ekstremaliųjų situacijų
valdymo, civilinės saugos ir
gelbėjimo funkcijas, parengti
sprendimų, padėsiančių kurtis
savanoriškosioms ugniagesių
formuotėms, projektus (LRV 336
prioritetinė priemonė)
Parengti Viešojo saugumo plėtros
programą
Nustatyti palankesnes atvykimo ir
gyvenimo sąlygas teisėtai
atvykstantiems valstybės poreikius
atitinkantiems užsieniečiams (LRV
5.3.1. prioritetinis darbas)
Užtikrinti, kad trečiųjų šalių
piliečiams leidimai gyventi ir dirbti
Lietuvos Respublikoje būtų
išduodami laikantis vieno langelio
principo (LRV 5.3.2. prioritetinis

3.

4.
5.

6.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengta analizių (skaičius) –
1

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Viešojo saugumo politikos
departamentas
Viešojo saugumo politikos
departamentas,
Teisės ir vidaus tyrimų
departamentas

2014 m.
II ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

Viešojo saugumo politikos
departamentas, Teisės ir
vidaus tyrimų
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Parengta programos projektų
(skaičius) – 1
Parengti Lietuvos
Parengta teisės aktų projektų
Respublikos įstatymo „Dėl (skaičius) – 1
užsieniečių teisinės
padėties“ pakeitimo
įstatymo projektą
Parengti Lietuvos
Parengta teisės aktų projektų
Respublikos įstatymo „Dėl (skaičius) – 1
užsieniečių teisinės
padėties“ pakeitimo
įstatymo projektą

21
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Plėsti Bendrojo pagalbos centro
funkcionalumą, integruoti
greitosios medicinos pagalbos
tarnybų pajėgų valdymą į bendrojo
pagalbos telefono numerio 112
tinklą (vidaus reikalų ministro 1
prioriteto 4 darbas)
Nustatyti pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo rizikos lygius
– atlikti nacionalinį rizikos
vertinimą, pagal galimybes į
pagalbą pasitelkus Pasaulio banką.
(LRV prioritetinė 334 priemonė;
LRV 2.2.1.prioritetinis darbas)
Sudaryti teisines prielaidas,
suteikiančias Vidaus reikalų
skaitmeninei mobiliojo radijo ryšio
sistemai nacionalinį / valstybinį
statusą, leidžiantį šiuo tinklu
naudotis visoms pagalbos
tarnyboms, nepriklausančioms
Vidaus reikalų ministerijos
reguliavimo sričiai (pvz.: greitosios
medicininės pagalbos tarnybos,
Lietuvos bankas) (vidaus reikalų
ministro 4 prioriteto 3 darbas)
Atlikti Valstybės informacinių
išteklių atitikties elektroninės

Organizuoti ir kontroliuoti
Bendrojo pagalbos
telefono numerio 112
paslaugų infrastruktūros
plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano
įgyvendinimą
Koordinuoti priemonės
įgyvendinimą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešojo saugumo politikos
departamentas,
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas
prie VRM

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

darbas)
7.

8.

9.

10.

Plane numatytų priemonių
įvykdymas nustatytais
terminais

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

Koordinuoti priemonės
įgyvendinimą

22
Priemonės
kodas

11.

12.

13.

Priemonės
pavadinimas

informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) reikalavimams
stebėsenos sistemos (ARSIS)
konstravimo etapo darbus (LRV
4.3.2. prioritetinis darbas)
Naudojantis informacinėmis ir
ryšių technologijomis sukurti
patogias priemones, leidžiančias
valstybės institucijoms disponuoti
vidaus reikalų srities informaciniais
ištekliais (nusikalstamų veikų
duomenys, duomenys apie
įtariamuosius, kaltinamuosius,
nuteistuosius ir nukentėjusiuosius),
sprendžiant ikiteisminio tyrimo
kontrolės, vaikų teisių apsaugos,
asmenų tinkamumo eiti tam tikras
pareigas ar užsiimti tam tikra
veikla, taip pat regreso teisių į žalą
padariusius asmenis įgyvendinimo
klausimus (LRV 313 prioritetinė
priemonė)
Parengti ypatingos svarbos
informacinės infrastruktūros
objektų sąrašą (LRV 4.3.1.
prioritetinis darbas)
Tobulinti seniūnijų ir seniūnų
veiklos teisinį reglamentavimą –
parengti Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo pataisas,

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 2

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014m.
IV ketvirtis

Koordinuoti priemonės
įgyvendinimą

Seniūnijų ir seniūnų
veiklos teisinio
reglamentavimo
tobulinimas

23
Priemonės
kodas

14.

15.

16.

17.

Priemonės
pavadinimas

siekiant tiksliau paskirstyti seniūnų
funkcijas, nustatyti jų pareigas,
teises ir atsakomybę, taip pat
patikslinti seniūnų veiklos
planavimo procedūras (LRV 316
prioritetinė priemonė)
Sudaryti teisines sąlygas tobulinti
vietos gyventojų atstovų ir
bendruomenių veiklą – parengti
Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo pataisas ir
detaliau reglamentuoti seniūnaičių
teises, pareigas, statusą ir santykius
su vietos valdžia (LRV 317
prioritetinė priemonė)
Sustiprinti valstybės institucijų ir
įstaigų vykdomų funkcijų peržiūrų
koordinavimą (LRV 309
prioritetinė priemonė)
Įtvirtinti aukštesniųjų kategorijų ir
vadovaujančiųjų valstybės
tarnautojų specialiąsias tarnybos
sąlygas, reglamentuojant jų
atranką, tarnybinės veiklos
vertinimą, mokymą, kaitumą
(vidaus reikalų ministro 2 prioriteto
4 darbas)
Parengti pasiūlymus dėl valstybės
tarnautojų darbo užmokesčio ir

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Koordinuoti valstybės
institucijų ir įstaigų
vykdomų funkcijų
peržiūras
Koordinuoti priemonės
įgyvendinimą

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

Koordinuoti priemonės
įgyvendinimą

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
III ketvirtis

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vietos gyventojų atstovų
ir bendruomenių veiklos
teisinio reglamentavimo
tobulinimas

24
Priemonės
kodas

18.

19.

20.

21.

Priemonės
pavadinimas

motyvavimo sistemų tobulinimo
(LRV 308 prioritetinė priemonė)
Parengti masto ekonomijos efektą
sukuriančius centralizuoto mokymo
projektinius pasiūlymus dėl
aukštesniųjų kategorijų ir
vadovaujančiųjų valstybės
tarnautojų raktinių / strateginių
kompetencijų tobulinimo (LRV
307 prioritetinė priemonė)
Stiprinti regionų plėtros tarybų
vaidmenį Europos Sąjungos
struktūrinės paramos planavimo
procese priimant sprendimus dėl
regionų investicinio patrauklumo
didinimo, naujų darbo vietų
kūrimo, modernių technologijų
diegimo ir regionų infrastruktūros
modernizavimo (LRV 320
prioritetinė priemonė)
Nustatyti tikslinių teritorijų
išskyrimo kriterijus, dalyvaujant
regionų plėtros taryboms išskirti
tikslines teritorijas 2014–2020
metams (LRV 318 prioritetinė
priemonė)
Parengti kartu savivaldybėmis
mažų ir vidutinių miestų,
susiduriančių su demografinėmis,

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Koordinuoti priemonės
įgyvendinimą

1. Regionų plėtros
taryboms suteikti daugiau
savarankiškumo priimant
sprendimus dėl Europos
Sąjungos paramos dalies,
skiriamos regionų
projektams;

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
III ketvirtis

2. Pertvarkyti Regioninės
plėtros departamentą

Koordinuoti priemonės
įgyvendinimą

25
Priemonės
kodas

22.

23.

Priemonės
pavadinimas

socialinėmis ir ekonominėmis
problemomis kompleksines
atgaivinimo programas ir penkių
didžiųjų miestų kompleksinės
plėtros programas, skirtas silpniau
išvystytų (probleminių) dalių
integravimui (vidaus reikalų
ministro 3 prioriteto 3 darbas)
Steigti sporto medicinos centrų
filialus arba nuotolines sporto
medicinos specialistų darbo vietas,
kad sporto medicinos paslaugos
būtų prieinamos kaimo ir miestelių
vaikams (LRV 191 prioritetinė
priemonė)

Kurti palankią aplinką ir galimybes
sportuoti visiems – savivaldybėse
baigti statyti ar rekonstruoti
modernius ir tarptautinius
standartus atitinkančius sporto ir
sveikatingumo objektus (sporto ir
sveikatingumo centrai, miesto
stadionai, sporto maniežai,
baseinai) (vidaus reikalų ministro 5
prioriteto 3 darbas)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Pagal kompetenciją teikti
siūlymus Kūno kultūros ir
sporto departamentui prie
LRV steigiant sporto
medicinos centrų filialus
arba nuotolines sporto
medicinos centrų
specialistų darbo vietas,
organizuoti tam reikalingų
teisės aktų projektų
parengimą ir derinimą
Atlikti Kūno kultūros ir
sporto departamento prie
LRV parengtų valstybės
investicijų 2014–2016 m.,
2015–2017 m. programų
vertinimą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
III–IV
ketvirtis

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

26
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

24.

Atlikti regioninių sporto centrų
(sporto gimnazijų) poreikio studiją
ir prireikus priimti sprendimus dėl
tokių centrų steigimo skatinimo
(LRV 192 prioritetinė priemonė)
Atlikti sportininkų draudimo
Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšomis galimybių studiją ir
remiantis jos rezultatais parengti
pasiūlymus dėl sportininkų
draudimo Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšomis
įgyvendinimo (LRV 193
prioritetinė priemonė)

25.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pagal kompetenciją
dalyvauti įgyvendinant
priemonę

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
I ketvirtis

Pagal kompetenciją
dalyvauti įgyvendinant
priemonę

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Parengta analizių (skaičius) –
1

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
I ketvirtis

Parengta analizių (skaičius) –
1

Viešojo saugumo politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

Kitos priemonės
1.

2.

Atlikti Nusikalstamų veikų
statistinių rodiklių apie vaikus
analizę, vykdant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl
statistinės informacijos apie vaikus
rodiklių sąrašo patvirtinimo“ 7.1 ir
7.2 punktus
Atlikti statistinių duomenų apie
neblaivių asmenų padaromas
nusikalstamas veikas ir jų sukeltus
kelių eismo įvykius analizę,
vykdant Alkoholio vartojimo, jo
daromos ekonominės žalos

27
Priemonės
kodas

3.
4.
5.

6.

7.

Priemonės
pavadinimas

sveikatai ir ūkiui stebėsenos
(monitoringo) taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr.
1135, 4.6 ir 6 punktus.
Parengti viešojo saugumo būklės
Lietuvoje 2005-2013 m. ataskaitą
Atlikti policijos pareigūnų
sociologinį tyrimą
Parengti Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso ir Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso
kodekso pakeitimo įstatymo
projektus tikslu sudaryti
teisėsaugos institucijoms sąlygas
greitai ir efektyviai reaguoti į
iškilusią smurto artimoje aplinkoje
grėsmę tais atvejais, kai asmeniui
buvo sukeltas fizinis skausmas arba
nežymus kūno sužalojimas ar jis
trumpam susargdintas.
Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
Interneto tarnybinių stočių
apsaugos rekomendacijas,
patvirtintas vidaus reikalų ministro
2004 m. gegužės 21d. įsakymu Nr.
1V-176
Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
Saugaus elektroninės informacijos

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengta ataskaitų (skaičius)
–1
Parengta tyrimo analizių
(skaičius) – 1
Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 2

Viešojo saugumo politikos
departamentas
Viešojo saugumo politikos
departamentas
Viešojo saugumo politikos
departamentas,
Teisės ir vidaus tyrimų
departamentas

2014 m.
II ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

28
Priemonės
kodas

8.

9.

10.

11.

Priemonės
pavadinimas

teikimo sutarties pavyzdinę formą,
patvirtintą vidaus reikalų ministro
2007 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.
1V-241
Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
Kompiuterių programų naudojimo
valstybės valdymo institucijose ir
įstaigose rekomendacijas,
patvirtintas vidaus reikalų ministro
2001 m. gegužės 9 įsakymu Nr.
220
Parengti Informacinių technologijų
saugos atitikties vertinimo
metodikos, patvirtintos vidaus
reikalų ministro 2004 m. gegužės 6
d. įsakymu Nr. 1V-156 pakeitimo
projektą
Įdiegti ir realiai išbandyti ES
didelės apimties projekto STORK2
(www.eid-stork2.eu) rezultatus
Priėmus ES reglamentą dėl
elektroninės atpažinties ir
elektroninių operacijų patikimumo
užtikrinimo paslaugų vidaus
rinkoje, pateikti siūlymus dėl
reglamento elektroninės atpažinties
nuostatų įgyvendinimo

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Išbandyti sprendimai
e.universitetas ir e.verslas
(tarpvalstybinis juridinių
asmenų identifikavimas su 4
ES valstybėmis)
Pateikta siūlymų (skaičius) –
1

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

29
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

12.

Koordinuoti Lietuvos dalyvavimą
ES programoje Sąveikūs
sprendimai Europos viešojo
administravimo institucijoms (ISA
programa – ec.europa.eu/isa)

13.

Atlikti savivaldybių institucijų
atstovų ir seniūnaičių apklausas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Elektroninės valdžios
politikos skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
III ketvirtis

Parengta išvadų
(skaičius) – 1
Atlikta apklausų
(skaičius) – 1

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

Viešojo valdymo politikos
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

Dalyvauta ISA programos
valdymo komiteto ir
koordinacinės darbo grupės
susitikimuose (skaičius) – 5;
Pateikta informacija į puslapį
www.saveikumas.gov.lt
(skaičius) - 4
Atlikta apklausų
(skaičius) – 1

14.

Vykdyti vietos gyventojų
dalyvavimo sprendžiant viešuosius
vietos reikalus, stebėseną

Atlikti vietos gyventojų
apklausų organizavimo ir
vykdymo savivaldybėse
tyrimą.

15.

Pagal kompetenciją įgyvendinti
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metų
veiksmų planą

1. Atlikti kasmetines
gyventojų apklausas,
siekiant nustatyti, kiek jie
pasitiki valstybės ir
savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis
(1.1.1.4 priemonė)

Atlikta apklausų
(skaičius) – 1

2. Peržiūrėti viešąsias
paslaugas teikiančių
įstaigų kolegialių valdymo
arba patariamąjį balsą
turinčių organų

Atlikta analizių
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis

30
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

formavimo teisinį
reglamentavimą ir pateikti
siūlymus dėl jo
tobulinimo, siekiant
sustiprinti šių organų
vaidmenį dalyvaujant
viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų valdyme
(1.2.1.6 priemonė)
3. Vykdyti vietos
gyventojų apklausų
atlikimo ir gyventojų
dalyvavimo jose
stebėseną, jos rezultatus
skelbti vidaus reikalų
ministerijos interneto
svetainėje ir su jais
supažindinti savivaldybes
(1.2.2.1 priemonė)

Atlikta apklausų
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis

4. Nustatyti ir įvertinti
teisines ir praktines
seniūnaičių veiklos
problemas, atsižvelgiant į
jas parengti teisės aktų
pataisas, sudarančias
prielaidas efektyvesnei
seniūnaičių veiklai, ir jas
pristatyti savivaldybių

Organizuota susitikimų
(skaičius) – 3

2014 m.
II ketvirtis

31
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

institucijų atstovams
(merams, savivaldybių
administracijų
direktoriams, seniūnams)
ir seniūnaičiams (1.2.2.2
priemonė)
5. Parengti teisės aktų
pakeitimų projektus,
tiksliau paskirstant
seniūnų funkcijas,
nustatant jų pareigas,
teises ir atsakomybę
(1.2.2.4 priemonė)

Parengta teisės aktų projektų
(skaičius) – 1

6. Koordinuoti ministerijų,
reguliuojančių atskirų
viešųjų paslaugų teikimo
procedūras, veiklą,
inicijuoti šių procedūrų
tobulinimui reikalingus
teisės aktų pakeitimus ir
koordinuoti jų parengimą
(2.1.1.1 priemonė)
7. Parengti viešųjų
paslaugų teikimo
aprašymų rengimo
rekomendacijas (2.1.1.4
priemonė)

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

Parengta rekomendacijų
(skaičius) – 1

2014 m.
II ketvirtis

32
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

8. Parengti ir ministerijų
interneto svetainėse
paskelbti minimalius
ministerijų reguliuojamų
paslaugų kokybės
standartus (2.1.1.5
priemonė – VRM
koordinatorius)

Parengta pažymų/ataskaitų
(skaičius) – 1

2014 m.
II ketvirtis

9. Parengti piliečių
chartijų rengimo
rekomendacijas ir
organizuoti pilotinį
piliečių chartijų rengimo
projektą pasirinktoje
(vienoje) valstybės ir
(vienoje) savivaldybės
institucijoje ar įstaigoje
(2.1.1.6 priemonė)

Parengta rekomendacijų
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis

10. Parengti viešųjų
paslaugų vartotojų
pasitenkinimo (paslaugų
kokybės) vertinimo
metodines rekomendacijas
viešojo valdymo
institucijoms (2.1.2.2
priemonė)

Parengta rekomendacijų
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis

33
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

11. Identifikuoti viešąsias
paslaugas, kurias galėtų
teikti ir kiti (nei šiuo metu
nustatyta teisės aktuose)
paslaugų teikėjai ir
parengti siūlymus dėl
teisinių sąlygų, kurios
leistų jiems teikti minėtas
paslaugas, nustatymo ir
dėl šių paslaugų
finansavimo modelio
(2.1.3.1 priemonė – VRM
pavesta koordinuoti šios
priemonės įgyvendinimą)

Parengta pažymų
(skaičius) – 1

2014 m.
II ketvirtis

12. Peržiūrėti
administracinių paslaugų
teikėjų, kurie turi išplėtotą
regioninių padalinių
tinklą, teritorinį
išsidėstymą ir parengti šių
paslaugų teikimo esamos
infrastruktūros žemėlapį
(2.2.1.1 priemonė)

Parengta pažymų
(skaičius) – 1

2014 m.
II ketvirtis

13. Parengti asmenų
aptarnavimo viešojo
valdymo institucijose
standartą, kaip Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų

Parengta rekomendacijų
(skaičius) – 1

2014 m.
I ketvirtis

34
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

aptarnavimo viešojo
administravimo
institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo
administravimo
subjektuose taisyklių,
praktinio taikymo
rekomendacijas viešojo
valdymo institucijoms, ir
kasmet vykdyti šio
standarto laikymosi
stebėseną (2.2.2.2
priemonė)
14. Parengti asmenų
aptarnavimo viešojo
valdymo institucijose
tyrimų ir gautų duomenų
įvertinimo bei rezultatų
viešinimo rekomendacijas
(2.2.2.3 priemonė)

Parengta rekomendacijų
(skaičius) – 1

2014 m.
III ketvirtis

15. Sustiprinti
institucinius gebėjimus
atlikti poveikio vertinimo
kokybės priežiūrą,
organizuojant seminarus,
apskirto stalo diskusijas,
skleidžiant gerąją patirtį
(3.1.2.2 priemonė – VRM

Dalyvauta diskusijose
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

yra viena iš šios
priemonės vykdytojų)
16. Parengti projektų ir
procesų valdymo diegimo
viešojo valdymo
institucijose gaires /
rekomendacijas ir jas
kartu su gerąja projektų ir
procesų valdymo praktika
pristatyti viešojo valdymo
institucijoms (3.1.4.1
priemonė)

Parengta gairių/
rekomendacijų (skaičius) – 1

2014 m.
I ketvirtis

17. Parengti projektų ir
procesų valdymo mokymo
programą viešojo valdymo
institucijų vadovams ir
valstybės tarnautojams
(3.1.4.2 priemonė)

Parengta mokymo programų
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis

18. Vykdyti projektų ir
procesų valdymo diegimo
viešojo valdymo
institucijose stebėseną ir
su jos rezultatais
supažindinti viešojo
valdymo institucijas
(3.1.4.3 priemonė)

Atlikta apklausų
(skaičius) – 1

36
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

19. Įgyvendinti projektus,
skirtus kokybės vadybos
metodams / sistemoms
diegti viešojo valdymo
institucijose (Įgyvendinti
projektą „Kokybės
vadybos modelių diegimo
ir viešųjų paslaugų
kokybės bei piliečių
aptarnavimo gerinimo
skatinimas viešojo
administravimo
institucijose ir įstaigose.
Santrumpa. Viešojo
administravimo sektoriaus
kokybės iniciatyvos“
(3.1.5.3.priemonė)

Įgyvendinta projektų
(skaičius) – 1

2014 m.
II ketvirtis

20. Parengti
rekomendacijas dėl
teritoriniu principu
veikiančių vykdomosios
valdžios sistemos įstaigų
veiklos teritorinių ribų
nustatymo (3.2.1.2
priemonė)

Parengta rekomendacijų
(skaičius) – 1

2014 m.
II ketvirtis

21. Vykdant viešojo
valdymo subjektų

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

sistemos stebėseną,
įvertinti pokyčius
viešajame valdyme ir
parengti siūlymus dėl
sistemos optimizavimo,
Vidaus reikalų
ministerijos interneto
svetainėje skelbti ataskaitą
apie įvykusius pokyčius
viešajame valdyme
(3.2.1.6 priemonė)
22. Atlikti Vyriausybės
patvirtintame atitinkamų
metų funkcijų peržiūros
plane numatytas funkcijų
peržiūras (3.2.2.1
priemonė)

Atlikta peržiūrų
(skaičius) – 1
Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis

23. Kasmet atlikti
bendrųjų funkcijų
efektyvumo vertinimus ir
pateikti Vyriausybei
pasiūlymus dėl bendrųjų
funkcijų efektyvumo
didinimo užduočių kitiems
metams (3.2.3.2 priemonė
– VRM yra viena iš šios
priemonės vykdytojų)

Parengta pažymų
(skaičius) – 1

2014 m.
IV ketvirtis

38
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

24. Atlikti valstybės
vykdomosios valdžios
sistemos įstaigų ir įmonių
vadovų ir analogiško
lygmens privataus
sektoriaus vadovų darbo
užmokesčio palyginimo
analizę (3.2.4.1 priemonė)

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Atlikta analizių (skaičius) – 1

2014 m.
II ketvirtis

25. Tobulinti valstybės
tarnautojų darbo
užmokesčio ir
motyvavimo sistemas
(3.3.3.3 priemonė - VRM
yra viena iš šios
priemonės vykdytojų)
16.
17.

Atlikti planinį Regioninės plėtros
departamento veiklos ir gebėjimų
vertinimą
Siekiant išgryninti sporto
medicinos centrų funkcijas bei
racionaliau naudoti valstybės
biudžeto lėšas, skiriamas
sportuojančių asmenų sveikatos
priežiūrai, atlikti horizontalią
sporto medicinos centrų ir kitų
asmens sveikatos priežiūros įstaigų
funkcijų peržiūrą sportininkų ir
sportuotojų sveikatos priežiūros
srityje

Pagal kompetenciją
dalyvauti įgyvendinant
priemonę

Įvykdymo
terminas

2014 m.
III ketvirtis

Regioninės politikos
departamentas

2014 m.
II ketvirtis

Tarptautinio
bendradarbiavimo
departamentas

2014 m.
IV ketvirtis

39
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

18.

Sustiprinti vidaus reikalų ministro
valdymo srityje veikiančių
valstybės įmonių veiklos kontrolę –
visose įmonėse parengti ne mažiau
nei 4 metų trukmės strateginius
veiklos planus

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Parengta strateginių veiklos
planų (skaičius) – 2

_____________________________________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ekonomikos ir finansų
departamentas,
Viešojo saugumo politikos
departamentas,
Elektroninės valdžios
politikos skyrius,
VĮ „Regitra“,
VĮ „Infostruktūra“

2014 m.
II ketvirtis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ METŲ
VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika (kodas 042)
042-01-01-01 Pateikti specialaus Apibendrinti specialaus statuso subjektų
statuso subjektams pateiktas paraiškas ginkluotei įsigyti.
ginkluotę pagal
gautas paraiškas
Vykdyti viešuosius pirkimus ginkluotei įsigyti
Sudaryti sutartis, pasirašyti užsakymus
ginkluotės įsigijimui.

Pateikti gautą ginkluotę specialaus statuso
subjektams.

Gauta pretenzių iš specialaus
statuso subjektų (skaičius, ne

Viešųjų pirkimų
komisija

2014 m.
I−II ketvirčiai

Viešųjų pirkimų
komisija
Pagal
kompetenciją –
Teisės ir
personalo
skyrius,
Finansų ir ūkio
skyrius
Realizacijos
skyrius

2014 m.
II−IV ketvirčiai
2014 m.
II−IV ketvirčiai

2014 m.
II−IV ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

Pagal poreikį

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius
Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai
2014 m.
I−IV ketvirčiai

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Pagal

2014 m.

daugiau) - 1
Teisės aktų nustatyta tvarka priimti, nagrinėti
prašymus bei išduoti (atsisakyti išduoti)
licencijas, leidimus, rašytinius sutikimus,
galutinio vartotojo sertifikatus, pažymas,
patvirtinančias, kad ginklas yra visiškai
netinkamas naudoti, į Ginklų fondą
besikreipiantiems asmenims.
Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti planinius
Patikrinta fizinių ir juridinių
kontrolinius fizinių ir juridinių asmenų
asmenų (skaičius, ne mažiau) –
vykdomos licencijuojamos veiklos
26
patikrinimus bei esant poreikiui taikyti
administracinės atsakomybės priemones.
Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti neplaninius
fizinių ir juridinių asmenų vykdomos
licencijuojamos veiklos patikrinimus bei esant
poreikiui taikyti administracinės atsakomybės
priemones.
Tvarkyti Ginklų registrą, užtikrinti efektyvų
Ginklų registro funkcionavimą.
Organizuoti ir dalyvauti Ekspertų komisijos
daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei
konkrečiai jų kategorijai priskirti posėdžiuose
Dalyvauti Komisijos strateginių prekių
eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo
licencijų išdavimo klausimams spręsti
posėdžiuose
Dalyvauti ES institucijų ir įstaigų bei kitų

42

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

tarptautinių organizacijų, darbo grupių
susitikimuose

042-02-01-01

Teikti kandidatus URM dėl deleguojamų
Lietuvos ekspertų į ES ir kitas tarptautines ir
užsienio valstybių institucijas, darbo grupes
Organizuoti Ginklų fondo valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
kvalifikacijos kėlimą
Teikti aktualią informaciją, duomenis,
statistiką Ginklų fondo interneto svetainės
www.lgf.lt administratoriui
Dalyvauti vykdant Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių planą
Valstybės projekto „Lietuvos Respublikos
ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos informacijos saugumo
valdymo tobulinimo“ įgyvendinimas
Investicinio projekto „Ginklų fondo
modernizavimas“ įgyvendinimas
Parduoti ginkluotę Sudaryti sutartis, pasirašyti užsakymus
fiziniams ir
ginkluotės įsigijimui.
privatiems
juridiniams

Atsakingi
vykdytojai
kompetenciją –
Licencijavimo ir
kontrolės skyrius,
Teisės ir
personalo skyrius
Teisės ir
personalo skyrius

Tobulinusių kvalifikaciją
Teisės ir
asmenų (skaičius, ne mažiau) – personalo skyrius
11
Visi skyriai

Ginkluotės – trumpųjų
šaunamųjų ginklų asortimentas, pateiktas
fiziniams ir juridiniams

Įvykdymo terminas
I−IV ketvirčiai

2014 m.
II−III ketvirčiai
2014 m.
I−IV ketvirčiai
2014 m.
I−IV ketvirčiai

Visi skyriai

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius,
pagal poreikį ir
kiti skyriai
Licencijavimo ir
kontrolės skyrius
Pagal
kompetenciją –
Viešųjų pirkimų
komisija,

2014 m.
I−IV ketvirčiai

2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
I−IV ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

asmenims

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
asmenims (ne mažiau,
pavadinimų skaičius) – 128

Parduoti ginkluotę fiziniams ir privatiems
juridiniams asmenims

Išlaikyti tinkamą Ginklų fondo materialųjį ir
nematerialųjį turtą ir užtikrinti jo priežiūrą bei
funkcionavimą

Įvykdytų paraiškų skaičiaus
santykis su gautų iš fizinių ir
juridinių asmenų paraiškų
skaičiumi (proc.) – 90
Vykdyti aptarnavimo ir
priežiūros paslaugų pirkimą ir
kontroliuoti jų vykdymą

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Teisės ir
personalo
skyrius,
Finansų ir ūkio
skyrius
Realizacijos
skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Viešųjų pirkimų
komisija

2014 m.
I−IV ketvirčiai
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

,,Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdymas“ (kodas 01.04)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-01

Vykdyti sulaikytųjų,
suimtųjų ir nuteistųjų
apsaugą jų
konvojavimo metu,
saugoti svarbius
valstybės objektus,
palaikyti ir (ar) atkurti
viešąją tvarką, stiprinti
Viešojo saugumo
tarnybos pareigūnų
kovinį, fizinį bei
specialųjį profesinį
pasirengimą.

1. Kelti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų
profesionalumą, tobulinti specialųjį parengimą,
viešosios tvarkos atkūrimo taktiką, atnaujinti
specialiąsias ir asmens apsaugos priemones

Pagal kompetenciją:
Pareigūnų, tobulinusių
Valdymo tarnyba,
kovinį, fizinį bei
Valdymo ir veiklos
specialųjį profesinį
priežiūros skyrius,
pasirengimą pratybose ir
mokymuose (skaičius) – Mokymo ir specialaus
parengimo centras,
400
Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys

2. Siekti veiksmingos ypatingų situacijų
kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės
objektų apsaugos

Pareigūnų, dalyvavusių
Viešojo saugumo
tarnybos organizuotose
ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro stalo
pratybose (skaičius, ne
mažiau kaip) – 20

3. Pasirengti ir užtikrinti viešąjį saugumą 2014

Pagal kompetenciją:
Valdymo tarnyba,
Valdymo ir veiklos
priežiūros skyrius,
Personalo skyrius,
Logistikos valdymo
skyrius,
Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys
Pagal kompetenciją:

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
III ketvirtis

2014 m.

45
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“
metu.
4. Dalyvauti Kalėjimų departamentui prie
Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose
(laisvės atėmimo vietose) organizuojamose
prevencinėse priemonėse galimiems masiniams
neramumams užkardyti

5. Padėti kitoms teisėsaugos ir teisėtvarkos
institucijoms užtikrinti viešąjį saugumą masinių
renginių metu vidaus reikalų ministro nustatyta
tvarka

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdymo tarnyba,
Valdymo ir veiklos
priežiūros skyrius
Pagal kompetenciją:
Valdymo tarnyba,
Valdymo ir veiklos
priežiūros skyrius,
Specialaus transporto
ir ginkluotės centras,
Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys
Pagal kompetenciją:
Valdymo tarnyba,
Valdymo ir veiklos
priežiūros skyrius,
Specialaus transporto
ir ginkluotės centras,
Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys

II–III
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

46
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

6. Įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos
kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių plano priemones:
- vykdyti viešuosius pirkimus, atliekamus
elektroninėmis priemonėmis;
- prižiūrėti, ar valstybės tarnautojai, kurių
privačių interesų deklaracijų duomenys nėra
vieši, deklaracijas pateikia laiku ir tinkamai;
- peržiūrėti 2014 m. gautus ir išnagrinėtus
asmenų skundus, susijusius su korupcija

Pagal kompetenciją –
Viešųjų pirkimų
atliekamų elektroninėmis Plėtros ir projektų
įgyvendinimo skyrius,
priemonėmis vykdymo
Valdymo ir veiklos
padidėjimas, palyginus
priežiūros skyrius
su 2013 metais (proc., ne
mažiau kaip) – 10

7. Organizuoti ir surengti seminarus
antikorupcine ir lygių galimybių temomis
8. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą

Surengta seminarų
(skaičius) – 2

9. Parengti planą dėl Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Viešosios
tvarkos biuro Konvojaus būrio vykdomos
asmenų konvojavimo tarpmiestiniais planiniais
maršrutais funkcijų (esant būtinumui dėl kitų
teisėsaugos institucijų vykdomų svarbių
valstybės objektų apsaugos) perdavimo Viešojo

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

Elektroninėmis
priemonėmis atlikta
perkančiosios
organizacijos viešųjų
pirkimų bendroji vertė,
(proc., ne mažiau kaip) –
80
Mokymo ir specialaus
parengimo centras
Valdymo ir veiklos
priežiūros skyrius

2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
III ketvirtis

Pagal kompetenciją:
Valdymo tarnyba,
Valdymo ir veiklos
priežiūros skyrius

2014 m.
II ketvirtis

47
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

saugumo tarnybai pateikti tvirtinti vidaus
reikalų ministrui ir numatyti būtinus
struktūrinius pokyčius.
10. Prisidėti prie bendradarbiavimo su
visuomeninėmis organizacijomis, viešosiomis
įstaigomis, ugdant piliečių, moksleivių
patriotiškumą, pilietiškumą, gebėjimą reaguoti į
ekstremalias ir ypatingąsias situacijas.
11. Dalyvauti įgyvendinant Europos konvenciją
dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto
varžybas, ypač per futbolo rungtynes,
tarptautines sporto varžybas.

12. Bendradarbiauti su Europos žandarmerijos
pajėgomis, pasirengti ir dalyvauti:
- bendruose veiksmuose užtikrinant Europos
Sąjungos regioninio saugumo politiką;
- specialiųjų pajėgų tarptautinėse pratybose
EUPST (European Union Police Services
Training) Niderlandų Mareshaussee mokymo
centre.
13. Plėtojant bendradarbiavimą su Lietuvos
kariuomene dalyvauti:

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Parengtas Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimo
projektas (skaičius) – 1

Pareigūnų, dalyvavusių
(skaičius) – 3

Pareigūnų tobulinusių
parengtį pratybose
(skaičius, ne mažiau
kaip) – 15

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pagal kompetenciją:
Valdymo tarnyba,
Valdymo ir veiklos
priežiūros skyrius,
Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys
Pagal kompetenciją:
Valdymo tarnyba,
Mokymo ir specialaus
parengimo centras,
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
ryšių su visuomene
skyrius
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
ryšių su visuomene
skyrius

2014 m.
II−IV
ketvirčiai

Tarptautinio
bendradarbiavimo ir

2014 m.
II−IV
ketvirčiai

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
I−IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

- Štabų pratybose „GINTARINĖ DRĄSA
2014“;
- Operacinio-taktinio lygmens RIS vienetų lauko
pratybose „PERKŪNO KARYS 2014“;
- Tarptautinėse pratybose „GINTARINĖ
VILTIS 2014“;
- bendrose kovinio rengimo pratybose
(kursuose)
14. Kartu su teisėsaugos ir kitomis įstaigomis
rengti bendrosios specialiosios taktikos pratybas,
kurių metu bus tobulinamas Viešojo saugumo
tarnybos pareigūnų kovinis, fizinis bei
specialusis profesinis parengimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Surengta bendrosios
specialiosios taktikos
pratybų (skaičius, ne
mažiau kaip) – 3
Pareigūnų tobulinusių
parengtį pratybose
(skaičius, ne mažiau
kaip) – 250

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ryšių su visuomene
skyrius

ketvirčiai

Pagal kompetenciją –
Valdymo tarnyba,
Mokymo ir specialaus
parengimo centras,
Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys

2014 m.
II−IV
ketvirčiai

15. Teikti kandidatus Užsienio reikalų
ministerijai dėl deleguojamų Lietuvos ekspertų į
Europos Sąjungos ir kitas tarptautines ir
užsienio valstybių institucijas, visų pirma į
Lietuvai svarbiausias sritis ir pareigas

Tarptautinio
2014 m.
bendradarbiavimo ir I−IV ketvirčiai
ryšių su visuomene
skyrius

16. Atnaujinti delegavimo rezervą ir rengti jame Surengta mokymų
esančių pareigūnų mokymą
(skaičius) – 2

Tarptautinio
2014 m.
II−IV
bendradarbiavimo ir
ryšių su visuomene
ketvirčiai
skyrius
Tarptautinio
2014 m.
bendradarbiavimo ir I−IV ketvirčiai
ryšių su visuomene

17. Dalyvauti Jungtinių Tautų, NATO, Europos Pareigūnų dalyvavusių
Sąjungos, užsienio valstybių civilinėse ir
tarptautinėse misijose ir
karinėse misijose ir operacijose, visų pirma
operacijose (skaičius, ne

49
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Lietuvai prioritetiniuose regionuose bei Europos mažiau kaip) – 4
žandarmerijos pajėgų organizuojamuose
misijose
18. Įgyvendinti Viešojo saugumo tarnybai
Parengta projektų
nustatytus reikalavimus valstybės ginkluotos
(skaičius) – 1
gynybos pasirengimo srityje (mobilizacinių
planų ir priemonių rengimas)

01-01-03

Pirkti ginkluotę ir kitą
ilgalaikį turtą Viešojo
saugumo tarnybai ir
atnaujinti automobilių
parką

1. Pirkti transporto priemones, ginkluotę,
specialiąsias ir individualios apsaugos
priemones bei kitą ilgalaikį turtą, suteikiantį
galimybę tinkamai vykdyti pavestas funkcijas.

Parengta projektų
(skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

Pagal kompetenciją:
2014 m.
Valdymo tarnyba, I−III ketvirčiai
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
ryšių su visuomene
skyrius,
Mokymo ir specialaus
parengimo centras
Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys
2014 m.
Plėtros ir projektų
II−IV
įgyvendinimo skyrius
ketvirčiai

2. Siekiant užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos
nuolatinę parengtį ieškoti galimybių pasinaudoti
nacionalinės ir Europos Sąjungos struktūrinės
paramos priemonėmis infrastruktūrai,
materialiniam aprūpinimui tobulinti

01-01-04

Pirkti Viešojo saugumo Organizuoti specialaus transporto, skirto
tarnybai specialų
konvojuoti, pirkimą
transportą skirtą

Pagal kompetenciją:
Plėtros ir projektų
įgyvendinimo skyrius,

2014 m.
II−III
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

konvojuoti

Atsakingi
vykdytojai

Specialaus transporto
ir ginkluotės centras,
Finansų ir apskaitos
skyrius
___________________________

Įvykdymo
terminas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

01-01-01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
Atsakingi
indėlio vertinimo
vykdytojai
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas (kodas 01.08)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Vykdyti policijos sistemos veiklos 1.Tobulinti
dokumentų Įsigyta
techninės
įrangos
Policijos
planavimą,
organizavimą, valdymo sistemą.
komplektų,
reikalingų
informacijos
koordinavimą bei veiklos kontrolę,
Dokumentų valdymo sistemos
valdyba,
taip pat Policijos departamento
diegimui (skaičius) – 1
Bendrasis skyrius
administravimo ir kitas funkcijas.
2.Tobulinti policijos strateginį Sukurtas policijos strategijos
Štabas,
valdymą diegiant Subalansuotų žemėlapis ir veiklos rodiklių
Policijos
rodiklių sistemą.
valdymo sistema (sk.) – 1
informacijos
valdyba
3. Vykdyti policijos įstaigų Atlikta
vidaus
kontrolės
Štabas,
veiklos kontrolę.
priemonių policijos įstaigose
Personalo
(skaičius) – 8
valdyba,
Teisės skyrius,
Viešosios policijos
valdyba,
Finansų valdyba,
Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba,

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Imuniteto valdyba,
Policijos
informacijos
valdyba
4. Organizuoti ir įvykdyti Optimizuota Lietuvos policijos
Štabas,
2014 m.
Policijos
departamento
prie kriminalistinių tyrimų centro, Teisės skyrius,
gegužės 1 d.
VRM,
Lietuvos
policijos Antiteroristinių
operacijų Personalo valdyba,
kriminalistinių tyrimų centro, rinktinės „Aras“ struktūra – 2
Finansų valdyba
Antiteroristinių
operacijų
rinktinės „Aras“, Lietuvos kelių Pertvarkyta
Policijos
2014 m.
policijos tarnybos struktūrinius departamento prie VRM struktūra
liepos 1 d.
pertvarkymus.
–1
Pertvarkyta
Lietuvos
kelių
policijos tarnyba – 1
5. Formuoti ir įgyvendinti Įvykdytas Teritorinių policijos Viešosios policijos
policijos kompetencijai priskirto įstaigų
migracijos
padalinių
valdyba,
migracijos procesų valdymo optimizavimo
koncepcijos Personalo valdyba
strategiją.
įgyvendinimo priemonių planas,
patvirtintas LPGK 2013-05-09
įsakymu Nr. 5-V-374 (proc.) –
100
Viešosios policijos
Parengta migracijos procesų
valdyba
valdymo srities teisės aktų
projektų
ir/ar
metodinių
rekomendacijų (skaičius) – 2

2014 m.
liepos 1 d.
2014 m.
liepos 1 d.

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

6. Įgyvendinti bendruomenės
pareigūno koncepciją.

7. Organizuoti Šiaulių aps. VPK
vykdomo planinio konvojavimo
funkcijos perdavimą Viešojo
saugumo tarnybai prie VRM.
8. Parengti policijos pajėgų
valdymo tobulino ir reagavimo į
įvykius koncepciją.
9. Užtikrinti tinkamą Policijos
departamento
administracijos
padalinių veiklos finansavimą ir
finansų kontrolę.

Proceso ir / ar
Atsakingi
indėlio vertinimo
vykdytojai
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Kiekvienoje teritorinėje policijos Viešosios policijos
įstaigoje įsteigta mažiausiai po 2
valdyba,
bendruomenės
pareigūno Personalo valdyba
pareigybes (proc.) – 100.
Sudarytas planinio konvojavimo Viešosios policijos
funkcijos
perėmimo
planas
valdyba
(skaičius) - 1
Parengta
policijos
pajėgų Viešosios policijos
valdymo tobulino ir reagavimo į
valdyba
įvykius koncepcija (skaičius) – 1
Panaudota asignavimų (proc.) – Finansų valdyba
100

Policijos departamento valdymo
(administracijos
padalinių
išlaikymo) išlaidų dalis nuo
policijai
skirtų
asignavimų
išlaidoms (proc.) – 2,6
10. Formuoti ir įgyvendinti Įvykdyta
priemonių
plane Personalo valdyba
policijos personalo valdymo numatytų veiksmų, susijusių su
strategiją.
Lietuvos policijos mokyklos
perkėlimu ir mokymo proceso
organizavimu naujoje mokymo
bazėje Kauno r. Mastaičių km.
(proc.) – 100
Teritorinių policijos įstaigų ir jų

Įvykdymo
terminas

2014 m.
II–III
ketvirčiai
2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
policijos komisariatų viršininkų
rotacijos tvarkos įgyvendinimas
(proc.) – 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

kandidatų
dėl
Įvertintų
tinkamumo įrašyti į vadovų
rezervo sąrašą , dalis (proc.) - 100
Policijos sistemos darbuotojų
mokymo programų tobulinimas
(parengtų modulinių programų
skaičius) - 3
Priimta
policijos
(skaičius) – 150

kursantų

Suformuota įvadinio mokymo
kursų grupės pirminės grandies
policijos pareigūnams rengti
(skaičius) – 7
Suformuota įvadinio mokymo
kursų grupės vidurinės grandies
policijos pareigūnams rengti
(skaičius) – 6
11. Užtikrinti rengiamų teisės Teisės skyriuje atliktų teisės aktų
aktų kokybę ir tinkamą teisės projektų vertinimų skaičius nuo
aktų taikymą.
bendro teikiamų skyriui teisės
aktų projektų skaičiaus (proc.) –
100

55
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

12. Plėtoti policijos tarptautinius
ryšius ir bendradarbiauti su
užsienio valstybių teisėsaugos
institucijomis,
įstaigomis
ir
tarptautinėmis organizacijomis.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Parengta teismų praktikos dėl
policijos
įstaigų
priimtų
sprendimų apžvalgų (skaičius) –
4
Suorganizuota
Policijos
Tarptautinio
departamento
vadovybės
ir bendradarbiavimo
policijos atstovų vizitų užsienyje
valdyba
bei užsienio delegacijų vizitų
Policijos departamente (skaičius)
– 160

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

Inicijuota, rengta ar derinta
susitarimų su užsienio valstybių
ar
organizacijų
susijusiomis
institucijomis projektų (skaičius)
–5
13. Įgyvendinti valstybės politiką
pagal policijos kompetenciją ir
vykdyti kitus policijos uždavinius
ir funkcijas narystės Europos
Sąjungoje klausimais.

Parengta arba atnaujinta ES teisės
Tarptautinio
perkėlimo į nacionalinę teisę ir bendradarbiavimo
įgyvendinimo pagal policijos
valdyba,
kompetenciją veiksmų planų Personalo valdyba,
Viešosios policijos
(skaičius) – 4
valdyba,
Policijos
Užtikrintas atstovavimo Lietuvos
informacijos
interesams
pagal
policijos
kompetenciją koordinavimas ES
valdyba
Tarybos, Europos policijos biuro

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
(Europolo), Europos policijos
kolegijos (CEPOL) ir kitų
susijusių ES institucijų bei
agentūrų valdymo ir darbo organų
susitikimuose (skaičius ) – 75

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Suorganizuota Lietuvos policijos
pirmininkavimo grupės narių
vizitų užsienyje, siekiant perduoti
Lietuvos
policijos
pirmininkavimo
ES Tarybai
patirtį (skaičius) – 5
Suderinta kitų institucijų parengtų
ir Policijos departamentui derinti
pateiktų pozicijų dėl ES teisės
aktų ir kitų dokumentų bei
iniciatyvų (skaičius) – 50
Įgyvendinta 2012 m. vykusių
Šengeno vertinimų policijos
bendradarbiavimo
srityje
ataskaitoje
pateiktų
rekomendacijų (proc.) – 50

14.

Įgyvendinti

Kovos

Įgyvendinta 2013 m. vykusių
Šengeno vertinimų SIS-SIRENE
srityje
ataskaitoje
pateiktų
rekomendacijų (proc.) – 50
su Įgyvendinta Kovos su korupcija Imuniteto valdyba

2014 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

korupcija policijoje 2012-2014
metų programos įgyvendinimo
priemonių planą.
15. Komunikacijos priemonių
pagalba
formuoti
teigiamą
policijos įvaizdį.
16.
Koordinuoti
pirminės
grandies patrulių pareigybių ir
apylinkės
inspektorių
komplektavimo
procesą
teritorinėse policijos įstaigose.

01-01-02

Plėtoti ir vystyti
Policijos
departamento informacinę ir kitą
infrastruktūrą
bei išlaikyti
materialųjį ir nematerialųjį turtą.

1.Užtikrinti tinkamą Policijos
departamento informacinės ir
kitos
infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą bei
išlaikyti
materialųjį
ir
nematerialųjį turtą.

2. Efektyviau naudotis Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės
sistemos priemonėmis vykdant
prekių, paslaugų ir darbų
viešuosius pirkimus.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
policijoje
2012-2014
metų
programos
įgyvendinimo
priemonių plano dalis (proc.) – 90
Visuomenės
pasitikėjimas
policija (proc.) – 63
Padidinta
užimtų
grandies patrulių
(skaičius) – 269

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

IV ketvirtis

Komunikacijos
skyrius

pirminės Viešosios policijos
pareigybių
valdyba,
Personalo valdyba,
Finansų valdyba,
užimtų
apylinkės
Padidinta
Štabas
inspektorių pareigybių (skaičius)
– 54
Apmokėtos
Policijos
Investicijų
departamento
informacinės ir
planavimo ir
kitos
infrastruktūros
ir techninės plėtros
materialiojo ir nematerialiojo
valdyba,
turto eksploatacijos išlaidos (ne
Aptarnavimo
vėliau kaip per 20 darbo dienų
skyrius,
gavus apmokėjimo dokumentus) Finansų valdyba,
(proc.) – 100
Policijos
informacijos
valdyba
Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
Investicijų
pirkimų, vykdomų Centrinės
planavimo ir
viešųjų pirkimų informacinės techninės plėtros
sistemos priemonėmis, dalis
valdyba
(proc., ne mažiau) – 55

2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3. Užtikrinti viešųjų pirkimų,
vykdymą
per
CPO,
kai
elektroniniame kataloge siūlomos
prekės, paslaugos ar darbai
atitinka PD poreikius ir negali jų
atlikti
efektyvesniu
būdu
racionaliai naudodama lėšas.
Eksploatuoti bei prižiūrėti
policijos sistemos ryšių,
informacinės ir kitos aprūpinimo
infrastruktūros plėtrą.

01-01-03

Vykdyti policijos sistemos ryšių,
informacinės ir kitos aprūpinimo
infrastruktūros plėtrą.

01-01-04

Vykdyti
policijos
sistemos Kompensuoti policijos įstaigoms
pareigūnams
teisės
aktuose išmokėtas išeitines ir draudimo
numatytus
socialinius išmokas, pinigines kompensacijas
įsipareigojimus.
ir kitas išlaidas susijusias su
socialinėmis garantijomis.

Proceso ir / ar
Atsakingi
indėlio vertinimo
vykdytojai
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Pirkimų, vykdomų per CPO, kai
Investicijų
elektroniniame kataloge siūlomos
planavimo ir
prekės, paslaugos ar darbai techninės plėtros
atitinka Policijos departamento
valdyba
poreikius, dalis (proc.) – 100

policijos Finansų valdyba,
Laiku
apmokėtos
sistemos ryšių, informacinės ir
Investicijų
kitos aprūpinimo infrastruktūros
planavimo ir
eksploatacijos išlaidos (ne vėliau techninės plėtros
kaip per 20 darbo dienų gavus valdyba, Policijos
apmokėjimo dokumentus) (proc.)
informacijos
– 100
valdyba
Užtikrintas policijos registrų ir
informacinių
sistemų
nepertraukiamas veikimas (proc.,
ne mažiau) – 97
Kompensuota policijos sistemos Finansų valdyba
pareigūnams
teisės
aktuose
numatytos socialinės garantijų
(proc.) – 100

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
Atsakingi
indėlio vertinimo
vykdytojai
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Investicijų projekte policijos
Investicijų
įstaigų pastatų ir statinių statybos
planavimo ir
ir
rekonstravimo
darbams techninės plėtros
numatytų lėšų panaudojimas
valdyba
(proc.) – 100.

01-01-05

Vykdyti Policijos įstaigų pastatų ir Vadovaujantis
Policijos
statinių statybos ir rekonstravimo departamento 2014 m. investicijų
darbus.
projektų
priemonių
planu
organizuoti ir
kontroliuoti
priemonių įgyvendinimą.

01-01-06

Vykdyti Policijos informacinių 1.Patobulinti
policijos Patobulinti
registrai
ir
sistemų, žinybinių registrų ir departamento valdomų registrų ir informacinės sistemos (skaičius)
informacinių technologijų plėtrą.
informacinių
sistemų – 6
funkcionalumą.

2. Kurti Policijos registruojamų Sukurtas Policijos registruojamų
įvykių registro modulį policijos įvykių registro modulis (skaičius)
areštinėse ir sulaikymo patalpose – 1
laikomiems asmenims registruoti.
01-01-07

Vykdyti
Policijos 1.Vykdyti
Kriminalinės
telekomunikacinės įrangos ir radijo žvalgybos
telekomunikacinio
ryšio
priemonių
plėtrą
ir tinko plėtrą.
modernizavimą.
2.Vykdyti
telefonų
stočių
atnaujinimo darbus.

Įdiegtas komplektas priemonių
Kriminalinės
žvalgybos
telekomunikacinio
tinkle
(skaičius) – 1
Įsigyta ir įdiegta telefonų stočių
komplektų (skaičius) – 2

Policijos
informacijos
valdyba,
Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba
Viešosios policijos
valdyba
Policijos
informacijos
valdyba,
Policijos
informacijos
valdyba,
Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

01-01-08 Vykdyti
Policijos
įstaigų Vadovaujantis
Policijos
materialinės techninės bazės plėtrą departamento 2014 m. investicijų
ir modernizavimą.
projektų
priemonių
planu
organizuoti ir
kontroliuoti
priemonių įgyvendinimą.
01-01-09 Vykdyti Valstybės biudžeto lėšų, Efektyviai panaudoti lėšas skirtas
numatytų einamiesiems tikslams ilgalaikiam turtui įsigyti.
skirtam ilgalaikiui turtui įsigyti,
paskirstymą.
01-01-10 Nuolat vykdyti eismo dalyvių Organizuoti policijos padalinių,
kontrolę, rengti saugaus eismo kontroliuojančių
eismą,
akcijas, skatinančias:
aprūpinimą šiuolaikinėmis eismo
eismo dalyvius elgtis kultūringai; kontrolės
priemonėmis
ir
laikytis
leidžiamo
važiavimo policijos pareigūnų apmokymus.
greičio;
naudoti automobilio, motociklo,
dviračio ar kitas saugos priemones
(saugos diržus, šalmus, vaikiškas
kėdutes ir kita);
pažeidžiamiausius eismo dalyvius
naudoti šviesos atšvaitus ir dėvėti
drabužius su šviesą atspindinčiais
elementais;
vairuotojus – vairuoti blaivius;
ne rečiau kaip kartą per mėnesį
1

Vertinimo kriterijaus reikšmė – nuo 2011 metų kasmet pasiekiamų vertinimo kriterijų reikšmių suma
Vertinimo kriterijaus reikšmė – nuo 2011 metų kasmet pasiekiamų vertinimo kriterijų reikšmių suma
3
Vertinimo kriterijaus reikšmė – nuo 2011 metų kasmet pasiekiamų vertinimo kriterijų reikšmių suma
2

Proceso ir / ar
Atsakingi
indėlio vertinimo
vykdytojai
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Investicijų projekte policijos
Investicijų
įstaigų materialinės techninės
planavimo ir
bazės plėtrai ir modernizavimui techninės plėtros
numatytų lėšų panaudojimas
valdyba
(proc.) – 100.
Panaudota ilgalaikiam turtui
Investicijų
įsigyti skirtų lėšų (proc.) – 100
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba
Policijos padalinių, aprūpintų
Investicijų
šiuolaikinėmis eismo kontrolės
planavimo ir
priemonėmis (skaičius) – 111
techninės plėtros
valdyba,
Viešosios policijos
valdyba
Policijos pareigūnų, išmokytų Personalo valdyba
atpažinti nuo narkotinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų
apsvaigusius
vairuotojus
2
(skaičius) – 625

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

01-01-11

01-01-12

Priemonės
pavadinimas

tikrinti
transporto
priemonių
techninę būklę;
aprūpinti policijos padalinius,
kontroliuojančius
eismą,
šiuolaikinėmis eismo kontrolės
priemonėmis;
išmokyti policijos pareigūnus
vairuoti tarnybines transporto
priemones
ekstremaliomis
sąlygomis;
išmokyti policijos pareigūnus
atpažinti nuo narkotinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų
apsvaigusius vairuotojus.
Stiprinti kompetentingų valstybės
institucijų, atliekančių narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) apyvartos
kontrolę,
administracinius
gebėjimus
ir
užtikrinti
jų
materialinį techninį aprūpinimą.
Įgyvendinti
pirmininkavimo
Europos
Sąjungos
Tarybai
programas, pirmininkauti Europos
Sąjungos Tarybai ir jai atstovauti
santykiuose su kitomis Europos
Sąjungos
institucijomis
pagal
Policijos departamento prie Vidaus

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Aprūpinti policijos įstaigas,
atliekančias
narkotinių
ir
psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) apyvartos
kontrolę, reikiama įranga.

1. Pagal Policijos departamento
kompetenciją
vykdyti
pirmininkavimo
Europos
Sąjungos Tarybai priemones.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Policijos pareigūnų, išmokytų
vairuoti tarnybines transporto
priemones
ekstremaliomis
sąlygomis (skaičius) - 2353

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2014 m.
IV ketvirtis

Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Viešosios policijos
Europos Sąjungoje išlaikomų
valdyba,
Policijos
departamento Finansų valdyba
pareigybių (skaičius) – 2

2014 m.
IV ketvirtis

62
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-13

reikalų ministerijos kompetenciją.
Užbaigti 2013 m. pirmininkavimo
susitikimų Lietuvoje darbus

01-01-14

01-01-15

01-01-16

01-01-17

01-01-18

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įgyvendinti suplanuotas viešojo
saugumo priemones

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinta suplanuotų asmens Viešosios policijos
apsaugos ir viešojo saugumo
valdyba
priemonių (proc.) – 100
Organizuoti prevencinius renginius Koordinuoti policijos įstaigų Organizuota renginių (skaičius) – Viešosios policijos
vaikams ir jaunimui, siekiant veiklą organizuojant prevencinius 3
valdyba
ugdyti
tinkamo
elgesio renginius vaikams ir jaunimui.
visuomenėje
normas
ir
atsakomybę, užimti juos prasminga
ir turininga veikla, gerinti policijos
įvaizdį.
Organizuoti turtinių nusikalstamų Koordinuoti policijos įstaigų Organizuota
prevencijos Viešosios policijos
veikų
prevencijos
priemones, veiklą turtinių nusikalstamų veikų priemonių (skaičius) –25
valdyba
plėtoti saugios kaimynystės idėjas. prevencijos srityje ir plėtojant
saugios kaimynystės idėjas.
Investicijų
Įsigyti
techninių
priemonių, Organizuoti ir vykdyti techninių
naudojamų žvalgybinei veiklai ir priemonių,
naudojamų
planavimo ir
techninės plėtros
ikiteisminiam tyrimui.
žvalgybinei
veiklai
ir
valdyba
ikiteisminiam tyrimui įsigijimą ir
paskirstymą.
Policijos departamento atstovams
Viešosios policijos
Organizuoti policijos pareigūnų
dalyvauti Europos nusikalstamumo
valdyba,
dalyvavimą
Europos
prevencijos tinklo veikloje.
Tarptautinio
nusikalstamumo
prevencijos
bendradarbiavimo
tinklo veikloje.
valdyba
Vykdyti bendras kriminalinės ir Koordinuoti bendras kriminalinės Surengta bendrų kriminalinės ir Viešosios policijos
valdyba
viešosios
policijos
pareigūnų ir viešosios policijos pareigūnų viešosios policijos pareigūnų
policines
priemones,
skirtas policines
priemones,
skirtas policinių priemonių (skaičius) – 5

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I –II
ketvirčiai
2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

63
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

nusikaltimų, susijusių su prekyba
žmonėmis, prevencijai.
01-01-20 Vykdyti
Nusikalstamumo
prevencijos
ir
kovos
su
nusikalstamumu (ISEC) programos
projektus
(kitų
bendrai
finansuojamų projektų lėšos).
01-08-01 Teikti
mokamas
specialiąsias
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims.

1.

2.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

nusikaltimų, susijusių su prekyba
žmonėmis, prevencijai.
Užtikrintas
tinkamas
ir
Investicijų
Vykdyti tinkamą ir kokybišką kokybiškas vykdomų projektų
planavimo ir
projektų
įgyvendinimo koordinavimas (proc.) - 100
techninės plėtros
koordinavimą
valdyba

2014 m.
IV ketvirtis

Administruoti
už Gauta
lėšų
už
mokamų Finansų valdyba
suinteresuotiems
asmenims specialiųjų paslaugų teikimą
teikiamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems
asmenims
gaunamas lėšas.
(tūkst. Lt) – 1 867
Kitos priemonės
Pagal kompetenciją įgyvendinti Organizuoti tęstinius viešosios Apmokyta viešosios policijos Personalo valdyba
Nacionalinės
nusikaltimų policijos pareigūnų mokymus pareigūnų (skaičius) – 20
prevencijos ir kontrolės programos prekybos žmonėmis klausimais.
įgyvendinimo
tarpinstitucinį
veiklos planą, patvirtintą LRV
2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu
Nr. 1381.
Pagal kompetenciją įgyvendinti Parengti ir institucijų interneto
Tarptautinio
bendradarbiavimo
Jungtinių Tautų saugumo tarybos svetainėse paskelbti informacinę
rezoliucijos Nr. 1325 (2000) dėl ir (arba) vaizdinę medžiagą apie
valdyba,
moterų,
taikos
ir
saugumo JTST Rezoliuciją Nr. 1325 ir jos
Komunikacijos
skyrius
įgyvendinimo Lietuvoje priemonių įgyvendinimą,
medžiagą
planą,
patvirtintą
Lietuvos atnaujinti.
Respublikos
užsienio
reikalų
ministro 2011 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. V-263.

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

64
Priemonės
kodas

3.

4.

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
Atsakingi
indėlio vertinimo
vykdytojai
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
tinkamas
ir
Investicijų
Užtikrinti tinkamą ES ir kitų Vykdyti ES ir kitų tarptautinių Užtikrintas
priemonių kokybiškas vykdomų projektų
planavimo ir
tarptautinių finansinių priemonių finansinių
panaudojimo
koordinavimą
koordinavimas
(proc.)
100
techninės
plėtros
panaudojimo
koordinavimą
policijos įstaigose.
valdyba
policijos įstaigose.
Pagal kompetenciją įgyvendinti
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės
integracijos
2013–2019
m.
programos įgyvendinimo 2013–
2015 m. priemonių planą.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Dalyvauti
organizuojamuose
mokymuose
teisėsaugos
institucijų
(policijos,
prokuratūros,
teismų)
darbuotojams
bei
valstybės
garantuojamą
pagalbą
teikiantiems asmenims, kaip
bendrauti
su
neįgaliaisiais,
kokiais būdais jiems pateikti
būtiną informaciją.
____________________

Personalo valdyba

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

01-01-01

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Priemonės pavadinimas
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir
reikšmės
Saugomų asmenų apsaugos vykdymas (kodas 01.02)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Vykdyti teisės pažeidimų,
1. Vykdyti saugomų asmenų fizinę
Saugomų asmenų
Asmenų
nukreiptų prieš saugomus
apsaugą
saugumas (visiškai
apsaugos
asmenis ir objektus,
užtikrintas)
valdyba
užkardymą ir atskleidimą,
atlikti kokybišką ir savalaikį 2. Vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo
Saugomų objektų
Pastatų
grėsmės saugomiems
rūmų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
saugumas (visiškai
apsaugos
asmenims vertinimą bei
rūmų, Lietuvos Respublikos Prezidento
užtikrintas)
skyrius
pavienių asmenų smurtinių
kanceliarijos, Turniškių rezidencijų
išpuolių grėsmės
komplekso ir Departamento direktoriaus
saugomiems asmenims ir
įsakymu nurodytų pastatų ar teritorijų
kitiems visuomenės nariams fizinę apsaugą
vertinimą ir valdymą.
3. Vykdyti kriminalinę žvalgybą
Identifikuota
Kriminalinės
asmenų galimai
žvalgybos
keliančių grėsmę
skyrius
saugomiems

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I−IV ketvirčiai
2014 m.
I−IV ketvirčiai

2014 m.
I−IV ketvirčiai

66

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

4. Sukurti pavienių fiksuotų asmenų
nustatymo, jų grėsmės vertinimo ir
valdymo sistemą Departamente
5. Įrengti ir prižiūrėti technines ir
elektronines apsaugos priemones
saugomuose objektuose

6. Valdyti Departamento padalinių,
užtikrinančių saugomų asmenų ir objektų
saugumą, darbą
7. Organizuoti ir vykdyti specializuotą
profesinį pareigūnų rengimą

8. Atlikti vidaus tyrimus ir atstovauti
Departamentą teisiniais klausimais

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės
asmenims
(skaičius) – 80
Patvirtintas aprašas
(skaičius) – 1
Užtikrintas
techninių ir
elektroninių
apsaugos
priemonių
veikimas (visiškai
užtikrintas)
Nepertraukiamas
informacijos ir
pajėgų valdymas
(visiškai
užtikrintas)
Parengta profesinio
mokymo programa
(skaičius) – 1;
Pareigūnai atitinka
nustatytus fizinio
pasirengimo bei
papildomus
reikalavimus
(proc.) – 100
Užtikrintas vidaus
tyrimų atlikimas ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Kriminalinės
žvalgybos
skyrius
Elektroninės
apsaugos
skyrius

2014 m. gruodžio
31 d.

Operatyvaus
valdymo
skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Profesinio
parengimo
skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Teisės ir
vidaus tyrimų

2014 m.
I−IV ketvirčiai

2014 m.
I−IV ketvirčiai

67

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

9. Siekti, kad naujai priimti statutiniai
valstybės tarnautojai būtų apmokyti pagal
įvadinio mokymo programą

01-01-02

Atlikti parengiamuosius ir
horizontalius
pirmininkavimo susitikimų
Lietuvoje organizavimo
darbus.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės
atstovavimas
teisiniais
klausimais (visiškai
užtikrintas)
Apmokytų
darbuotojų (proc.)
– 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

Teisės ir
vidaus tyrimų
skyriaus
Personalo
poskyris
Vyresnysis
patarėjas

2014 m.
I−IV ketvirčiai

2014 m.
I−IV ketvirčiai

10. Gerinant veiklos kokybę ir efektyvumą
Departamente taikyti Bendrąjį vertinimo
modelį

Įgyvendintos
veiklos tobulinimo
priemonės pagal
patvirtintą planą

11. Vykdyti Departamento organizacinę
veiklą

Užtikrinta
Departamento
organizacinė veikla
(visiškai užtikrinta)

Organizacinis
skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Vykdyti Europos Sąjungos parlamentų
pirmininkų susitikimo, vyksiančio 2014 m.
balandžio 6-8 dienomis, saugumo
užtikrinimo priemonių pirkimų planą

Įvykdyta pirkimų
pagal patvirtintą
pirkimų planą
(proc.) – 100

Organizacinio
skyriaus Turto
valdymo
poskyris

2014 m.
II ketvirtis

68

Priemonės
kodas
01-01-03

01-01-04

01-02-01

01-02-02

Priemonės pavadinimas
Parengti ir įgyvendinti
pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai
programas, pirmininkauti
Europos Sąjungos Tarybai ir
jai atstovauti santykiuose su
kitomis Europos Sąjungos
institucijomis.
Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos finansuojamas
kūno kultūros ir sporto
plėtros programas ir
projektus, skirtus
statutiniams valstybės
tarnautojams
Išlaikyti ir atnaujinti
materialinę techninę bazę

Įrengti saugumo užtikrinimo
priemones vadovybės
rezidencijų komplekse
Vilniuje, Turniškių g.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Vykdyti apsaugos priemones Europos
Sąjungos parlamentų pirmininkų
susitikimo, vyksiančio 2014 m. balandžio
6-8 dienomis metu

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės
Užtikrintas
renginio saugumas
(skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Direktoriaus
paskirti
asmenys

2014 m.
II
ketvirtis

Sudaryti sąlygas pareigūnams sportuoti

Išnuomota sporto
salių (skaičius) – 1

Organizacinio
skyriaus Turto
valdymo
poskyris

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Valdyti materialųjį ir nematerialųjį turtą

Departamento
padaliniai aprūpinti
reikiamomis
priemonėmis
(pagal poreikį)
Atlikta pavedimų
(skaičius) – 1

Organizacinio
skyriaus Turto
valdymo
poskyris

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Finansų
skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Padengti įsiskolinimą

________________________________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Priemonės pavadinimas
kriterijai, mato vienetai
vykdytojai
terminas
ir reikšmės
Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas (kodas 01.09)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-01 Vykdyti nusikalstamų veikų ir
1. Atskleisti nusikalstamas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
Neteisėtos
2014 m.
kitų teisės pažeidimų valstybės veikas ir kitus teisės pažeidimus ištirtų sunkių ir labai sunkių
paramos
I–IV
finansų sistemai užkardymą ir
finansų sistemai
nusikaltimų dalis (proc.) – 70
prevencijos ir
ketvirčiai
atskleidimą, tinkamą pinigų
tyrimo,
plovimo ir teroristų finansavimo
Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė, ne
Specialiųjų
prevencijos priemonių
ilgiau (iki), kalendorinėmis dienomis –
užduočių ir
vykdymą, atlikti kokybišką ir
460
apygardų
savalaikį objektų tyrimą,
valdybos
stiprinti Europos Sąjungos
Teismo negrąžintų tyrimui papildyti
finansinių interesų apsaugą
baudžiamųjų bylų dalis (proc.) – 98

Priemonės
kodas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2. Vykdyti Pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo
prevencijos priemones

Išanalizuota gaunamų pranešimų iš
finansų įstaigų ir kitų subjektų apie
įtartinas operacijas su pinigais (proc.) –
100
FNTT padaliniams ir kitoms valstybės
institucijoms išsiųstų pranešimų dėl

Pinigų plovimo
prevencijos
valdyba

70
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

3. Užtikrinti objektų ūkinės
finansinės veiklos tyrimą ir
specialisto išvadų arba
paaiškinimų pateikimą.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai
ir reikšmės
įtartinų operacijų su pinigais (skaičius)
– 80

Atliktų ūkinės finansinės veiklos
tyrimų ir pateiktų specialisto išvadų
arba paaiškinimų skaičiaus santykis su
gautų užduočių tyrimams atlikti
skaičiumi (proc.) – 91

Apygardų
valdybų Ūkinės
finansinės
veiklos tyrimo
skyriai,
Imuniteto ir
kontrolės
skyrius
Administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Organizuota fizinio pasirengimo
užsiėmimų ir užsiėmimų, reikalingų
pasirengti statutiniams valstybės
tarnautojams, kad atitiktų papildomus
reikalavimus (valandų skaičius per
savaitę) – 2

Teisės ir
personalo
skyrius

5. Vykdyti FNTT kovos su
korupcija programos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
priemones.
01-01-02

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos finansuojamas
kūno kultūros ir sporto plėtros
programas ir projektus, skirtus
statutiniams valstybės
tarnautojams

Užtikrinti 2006-12-29 VR
ministro įsakymu Nr. 1V-500
patvirtintų Vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų fizinio
pasirengimo reikalavimų ir
pareigūnų fizinio pasirengimo
tikrinimo bei papildomų
reikalavimų, susijusių su
fiziniais ir praktiniais
gebėjimais eiti tam tikras
pareigas tam tikruose VRM

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai
ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

įstaigų padaliniuose, ir atitikties
šiems reikalavimams tikrinimo
taisyklių 113 punktą.
01-01-03

01-01-04

Skatinti visuomenę netoleruoti
nusikalstamų veikų, susijusių su
neteisėta narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
apyvarta: apmokyti Lietuvos
Respublikos pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo
prevencijos įstatymo subjektus,
supažindinti visuomenę, ypač
valstybės tarnautojus, kaip
pažinti pinigų plovimo
apraiškas ir su jomis kovoti
Užtikrinti pinigų, gautų iš
neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių)
apyvartos, plovimo prevencijos
priemonių įgyvendinimą, tokių
pinigų ir kito nusikalstamu
būdu įgyto turto paiešką,
nustatymą ir konfiskavimą,
sukurti veiksmingą kontrolės
mechanizmą, trukdantį
legalizuoti nusikalstamu būdu
įgytus pinigus ar turtą.

Vykdyti Nacionalinės narkotikų
kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2010-2016 metų
programos įgyvendinimo 20142016 metų tarpinstitucinio
veiklos planą.

Surengta mokymų Lietuvos
Respublikos pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymo
subjektams (skaičius) – 10

Vykdyti Nacionalinės narkotikų
kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2010-2016 metų
programos įgyvendinimo 20142016 metų tarpinstitucinį
veiklos planą

Patenkinta kitų institucijų prašymų
suteikti pagal kompetenciją būtiną
aktualią informacija (proc.) – 100

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Pinigų plovimo
prevencijos
valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

72
Priemonės
kodas
01-01-05

01-01-06

01-01-08

01-01-09

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai
ir reikšmės
Ištirta neteisėto praturtėjimo (BK 1891
str.) veikų ( skaičius) – 10

Tobulinti teisėsaugos
institucijų, atskleidžiančių ir
tiriančių ekonomines ir
finansines nusikalstamas veikas,
sistemą, gerinti veiksmų
koordinavimą, keitimąsi
informacija.
Aktyviai bendradarbiauti su
Europos Sąjungos
institucijomis, Jungtinių Tautų,
kitomis tarptautinėmis
organizacijomis, keistis
informacija ir gerąja patirtimi
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) apyvartos
kontrolės srityje.

Vykdyti Nacionalinės narkotikų
kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2010-2016 metų
programos įgyvendinimo 20142016 metų tarpinstitucinį
veiklos planą.
Vykdyti Nacionalinės narkotikų
kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2010-2016 metų
programos įgyvendinimo 20142016 metų tarpinstitucinį
veiklos planą.

Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose
(skaičius) – 6

Stiprinti operatyvinę techninę
bazę, kovojant su sukčiavimu ir
kita neteisėta veikla, kenkiančia
ES finansiniams interesams
(Lietuvos įnašas pagal
HERCULE II programą)
Nustatyti pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo rizikos
lygius – atlikti nacionalinį
rizikos vertinimą, pagal
galimybes į pagalbą pasitelkus
Pasaulio banką. (LRV 334

Įgyvendinti investicinį projektą.

Įsigyta įrangos, skirtos Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos
operatyvinei (žvalgybinei) veiklai
tobulinti (pagal HERCULE II
programą) (komplektų skaičius) – 3

Sukurti pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo rizikų
matricą, specializuotus
klausimynus skirtingiems
respondentams, surinkti ir
apibendrinti duomenis.

Atlikta nacionalinių rizikos vertinimų,
siekiant nustatyti pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo rizikos lygius
(pagal galimybes pasitelkus Pasaulio
banką) (skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Imuniteto ir
kontrolės
skyrius ir
Pinigų plovimo
prevencijos
valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Pinigų plovimo
prevencijos
valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Specialiųjų
užduočių
valdyba

2014 m.
III ketvirtis

Pinigų plovimo
prevencijos
valdyba

2014 m.
IV ketvirtis

73
Priemonės
kodas

01-01-13

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai
ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

prioritetinė priemonė, LRV
2.2.1.prioritetinis darbas Nr.)
Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas (kodas 03.03)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas)
Dalyvauti Europos Sąjungos
Neteisėtos
paramos 2014–2020 m.
paramos
valdymo ir kontrolės sistemoje
prevencijos ir
tyrimo valdyba

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės ir LRV 2014 metų veiklos
prioritetų įgyvendinimo svarbiausieji darbai, vidaus reikalų ministro prioritetiniai darbai
1.
Vykdyti Komisijos valstybės
Administracijos
2014 m.
ekonominės bei finansinės
padaliniai pagal
I–IV
kontrolės ir teisėsaugos
kompetenciją
ketvirčiai
institucijų bendradarbiavimui
koordinuoti patvirtintus
valstybės finansų ir teisėsaugos
institucijų uždavinius ir
priemones, kontroliuojant
šešėlinės ekonomikos reiškinius
(LRV 17 prioritetinė priemonė)
______________________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. d. įsakymu Nr. 1V-210
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose (programos kodas 01.06)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
06-01-01-01 Organizuoti ir vykdyti valstybės
1. Pasienio kontrolės punktuose atlikti
Pasienio kontrolės
Pagal
2014 m.
sienos kontrolę (sienos stebėjimą ir patikrinimus kertant sieną, užtikrinti
punktuose patikrinta asmenų kompetenciją –
I–IV
patikrinimus kertant valstybės sieną), pasienio kontrolės punktų veiklos teisinį (skaičius, tūkst.) −
rinktinės,
ketvirčiai
nelegalios migracijos prevenciją ir režimą.
Sienos kontrolės
11 500
kontrolę rinktinėms priskirtose
organizavimo
Kelių pasienio kontrolės
veikimo teritorijose, atskleisti
valdyba,
punktuose patikrinta
nusikalstamas veikas, nustatytas
Kriminalinių
autotransporto priemonių
vykdant valstybės sienos apsaugą,
(skaičius, tūkst.) – 4 000
procesų
užkardyti bei ištirti korupcijos
kontrolės
atvejus VSAT, vykdyti paieškos ir 2. Nustatyti ir neįleisti į šalį trečiųjų šalių Atsisakymų leisti atvykti
organizavimo
gelbėjimo bei teršimo incidentų
valdyba,
piliečių, kurie neatitinka atvykimo į
pagal Šengeno sienų
likvidavimo darbus, užtikrinti
Imuniteto
Europos Sąjungą sąlygų.
kodekso V priedo priežastis
objektų apsaugą.
„A“, „C“ ir „H“ dalis nuo
skyrius
bendro atsisakymų leisti
atvykti skaičiaus neviršys
(proc.) – 55
3. Pasienio kontrolės punktuose, kur yra Pasienio kontrolės
vizų registrai, priimti iš užsieniečių
punktuose išduotų Šengeno
prašymus išduoti Šengeno vizas ir
vizų skaičius mažesnis negu

75
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

nagrinėti juos, išduoti ar atsisakyti išduoti 2013 m. (procentais) – 10
vizas.
4. Nustatyta tvarka priimti ir nagrinėti
Išnagrinėta prašymų dėl
fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl vykimo be eilės (skaičius) –
jų įrašymo į asmenų, vykstančių į darbą, 750
mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į
pasienio kontrolės punktus, esančius prie
automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami
be eilės, sąrašą, rengti atsakymus į šiuos
prašymus pateikiant informaciją apie
priimtą sprendimą.
5. Vykdyti sienos stebėjimą rinktinei
priskirtoje teritorijoje panaudojant
turimas sienos stebėjimo priemones ir
pajėgas.

Patruliavimo įvairiais būdais
trukmė (val.) – 1 302 175.

6. Valstybės sienos pažeidėjų operatyviai
paieškai ir pažeidimų išaiškinimui
naudoti tarnybinius šunis, užtikrinti
tarnybinių šunų mokymo tęstinumą
tarnybos vietose.
7. Įstatymų nustatytais pagrindais ir
tvarka taikyti administracinės
atsakomybės priemones.

Surašyta administracinių
teisės pažeidimų protokolų
(skaičius) –
4 000

8. Vykdyti paieškos ir gelbėjimo darbus

Reagavimas į paieškos ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

76
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

panaudojant turimą įrangą ir priemones gelbėjimo įvykius (proc. nuo
Kuršių mariose, dalyvauti vykdant šiuos poreikio) – 100
darbus pasienio vidaus vandenyse ir
teritorinėje jūroje.
9. Atsitikus teršimo incidentui Kuršių
mariose vykdyti teršimo incidentų
likvidavimo darbus panaudojant turimą
įrangą.

Teršimo incidentų atvejų
likvidavimas (proc. nuo
poreikio) – 100

10. Užtikrinti Palangos oro uosto fizinę
apsaugą.

Užtikrinta Palangos oro
uosto saugomų objektų
fizinė apsauga (užtikrinimo
proc.) – 100

11. Nustatyta tvarka priimti, nagrinėti
Išnagrinėta gautų prašymų
prašymus bei išduoti besikreipiantiems
(proc.) – 100
asmenims leidimus būti valstybės sienos
apsaugos zonoje, pasienio vandenyse,
vykti į pasienio juostą.
12. Vykdyti skrydžius pagal Valstybės
sienos apsaugos tarnybos padalinių,
vidaus reikalų sistemos įstaigų ir kitų
institucijų poreikius.

Bendras Valstybės sienos
apsaugos tarnybos
Aviacijos rinktinės atliktų
skrydžių laikas (val.) –
1 280
13. Nustatyti užsieniečius, pažeidusius
Priimta sprendimų dėl
buvimo ir vykimo per LR tranzitu tvarką, užsieniečių įpareigojimo
bei atlikti tolimesnius procesinius
išvykti iš LR ir gražinimo į
veiksmus, susijusius su užsieniečių
užsienio valstybę (proc. nuo

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

77
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

teisine padėtimi LR.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

nustatytų pažeidėjų) – 100

14. Organizuoti susitikimus ir bendras
operacijas su policija, migracijos
tarnybomis, Valstybinės darbo
inspekcijos teritoriniais skyriais ir kitomis
institucijomis nelegalios migracijos
prevencijos ir kontrolės klausimais.
15. Siekiant sumažinti nelegalios
Atlikta konsultacijų (proc.
migracijos srautus Lietuvoje, suaktyvinti nuo pateiktų užklausimų) –
prevencinį darbą – konsultacijas dėl
100
Šengeno vizų išdavimo užsieniečiams,
patenkantiems į nelegalios migracijos
rizikos faktorių sąrašą.
16. Dalyvauti pasienio operacijose
valstybės sienos, pasienio kontrolės
punktų, pasienio teisinių režimų,
nelegalios migracijos, kontrabandos ir
kitiems teisės pažeidimams per valstybės
sieną užkardyti.
17. Organizuoti ir dalyvauti laikino
vidaus sienos kontrolės atnaujinimo
pratybose.

Suplanuotų pratybų
įvykdymas (proc.) – 100

18. Užkardyti bei tirti korupcines
nusikalstamas veikas.

Realizuotų kriminalinės
žvalgybos tyrimų korupcinio
pobūdžio nusikalstamose

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

78
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užsieniečių
registracijos
centras

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

veikose dalis nuo bendro
tyrimų skaičiaus, ( proc.) –
60
19. Atlikti nusikalstamų veikų ikiteisminį Vidutinė ikiteisminio
tyrimą.
tyrimo trukmė,
(kalendorinėmis dienomis)
– 180
20. Vykdant kriminalinę žvalgybą
užkardyti ir atskleisti nusikalstamas
veikas.

06-01-01-02

Akcizinių prekių, sulaikytų
pagal kriminalinės
žvalgybos informaciją, dalis
nuo bendro sulaikyto kiekio
(proc.) – 67

Realizuotų kriminalinės
žvalgybos tyrimų dalis nuo
bendrų tyrimų (skaičius) –
70
1. Laikinai apgyvendinti Užsieniečių
Užtikrinti neteisėtai atvykusių į
Bendras priimtų Užsieniečių
Lietuvos Respubliką ir pasiprašiusių registracijos centre neteisėtai atvykusius į registracijos centre
pabėgėlio statuso užsieniečių laikiną Lietuvos Respubliką ir pateikusius
užsieniečių (skaičius) – 560
apgyvendinimą, išlaikymą, priežiūrą prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos
ir išsiuntimą.
Respublikoje.
Vidutinė nelegalių migrantų
buvimo trukmė Užsieniečių
2. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos
registracijos centre nuo
Respublikoje neteisėtai esančių
įsiteisėjusio sprendimo
užsieniečių išsiuntimą iš Lietuvos
išsiųsti užsienietį gavimo iki
Respublikos į kilmės ar tranzito šalis.
jo įvykdymo neviršijant
suplanuoto rodiklio

79
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

(paromis) – 10
3. Organizuoti užsieniečių perdavimą
kitoms Europos Sąjungos valstybėms
narėms, atsakingoms už jų prieglobsčio
prašymų nagrinėjimą.

Priimtų sprendimų dėl
užsieniečių išsiuntimo iš
Lietuvos Respublikos
įgyvendinimas (proc.) –
100

06-01-01-03

4. Organizuoti ir vykdyti Užsieniečių,
gavusių prieglobstį ir sulaikytų nelydimų
nepilnamečių užsieniečių perkėlimą į
Pabėgėlių priėmimo centrą.
Įgyvendinti pirmininkavimo Europos Išlaikyti Lietuvos Respublikos specialųjį
Sąjungos (ES) Tarybai programas
atašė valstybės sienos apsaugos
(TVP). Atstovauti Lietuvos
klausimais Lietuvos nuolatinėje
Respubliką VSAT priskirtose ES
atstovybėje Europos Sąjungoje.
Tarybos darbo grupėse ir
komitetuose.

06-01-01-04

Komandiruočių į Europos
Sąjungos Tarybos darbo
struktūras pagal Valstybės
sienos apsaugos tarnybos
kompetenciją (skaičius) – 5
Skatinti visuomenę netoleruoti
Skelbti Valstybės sienos apsaugos
Parengtų ir paskelbtų
nusikalstamų veikų, susijusių su
tarnybos interneto tinklapyje ir viešosios informacinių pranešimų
neteisėta narkotinių ir psichotropinių informacijos rengėjams informaciją apie (skaičius) − 2
medžiagų apyvarta: apmokyti
nustatytas nusikalstamas veikas,
Lietuvos Respublikos pinigų
susijusias su neteisėta narkotinių ir
plovimo ir teroristų finansavimo
psichotropinių medžiagų apyvarta.
prevencijos įstatymo subjektus,

Lietuvos Nuolatinėje
atstovybėje Europos
Sąjungoje išlaikomų
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos pareigybių
(skaičius) – 1

Sienos kontrolės 2014 m.
organizavimo
I–II
valdyba
ketvirčiai

Pagal
kompetenciją −
Viešųjų ryšių
skyrius,
Kriminalinių
procesų
kontrolės

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
ketvirtis

80
Priemonės
kodas

06-01-01-05

Priemonės pavadinimas

supažindinti visuomenę, ypač
valstybės tarnautojus, kaip pažinti
pinigų plovimo apraiškas ir su jomis
kovoti.
Stiprinti teisėsaugos institucijų
bendradarbiavimą nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiais tiriant
nusikalstamas veikas, susijusias su
neteisėta narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) apyvarta.

06-01-01-06

Stiprinti Europos Sąjungos išorės
sienos apsaugą tobulinant tikrinimo
pasienyje procedūras ar kitas sienos
kontrolės priemones, kuriomis
siekiama užkirsti kelią narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) kontrabandai.

06-01-01-07

Užtikrinti pinigų, gautų iš neteisėtos
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei jų pirmtakių
(prekursorių) apyvartos, plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą,
tokių pinigų ir kito nusikalstamu
būdu įgyto turto paiešką, nustatymą
ir konfiskavimą, sukurti veiksmingą
kontrolės mechanizmą, trukdantį
legalizuoti nusikalstamu būdu įgytus

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

organizavimo
valdyba

Dalyvauti institucijų, tiriančių
nusikalstamas veikas, susijusias su
neteisėta narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių)
apyvarta, koordinaciniuose susitikimuose,
įgyvendinti bendras priemones, keistis
informacija.

Dalyvavimas
tarpinstituciniuose,
koordinaciniuose
susitikimuose (skaičius) –2

Kriminalinių
procesų
kontrolės
organizavimo
valdyba

Dalyvavimas vykdant
bendras priemones
(skaičius) – 2
Organizuoti trumpalaikes prevencines
Atskleistų narkotinių ir
Pagal
priemones (operacijas) pasienio kontrolės psichotropinių medžiagų bei kompetenciją punktuose, kuriuose tikrinimą atlieka tik jų pirmtakų (prekursorių)
Kriminalinių
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
kontrabandos atvejų
procesų
pareigūnai, siekiant užkirsti kelią
(skaičius, ne mažiau kaip) –
kontrolės
narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei 2
organizavimo
jų pirmtakų (prekursorių) kontrabandai.
valdyba,
Rinktinės
Tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su Iš neteisėtos narkotinių ir
Kriminalinių
neteisėta narkotinių ir psichotropinių
psichotropinių medžiagų bei
procesų
medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių)
jų pirmtakų (prekursorių)
kontrolės
apyvarta, atlikti finansų tyrimus ir rinkti apyvartos įgyto turto
organizavimo
informaciją apie įtariamojo ir su juo
nustatymo ir konfiskavimo
valdyba
susijusių fizinių ir juridinių asmenų turtą, atvejų (skaičius, ne mažiau
sandorius, pinigines operacijas civiliniam kaip) – 1
ieškiniui ar galimam turto (įskaitant ir
išplėstinį) konfiskavimui užtikrinti.

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

81
Priemonės
kodas

06-01-01-08

06-01-01-09

06-01-01-10

Priemonės pavadinimas

pinigus ar turtą.
Tobulinti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų tarnautojų,
pareigūnų ir darbuotojų kvalifikaciją
narkotikų kontrolės srityje.

Stiprinti tarptautinį
bendradarbiavimą siekiant gerinti
neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) apyvartos,
kontrolę.
Administruoti ir koordinuoti
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
ir jos struktūrinių padalinių veiklą
užtikrinant valstybės sienos apsaugą
ir kitų teisės aktais priskirtų funkcijų
vykdymą.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Organizuoti mokymus ar dalyvauti kitų Dalyvauta mokymuose
institucijų organizuojamuose mokymuose (pareigūnų skaičius) – 74
narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei
jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos
Dalyvauta kvalifikacijos
kontrolės srityje.
tobulinimo mokymuose
(mokymų skaičius) – 5
Dalyvauti Baltijos jūros strategijos
regiono valstybių kovos su organizuotu
nusikalstamumu projekte (Task force on
Organized Crime).

Dalyvauta tarptautiniame
projekte (skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2014 m.
Kriminalinių
I–IV
procesų
ketvirčiai
kontrolės
organizavimo
valdyba,
Bendrųjų reikalų
valdyba
Kriminalinių
2014 m.
procesų
I–IV
kontrolės
ketvirčiai
organizavimo
valdyba

2014 m.
Pagal
I–IV
kompetenciją –
Sienos kontrolės ketvirčiai
organizavimo
valdyba,
2. Vykdyti sienos kontrolę atliekančių
Pareigūnų, pakeitusių darbo
pareigūnų darbo vietų keitimus
vietą iš pasienio kontrolės Bendrųjų reikalų
valdyba,
užkardose, siekiant stiprinti valstybės
punktų į „žaliąją juostą“ ir
Finansų skyrius,
sienos apsaugą, efektyviau kovoti su
atvirkščiai (skaičius per
Logistikos
akcizinių prekių kontrabanda, pareigūnų metus, ne mažiau kaip) –
valdyba,
korupcija, tobulinti pajėgų valdymą ir
944
Kriminalinių
pareigūnų tarnybos organizavimą.
procesų
kontrolės
3. Esant tarnybiniam būtinumui vykdyti
organizavimo
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
valdyba,
struktūrinių padalinių vadovų, užkardų
Imuniteto
vadų rotaciją (tarnybinį kaitumą).

1. Plėtoti kinologinę veiklą užtikrinant
sienos kontrolę.

Dalyvauta kinologų
mokymuose (kinologų
skaičius) – 87

82
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

4. Organizuoti administracinių teisės
pažeidimų ir Lietuvos Respublikos
transporto veiklos pagrindų įstatymo
pažeidimų bylų kontrolę, užtikrinti
vienodos administracinės praktikos
formavimą, organizavimą ir
įgyvendinimą, informacijos apie
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
struktūrinių padalinių administracinę
praktiką tiriant administracinių teisės
pažeidimų ir įstatymo pažeidimų bylas
bei vykdant nutarimus šiose bylose
rinkimą ir analizę, tinkamą ATPERĮ
duomenų tvarkymą, rastų, paimtų daiktų
perdavimo, saugojimo, grąžinimo
reikalavimų laikymosi kontrolę.

Atsakingi
vykdytojai

skyrius

5. Analizuoti ir vertinti techninių
Parengta pažymų (skaičius)
priemonių panaudojimo efektyvumą ir – 2
rezultatyvumą, rengti analitines
ataskaitas- pažymas apie jų panaudojimą.
6. Vertinti informaciją apie teisės
pažeidimus, užfiksuotus vykdant sienos
stebėjimą, teikti tarnybos vadovybei
pasiūlymus dėl veiksmų ir priemonių,
siekiant užtikrinti sienos stebėjimo
rezultatyvumą.

Parengta pažymų (skaičius,
– ne mažiau kaip) – 2

7. Pagal SKOV kompetenciją atlikti

Suplanuotų veiklos

Įvykdymo
terminas

83
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

VSAT struktūrinių padalinių veiklos
patikrinimus, teikti metodinę pagalbą,
parengti pažymas tarnybos vadovybei
apie patikrinimų rezultatus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

patikrinimų įvykdymas
(proc.) – 100

Suplanuotų veiklos
8. Pagal KPKOV kompetenciją atlikti
VSAT struktūrinių padalinių kriminalinės patikrinimų įvykdymas
žvalgybos tyrimo bylų bei ikiteisminio
(proc.) – 100
tyrimo bylų patikrinimus, teikti metodinę
pagalbą, patikrinti kaip ikiteisminio
tyrimo bylose saugomi rasti, paimti
daiktai ir daiktai, turintys reikšmės
nusikalstamai veikai tirti, nagrinėti,
parengti pažymas tarnybos vadovybei
apie patikrinimų rezultatus.
9. Atlikti VSAT struktūrinių padalinių
patikrinimus dėl valdomo turto
naudojimo, parengti pažymas tarnybos
vadovybei apie patikrinimo rezultatus

Suplanuotų veiklos
patikrinimų įvykdymas
(proc.) –100

10. Atlikti VSAT struktūrinių padalinių Suplanuotų veiklos
personalo administravimo funkcijas
patikrinimų įvykdymas
atliekančių padalinių, užkardų pareigūnų (proc.) –100
parengties patikrinimus.
11. Vykdyti VSAT struktūrinių padalinių Suplanuotų veiklos
finansų skyrių darbo, sąmatų vykdymo
patikrinimų įvykdymas
kontrolę
(proc.) –100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

84
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

12. Dalyvauti Europos Sąjungos
institucijų bendruosiuose projektuose
sienos kontrolės klausimais.
13. Pagal kompetenciją organizuoti,
dalyvauti tarpinstitucinėse darbo grupėse,
susitikimuose sienos apsaugos, nelegalios
migracijos prevencijos ir kontrolės
ir kitais klausimais.
14. Pagal kompetenciją dalyvauti derinant
susitarimus, kitus veiklą
reglamentuojančius teisės aktus su
užsienio valstybių atsakingomis
institucijomis.
15. Rengti darbinius susitikimus su
Įvykdyta planuotų darbinių
užsienio valstybių sienos apsaugos įstaigų susitikimų (proc.) – 90
atstovais siekiant suderinti bendrus
veiksmus ir keistis patirtimi sienos
kontrolės srityje.
16. Vykdyti tarptautinių sutarčių
nustatytus įpareigojimus ir
įsipareigojimus pagal dvišalio ir
daugiašalio bendradarbiavimo planus.

Įvykdyta planuotų dvišalio
ir daugiašalio
bendradarbiavimo
priemonių (proc.) – 90

17. Organizuoti Valstybės sienos
apsaugos tarnybos darbuotojų kursus,
susijusius su antikorupcine veikla

Organizuota kursų, susijusių
su antikorupcine veikla
(skaičius) – 45

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

85
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

06-01-01-11

Užtikrinti, kad modernizuotuose ir
naujuose pasienio kontrolės
punktuose dirbtų pakankamai
patikrinimus atliekančių institucijų
pareigūnų.

06-01-01-12

Vykdyti pasienio kontrolės
punktuose esančių stacionarių
radiacinės kontrolės vartų techninę
priežiūrą ir užtikrinti, kad gedimai
būtų šalinami laiku.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

(Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2011–2014 metų
programos įgyvendinimo priemonių
plano 8.6 priemonė)
Vilniaus rinktinėje įsteigti ir užpildyti 20
pareigybių patikrinimams kertant sieną
Vilniaus geležinkelio pasienio kontrolės
punkte atlikti.

Vykdyti Panemunės PKP (1) ir Kenos
geležinkelio PKP (2) esančių stacionarių
radiacinės kontrolės vartų techninę
priežiūrą ir savalaikį gedimų šalinimą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Vilniaus rinktinėje įsteigtų ir
Pagal
užpildytų pareigybių, skirtų kompetenciją patikrinimams kertant sieną
Vilniaus
Vilniaus geležinkelio
rinktinė,
Sienos kontrolės
pasienio kontrolės punkte
organizavimo
atlikti (skaičius) – 20
valdyba
Panemunės PKP ir Kenos
geležinkelio PKP esančių
stacionarių radiacinės
kontrolės vartų, kuriems
buvo atlikta techninė
priežiūra (skaičius) – 3

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Sienos kontrolės 2014 m.
organizavimo
I–IV
valdyba,
ketvirčiai
Logistikos
valdyba

86
Priemonės
kodas

06-01-02-01

06-01-03-01

Priemonės pavadinimas

Rengti pareigūnus pagal pirminio
profesinio rengimo pasieniečių
mokymo ir bazinių karinių mokymų
programas, organizuoti ir vykdyti
kvalifikacijos tobulinimo bei kitus
tarptautinius mokymo renginius
Pasieniečių mokykloje.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Organizuoti ir vykdyti atranką į
Pasieniečių mokyklą.
2. Organizuoti ir vykdyti pirminio
profesinio mokymo kursantų mokymo
procesą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Pasieniečio kvalifikaciją
įgijusių Pasieniečių
mokyklos kursantų dalis
nuo planuoto kalendoriniais
metais (proc.) – 100

3. Organizuoti Baigiamąjį kvalifikacijos
egzaminą.

Parengto personalo įgijusių
pasieniečio kvalifikaciją,
baigusių įvadinio mokymo
kursus (skaičius) – 185

4. Organizuoti ir vykdyti tarptautinius
mokymo renginius Pasieniečių
mokykloje.

Tarptautinių mokymo
renginių skaičius – 12

5. Organizuoti ir vykdyti kvalifikacijos
tobulinimo renginius Pasieniečių
mokykloje.

Pagal VSAT vado įsakymu
patvirtintą VSAT personalo
kvalifikacijos tobulinimo
planą (proc.) – 100

Įsigyti techninės kontrolės ir
1. Įsigyti turto, reikalingo Valstybės
stebėjimo priemonių ir kito ilgalaikio sienos apsaugos tarnybos ir rinktinių
turto.
veiklai užtikrinti, pagal skirtą
finansavimą.
2. Organizuoti patalpų ir technikos
priežiūrą bei jos funkcionavimo
užtikrinimą, transporto panaudojimą
tarnybinei veiklai užtikrinti pagal

Panaudotos lėšos (ne
daugiau tūkst. Lt) – 200

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pasieniečių
mokykla

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Pagal
2014 m.
kompetenciją –
I–IV
Rinktinės,
ketvirčiai
Logistikos
valdyba,
Bendrųjų reikalų
valdyba,
Finansų skyrius

87
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

nustatytas ridas, atsižvelgiant į skirtą
finansavimą.

06-01-03-02

06-01-03-03

06-01-03-04

06-01-03-05

3. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras
Elektroniniai pirkimai (iš
pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos visų skelbiamų pirkimų)
viešųjų pirkimų planą.
sudarys nemažiau kaip,
proc.) – 70
Demarkuoti valstybės sieną ir įrengti Demarkuoti valstybės sieną pagal
Pagal
Demarkuotos valstybės
sienos apsaugos įrenginius prie
priimtus bendros Lietuvos Respublikos ir sienos sausumoje ir pasienio kompetenciją –
valstybės sienos su Rusijos
Rusijos Federacijos demarkavimo
vandenyse su Rusijos
Logistikos
Federacija.
komisijos posėdžių protokolų sprendimus Federacija dalis (proc.) – 70
valdyba,
bei gautą finansavimą.
Rinktinės
Vykdyti projektavimo darbus –
Panaudotos lėšos (ne
Pagal
pasirengti panaudoti Išorės sienų
daugiau tūkst. Lt) – 30
kompetenciją –
fondo programos lėšas.
Logistikos
valdyba,
Finansų skyrius
Rekonstruoti Pakrančių apsaugos
Rekonstruotų statinių ir
Pagal
įrenginių bei sutvarkyto
kompetenciją
rinktinės garažus, tiesti lauko
Logistikos
inžinerinius tinklus ir sutvarkyti
sklypo dalis (proc. ) – 67
sklypą (I –as etapas).
valdyba,
Pakrančių
apsaugos
rinktinė
Pastatyti VSAT Bugiedos prieplauką.
Panaudotos lėšos (ne
Pagal
daugiau, tūkst. lt.) – 151
kompetenciją
Logistikos
valdyba,
Lazdijų rinktinė

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirtis
ketvirčiai

88
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

06-01-03-07 Aprūpinti pasienio kontrolės punktus 1. Organizuoti ir atlikti dozimetrų PDS- Dozimetrų PDS-100 GN,
Pagal
100 GN metrologinę patikrą.
radiacinei kontrolei vykdyti
kuriems atlikta metrologinė
kompetenciją
2. Organizuoti ir atlikti dozimetrų
Sienos kontrolės
reikalingomis techninėmis
patikra (skaičius) – 34
Ludlum 12 SA atitikties įvertinimą.
organizavimo
priemonėmis ir užtikrinti jų techninę
valdyba,
priežiūrą.
Logistikos
valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Vykdyti Ignalinos atominės
06-02-01-01 elektrinės pastatų, patalpų ir
pagalbinių objektų, branduolinio
kuro ciklo medžiagų, pervežamų
elektrinės saugomoje zonoje ir
vežamų iš elektrinės į panaudoto
branduolinio kuro saugyklą,
gabenamų per Lietuvos Respublikos
teritoriją branduolinių medžiagų
krovinių apsaugą bei užtikrinti
infrastruktūros, techninių priemonių
priežiūrą ir funkcionavimą.

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

1. Vykdyti branduolinės energetikos
objektų, kitų branduolinės energetikos
objekto eksploatuojančiai organizacijai
priklausančių pastatų (patalpų) fizinę
apsaugą.

Užtikrinta nuolatinė
Ignalinos atominės
elektrinės apsaugos rinktinės
pajėgų, skirtų branduolinės
energetikos objekto,
branduolinių ir branduolinio
kuro ciklo medžiagų fizinei
apsaugai, parengtis (proc.) –
100.

2. Tobulinti branduolinės energetikos
objektų fizinės apsaugos teisinę bazę,
kontroliuoti tarnybos vykdymą.

Suplanuotų tarnybos
patikrinimų įvykdymas
(proc.) – 100 proc

3. Išduoti leidimų atvykti ir būti valstybės Išnagrinėta gautų prašymų
sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje (proc.) – 100
ir vidaus vandenyse.
4. Vykdyti Ignalinos atominės elektrinės Dalyvavusių kvalifikacijos
apsaugos rinktinės pareigūnų mokymus. tobulinimo mokymuose
asmenų (skaičius) – 108
5. Užtikrinti Ignalinos atominės elektrinės

Ignalinos
atominė
elektrinės
apsaugos
rinktinė

89
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ignalinos
atominė
elektrinės
apsaugos
rinktinė

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

apsaugos rinktinės infrastruktūros,
techninių priemonių priežiūrą ir
funkcionavimą.
06-02-01-02 Įsigyti techninės kontrolės ir
1. Įsigyti turto, reikalingo Ignalinos
stebėjimo priemonių ir kito ilgalaikio atominės apsaugos rinktinės veiklai
turto.
užtikrinti, pagal skirtą finansavimą.

06-03-01-01

06-03-01-02

Panaudota lėšų, skirtų turtui
įsigyti (ne daugiau, tūkst.
Lt) – 58,0

2. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras
pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos
viešųjų pirkimų planą.
Teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti 1. Teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti Gauta lėšų nuomojant turtą
Pagal
tarnybos valdomą turtą, už nuomą
Valstybės sienos apsaugos tarnybai
(tūkst. Lt) –343,0.
kompetenciją –
gautas lėšas panaudoti
Rinkinės,
priklausančius šaudymo tirus, šaudyklas,
infrastruktūros priežiūrai,
Pasieniečių
sporto aikštynus, tarnybinius butus ir kitą
funkcionavimui, ilgalaikio turto
mokykla,
valdomą turtą.
įsigijimui bei aptarnaujančio
Logistikos
personalo darbo apmokėjimui.
valdyba,
2. Užtikrinti tinkamą gautų lėšų
Infrastruktūros bei techninių
panaudojimą.
priemonių funkcionavimui Finansų skyrius
užtikrinti skirtų biudžeto
asignavimų dalis, padengta
pajamomis, gautomis už
patikėjimo teise valdomą
turtą ( proc.) – 2
Proceso dalyvių prašymu daryti
Užtikrinti proceso dalyvių teisę
Teisės aktų nustatyta tvarka
Pagal
baudžiamųjų bylų dokumentų
susipažinti su ikiteisminio tyrimo metu
gauta lėšų už baudžiamųjų
kompetenciją –
kopijas bei panaudoti gautas lėšas
surinkta bylos medžiaga.
bylų kopijas (tūkst Lt) – 4,0 Kriminalinių
tarnybos veiklai.
procesų
kontrolės
organizavimo
valdyba,

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Rinktinės
Kitos priemonės
1.

Vykdyti Išorės sienų fondo
programos lėšomis įgyvendinamas
priemones.

1.

Įsigyti kompiuterinės technikos.

2. Atnaujinti pasienio 1 ir 2 kontrolės
linijų tikrinimo įrangą.
3. Įrengti Padvarionių ir Lavoriškių
užkardų sienos stebėjimo sistemą.
4. Parengti projekto „Purvėnų,
Druskininkų ir Tribonių užkardų sienos
stebėjimo sistemos įrengimas ir optoelektroninės įrangos atnaujinimas“
pirkimų dokumentaciją.
5. Pravesti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos personalo mokymus.

Pagal
2014 m.
kompetenciją −
I–IV
Logistikos
ketvirčiai
valdyba,
Bendrųjų reikalų
valdyba,
Sienos kontrolės
Įdiegta sienos stebėjimo
organizavimo
sistema (skaičius)– 1.
valdyba,
Rinktinės,
Parengta pirkimų
dokumentacija (skaičius) – 1 Pasieniečių
mokykla

Išorės sienos, stebimos
naudojant modernias sienos
stebėjimo technologijas,
(proc.) - 32

Mokymuose dalyvavusių
asmenų (skaičius) – 492

6. Pakeisti traukinių stebėjimo
programinę ir techninę įrangą.
7. Įsigyti šunų ir kinologinę įrangą.

Įsigyti tarnybiniai šunys
(skaičius) – 3
Įsigyti kilnojami voljerai
tarnybiniams šunims
(skaičius) – 4
Įsigyti apsauginiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

tarnybinių šunų dresavimo
drabužiai (skaičius) – 5
Įsigyta tarnybinių šunų
dresavimo įranga
(komplektai) – 6
8. Atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemą
Kenos geležinkelio pasienio kontrolės
punkte.
9. Įsigyti patruliavimui skirtų transporto
priemonių.
10. Atnaujinti pasienio pareigūnams
skirtą aparatinę ir programinę įrangą.

2.

Vykdyti Europos grąžinimo fondo
programos lėšomis įgyvendinamas
priemones.

11. Įsigyti laivą jūros sienos kontrolei.
1. Gerinti grąžinamų ir išsiunčiamų
asmenų apgyvendinimo sąlygas.

Sulaikytų trečiųjų šalių
2014 m.
Pagal
piliečių ir prieglobsčio
I–IV
kompetenciją –
prašytojų apgyvendinimo ir
Užsieniečių
ketvirčiai
registracijos
2. Nuomoti grąžinamų ir išsiunčiamų priėmimo sąlygų
užsieniečių asmens tapatybės nustatymui Užsieniečių registracijos
centras,
reikalingą įrangą, įsigyti vertėjų ir
centre atitiktis nustatytiems Sienos kontrolės
reikalavimams ( proc.) – 52 organizavimo
teisines paslaugas.
valdyba,
3. Nuomoti ir įsigyti specialių
Rinktinės
transporto priemonių (mikroautobusų),
skirtų užsieniečių išsiuntimui.
4. Organizuoti užsieniečių priežiūrą ir jų
priverstinio išsiuntimo ir grąžinimo
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

keliones.
3.

Vykdyti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos ir
Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
2014 m. bendradarbiavimo
priemonių planą, patvirtintą
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
vado ir Muitinės departamento
direktoriaus 2014 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr. 4-73/1B-104.

Bendras numatytų
priemonių įvykdymas
(proc.) –100

4.

Vykdyti 2014 m. Valstybės sienos
apsaugos tarnybos ir Lietuvos
kariuomenės bendradarbiavimo
priemonių planą, patvirtintą
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
vado ir Lietuvos Kariuomenės vado
2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V39/4-24.

Bendras numatytų
priemonių įvykdymas
(proc.) – 100

5.

Vykdyti Komisijos valstybės
ekonominės bei finansinės kontrolės
ir teisėsaugos institucijų
bendradarbiavimui koordinuoti
patvirtintus uždavinius ir priemones
kontroliuojant šešėlinės ekonomikos

Bendras numatytų
priemonių įvykdymas
(proc.) –– 100

2014 m.
Pagal
I–IV
kompetenciją –
ketvirčiai
Kriminalinių
procesų
kontrolės
organizavimo
valdyba,
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba,
Rinktinės,
Pasieniečių
mokykla
2014 m.
Pagal
I–IV
kompetenciją –
Sienos kontrolės ketvirčiai
organizavimo
valdyba,
Bendrųjų reikalų
valdyba,
Rinktinės,
Pasieniečių
mokykla
Pagal
2014 m.
kompetenciją –
I–IV
Kriminalinių
ketvirčiai
procesų
kontrolės
organizavimo
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

reiškinius.

Atsakingi
vykdytojai

valdyba,
Sienos
kontrolės
organizavimo
valdyba,
Imuniteto
skyrius,
Rinktinės

________________________________________________

Įvykdymo
terminas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai,
vykdytojai
mato vienetai ir reikšmės
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas (kodas 01.05)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
05-01-01-01 Administruoti VPGT 1. Tobulinti bendrą dviejų lygių gelbėjimo
Pasirengta perduoti
Operatyvaus
veiklą bei
tarnybų sistemą – esant teigiamiems
komandų (skaičius) – 5
valdymo valdyba,
koordinuoti civilinės savivaldybių tarybų sprendimams, pasirengti
Planavimo ir turto
saugos sistemos
perduoti savivaldybėms priešgaisrines
valdymo skyrius,
veiklą (valdymo
komandas esančias ne savivaldybių centruose.
Finansų skyrius,
išlaidos).
Teisės skyrius,
(LRV prioritetinė
Personalo skyrius
priemonė Nr. 336.)
2. Tobulinti bendrą dviejų lygių gelbėjimo
Pasirengta perduoti
Operatyvaus
tarnybų sistemą – pasirengti perduoti
komandų (skaičius) – 1
valdymo valdyba,
Panevėžio APGV Kupiškio PGT Subačiaus
Planavimo ir turto
komandą AB „Klaipėdos naftai“.
valdymo skyrius,
Finansų skyrius,
Teisės skyrius,
Personalo skyrius
3. Parengti ir pateikti tvirtinimui Gaisrinės
Parengta taisyklių
Valstybinės
saugos pagrindinių reikalavimų pakeitimo
pakeitimo projektų
priešgaisrinės
projektą.
(skaičius) – 1
priežiūros valdyba
Parengta taisyklių
Valstybinės
4. Parengti ir pateikti tvirtinimui Lauko
gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių
pakeitimo projektų
priešgaisrinės
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I–III
ketvirčiai

2014 m.
II ketvirtis
2014 m.
III ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
projektavimo ir įrengimo taisyklių naujos
redakcijos projektą.
5. Parengti LRV 2004-08-17 nutarimo Nr. 966
„Dėl Pramoninių avarijų prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir
Pavojinguosiuose objektuose esančių
medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų
pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir
priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“
naujos redakcijos projektą ir pateikti derinti
suinteresuotoms institucijoms.
6. Vykdyti pramoninių objektų, atitinkančių
Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir
tyrimo nuostatų reikalavimų kriterijus,
patikrinimus.
7. Parengti ataskaitą apie civilinės saugos
sistemos būklę šalyje ir aptarti ją LRV
ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.
8. Koordinuoti Klaipėdos ir Tauragės apskričių
pasirengimo potvyniams ir potvynių
padariniams šalinti 2007–2015 metų programos
vykdymą.
9. Parengti ir pateikti LRV nutarimų pakeitimo
projektus:
Civilinės saugos sistemos parengties lygių
skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo,
patvirtinto LRV 2010 m. liepos 21 d. nutarimu
Nr. 1108 projektą;
Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo
tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 2010 m.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
(skaičius) – 1

priežiūros valdyba

Parengta nutarimo
pakeitimo projektų
(skaičius) – 1

Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdyba

2014 m.
IV ketvirtis

Atlikta patikrinimų
(skaičius) – 28

Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdyba

2014 m.
I–IV ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Civilinės saugos
valdyba

2014 m.
II ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Civilinės saugos
valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Pateikta LRV nutarimo
projektų (skaičius) – 3

Civilinės saugos
valdyba

2014 m.
IV ketvirtis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 projektą;
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo,
patvirtinto LRV
2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 projektą
10. Parengti ir pateikti LRV Lietuvos
Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI635 2, 12, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą.
11. Vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie VRM ir Jungtinių
Amerikos Valstijų Pensilvanijos ekstremaliųjų
situacijų valdymo agentūros bendradarbiavimo
susitarimo veiksmų plano 2010–2014 m.
priemones.
12. Bendradarbiauti su Azerbaidžano
Respublikos nepaprastųjų situacijų ministerija
ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir
likvidavimo srityje.
13. Bendradarbiauti su Gruzijos vidaus reikalų
ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo
departamentu ekstremaliųjų situacijų
prevencijos ir likvidavimo srityje.
14. Organizuoti visų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus,
susijusius su antikorupcine veikla.
15. Vykdyti projekto „Bendros Latvijos ir
Lietuvos TAST komandos sukūrimas“ veiklas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2014 m.
IV ketvirtis

Įvykusių susitikimų
(skaičius) – 3

Civilinės saugos
valdyba,
Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdyba
Tarptautinių ryšių
skyrius

Įvykusių susitikimų
(skaičius) – 1

Tarptautinių ryšių
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Įvykusių susitikimų
(skaičius) –1

Tarptautinių ryšių
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Organizuota kursų
(skaičius) – 1

Vidaus tyrimų
skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Operatyvaus
valdymo valdyba,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Pateikta civilinės saugos
įstatymo pakeitimo
projektų (skaičius) – 1

Surengta TAST komandos
narių mokymų
(skaičius) – 2

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

05-01-01-02 Vykdyti gaisrų
gesinimo ir
gelbėjimo darbus bei
gaisrų prevencinę
veiklą. (LRV
prioritetinė priemonė
Nr. 340)

Įstaigos veiksmo pavadinimas
16. Atlikti priešgaisrinių pajėgų atitikimo
Priešgaisrinės saugos standartui vertinimą,
pateikti išvadas.
17. Organizuoti ir pravesti mokomąsias
pratybas Ignalinos atominėje elektrinėje.
1. Pagal kompetenciją vykdyti Bendrojo
pagalbos telefono numerio 112 paslaugų
infrastruktūros plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano priemonių įgyvendinimą.

2. Gesinti gaisrus, teikti pagalbą įvykus
ekstremaliai situacijai ar kitiems įvykiams bei
šalinti jų padarinius.
3. Vykdyti objektų priešgaisrinius techninius
patikrinimus.
4. Vykdyti tradicines („Nedegink žolės, saugok
gamtą ir save“, „Būk saugus, moksleivi“,
„Kūrenkime saugiai“, „Pirotechnika“) bei kitas
visuomenės švietimo akcijas gaisrų prevencijos
srityje.
5. Vykdyti naujai pastatytų statinių
patikrinimus (dalyvavimas statybos užbaigimo
procedūrose).
6. Vykdyti projektą LLB-1-022 ,,Civilinės
saugos sistemų bendradarbiavimas gamtinio

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
Parengta pažymų
(skaičius) – 1
Pravesta pratybų
(skaičius) – 1
Įgyvendinta plano
priemonių, numatytų 2014
metams (skaičius) – 13

Užgesinta gaisrų (skaičius)
– 11 500;
Atlikta gelbėjimo darbų
(skaičius) – 7 000
Atlikta patikrinimų
(skaičius) – 10 000
1. Organizuota susitikimų
su gyventojais (šeimų,
būstų skaičius) – 3500
2. Organizuota susitikimų
mokyklose
(skaičius) – 550
Patikrinta statinių
(skaičius) – 800
Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Operatyvaus
valdymo valdyba

2014 m.
I–II ketvirčiai

Operatyvaus
valdymo valdyba
Operatyvaus
valdymo valdyba,
Bendrasis pagalbos
centras,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Personalo skyrius
Apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos

2014 m.
III ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Vilniaus apskrities
priešgaisrinė

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
pobūdžio ekstremaliųjų situacijų valdybos
srityje Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos
pasienio regione“.
7. Vykdyti projekto LLB-2-247 ,,Civilinės
saugos sistemų bendradarbiavimas ekstremalių
situacijų, pervežant pavojingus krovinius
atvejais, Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos
pasienio regione" veiklas.
8. Vykdyti INTEREG IVG inicijuotą
projektą HERITPROT „Gaisrų prevencija ir
gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio
paveldo miestų istoriniuose centruose“.
9. Vykdyti Turto valdymo ir ūkio departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos veiklos optimizavimo priemonių
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1V-726 (Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo
Nr. 1V-889 redakcija), 3.1.13 punktą.
10. Vykdyti Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės 2007−2013 m
bendradarbiavimo per sieną programos
projekto Nr. LLB-1-057 „Bendro reagavimo
sistema į cheminių ir naftos produktų
išsiliejimą Dauguvos upėje žiemos metu“
veiklas.
11. Vykdyti Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Latvijos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gelbėjimo valdyba
1. Įsigyta konteinerovežių
(skaičius) – 1
2. Įsigyta konteinerių
(skaičius) – 1
3. Dalyvauta pratybose
(skaičius) – 1
1. Dalyvauta seminaruose
(skaičius) – 4

Vilniaus, Alytaus ir
Utenos apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos

2014 m.
I–III
ketvirčiai

Vilniaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Perduota Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie
VRM valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise
nekilnojamuosius daiktus
(skaičius) – 72

Vilniaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Baigtas vykdyti projektas
(skaičius) – 1

Utenos apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I ketvirtis

Baigtas vykdyti projektas
(skaičius) – 1

Šiaulių apskrities
priešgaisrinė

2014 m.
I–II ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
bendradarbiavimo per sieną programos projekto
„Potvynio padarinių likvidavimo komandos
sukūrimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“
Nr. LLIV-232 projekto veiklas.
12. Vykdyti Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Latvijos
bendradarbiavimo per sieną programos projekto
„Ekologinių katastrofų ir taršos likvidavimas
Lielupės upės baseino teritorijoje“ Nr. LLIV315 veiklas.
13. Vykdyti Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programos projekto
Nr. LT-PL/142 „Lietuvos-Lenkijos pasienio
regiono apsaugos sistemos stiprinimas, įsigyjant
gelbėjimo įrangą ir organizuojant mokymus“
veiklas.
14. Vykdyti Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programos projekto
Nr. LT-PL/141 „Tarpsieninė cheminio,
ekologinio ir gelbėjimo vandenyje sistema“
veiklas.
15. Propaguoti priešgaisrinės saugos savanorių
formuočių kūrimąsi.

05-01-01-03 Organizuoti
gelbėjimo darbų,
vykdomų eismo
įvykio vietoje,

Organizuoti ir apmokyti VPGT pareigūnus ar
darbuotojus gelbėjimo darbų vykdymų eismo
įvykio vietose.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gelbėjimo valdyba

Baigtas vykdyti projektas
(skaičius) – 1

Šiaulių apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–II ketvirčiai

1. Įsigyta gelbėjimo
įrangos (skaičius) – 2
2. Dalyvauta mokymuose
(skaičius) – 2
3. Parengta galutinių
ataskaitų (skaičius) – 1

Alytaus ir
Marijampolės
apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos

2014 m.
I-III
ketvirčiai

1. Dalyvauta mokymuose
(skaičius) – 1
2. Parengta ataskaitų
(skaičius) – 3

Alytaus ir
Marijampolės
apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos

2014 m.
I-III
ketvirčiai

Pravesta viešųjų akcijų
(skaičius) – 10

Apskričių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Apskričių
priešgaisrinės,
gelbėjimo valdybos
Operatyvaus

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Dalyvauta mokymuose
(skaičius) – 20

100
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

mokymus.
05-01-01-04 Marijampolės
apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Kazlų Rūdos
komandos pastato
Kazlų Rūdoje,
Skvero g. 13, nauja
statyba.
05-01-01-05 Marijampolės
apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
1-osios komandos
pastato
Marijampolėje,
Stoties g. 59,
kapitalinis remontas.
05-01-01-06 Įgyvendinti Vidaus
reikalų ministerijos
finansuojamas kūno
kultūros ir sporto
plėtros programas ir
projektus, skirtus
statutiniams
valstybės
tarnautojams.
05-01-01-07 Gerinti gaisrinių ir
specialiosios

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

valdymo valdyba
Marijampolės
apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Atlikti viešuosius pirkimus ir vykdyti pastato
statybą.

Pasirašyta statybos darbų
rangos sutarčių
(skaičius) – 1

Atlikti viešuosius pirkimus ir vykdyti pastato
statybą.

Pasirašyta statybos darbų
rangos sutarčių
(skaičius) – 1

Marijampolės
apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Pasirengti, suorganizuoti ir pravesti Baltijos
šalių ugniagesybos sporto čempionatą.

Surengta renginių
(skaičius) – 1

Operatyvaus
valdymo valdyba,
Telšių apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–III ketvirtis

Atlikti viešuosius pirkimus ir įsigyti gaisrinius
ir gelbėjimo automobilius.

Įvykdytas metinis planas
(procentai) – 100.

Specialioji
priešgaisrinė

2014 m.
I–IV

101
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

paskirties
automobilių parko
struktūrą.
05-01-01-08 Aprūpinti gelbėjimo
tarnybas specialiais
gelbėjimo
automobiliais.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Įsigyti gelbėjimo specialiuosius gelbėjimo
automobilius skirtus eismo avarijų padariniams
likviduoti.

Įsigyta gelbėjimo
automobilių (skaičius) – 2

05-01-01-09 Įsigyti įrangos ir
priemonių
valstybinei
priešgaisrinei
gelbėjimo tarnybai.
05-01-01-10 Aprūpinti gelbėjimo
tarnybas gelbėjimo
įrangos komplektais.

Atlikti viešuosius pirkimus ir įsigyti ilgalaikį
turtą.

Įvykdytas metinis planas
(procentai) – 100

05-01-01-11 Statyti Ugniagesių
gelbėtojų mokyklą
su poligonu.

1. Organizuoti ir kontroliuoti „Ugniagesių
gelbėtojų specialaus fizinio-profesinio
parengimo komplekso su baseinu narams
mokyti sukūrimas“ projekto veiklas.
2. Pradėti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos II
miegamojo korpuso statybos darbus.

05-01-01-12 Atnaujinti Klaipėdos
apskrities
priešgaisrinės

Atlikti viešuosius pirkimus, įsigyti ir perduoti Įsigyta gelbėjimo įrangos
VPGT padaliniams gelbėjimo įrangą, skirtą komplektų (skaičius) – 8.
tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimui.

Organizuoti ir kontroliuoti pastato Šilutėje,
Lietuvininkų g. 22A, parengto projekto
ekspertizės atlikimą.

Priduota naudoti pastatų
(skaičius) – 1
Pasirašyta statybos darbų
rangos sutarčių
(skaičius) – 1
Patvirtinta statybos
projektų (skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gelbėjimo valdyba,
ketvirčiai
Planavimo ir turto
valdymo skyrius
Specialioji
2014 m.
priešgaisrinė
I–IV
gelbėjimo valdyba,
ketvirčiai
Planavimo ir turto
valdymo skyrius
Specialioji
2014 m.
priešgaisrinė
I–IV
gelbėjimo valdyba,
ketvirčiai
Planavimo ir turto
valdymo skyrius
Specialioji
2014 m.
priešgaisrinė
I–IV
gelbėjimo valdyba,
ketvirčiai
Planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Operatyvaus
valdymo valdyba
Ugniagesių gelbėtojų
2014 m.
mokykla
I–II ketvirčiai
Ugniagesių gelbėtojų
mokykla
Klaipėdos apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
III-IV
ketvirčiai
2014 m.
III–IV
ketvirčiai

102
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

gelbėjimo valdybos
Šilutės miesto
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
esamą pastatą ir
statyti naują pastatą
Šilutėje,
Lietuvininkų g. 22.
05-01-01-13 Atlikti pastato
Vilniuje,
Švitrigailos g. 18,
II korpuso kapitalinį
remontą, įrengiant
slėptuvę valstybės
ekstremaliųjų
situacijų veiklai
užtikrinti.
05-01-01-14 Pritaikyti Bendrojo
pagalbos centro
informacinę sistemą
skambučiams iš
neįgaliųjų asmenų
bei iš automatinės
pagalbos iškvietimo
sistemos (eCall)
priimti.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Organizuoti ir kontroliuoti Vilniuje,
Švitrigailos 18, II korpuso kapitalinį remontą.

Pasirašyta statybos rangos
sutarčių (skaičius) – 1

Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2014 m.
I-IV
ketvirčiai

1. Įdiegti Bendrojo pagalbos centro
informacinės sistemos funkciją, leidžiančią
priimti pagalbos prašymus SMS žinutėmis.

Įdiegta Bendrojo pagalbos
centro informacinės
sistemos funkcija
(skaičius) – 1

Bendrasis pagalbos
centras

2014 m.
I–II ketvirčiai

2. Parengti viešojo pirkimo užduotį įdiegti
Bendrojo pagalbos centro informacinės
sistemos modernizavimui pagal pagalbos
iškvietos (eCall) standartus.

Parengta viešojo pirkimo
užduočių (skaičius) – 1

Bendrasis pagalbos
centras

2014 m.
I ketvirtis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

103
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

05-01-02-01 Vykdyti valstybės
1. Administruoti valstybės rezervo civilinės
rezervo civilinės
saugos priemonių atsargas.
saugos priemonių
atsargų saugojimą ir
jų techninę priežiūrą.
2. Valstybės rezervo atsargų saugojimo sąlygų
ir kilnojamųjų elektros stočių, saugomų
Klaipėdos, Šiaulių ir Tauragės priešgaisrinėse
gelbėjimo valdybose, darbinės būklės
periodinis patikrinimas.

05-01-02-02 Atnaujinti valstybės
rezervo atsargas už
gautas pajamas,
pardavus valstybės
rezervo materialinių
išteklių atsargas
05-02-01-01 Teikti mokamas
paslaugas civilinės ir
gaisrinės saugos
užtikrinimo srityje.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
Atlikta valstybės rezerve
saugomų atsargų techninė
priežiūra
(procentai) – 100

Atliktas valstybės rezervo
atsargų saugojimo sąlygų
ir kilnojamųjų elektros
stočių darbinės būklės
periodinis patikrinimas
(skaičius) – 37
3. Įrengti valstybės rezervo sandėlius Klaipėdos Įrengta valstybės rezervo
ir Tauragės priešgaisrinėse gelbėjimo
sandėlių (skaičius) – 2.
valdybose.
Atlikti valstybės rezervo civilinės saugos
Gauta lėšų už parduotas
priemonių atsargų, neįrašytų į kaupimo
priemones (tūkst. lt)
užduočių 2 priedo sąrašus, viešąjį pardavimą.
– 16

1. Vykdyti gaisrinės ir gelbėjimo įrangos,

statybos produktų, kitų medžiagų ir produktų
gaisrinius bandymus, tyrimus ir atitikties
įvertinimą.
2. Rengti akredituotosios ir notifikuotosios,
sričių bandymų, klasifikavimo, išplėstinio
taikymo ataskaitas, tyrimų ataskaitas ir atitikties
sertifikatus.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Planavimo ir turto
valdymo skyrius,
valstybės rezervo
atsakingieji
saugotojai
Planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Specialioji
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Planavimo ir turto
valdymo skyrius
Planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Specialioji
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
I–III
ketvirčiai
2014 m.
II–III
ketvirčiai

Atlikta bandymų ir tyrimų
(skaičius) – 1 200

Gaisrinių tyrimų
centras

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

1. Parengta ataskaitų
(skaičius) – 400
2. Išduota atitikties
sertifikatų (skaičius) – 25
3. Atlikta gamybos sąlygų
patikrinimų (skaičius) – 25

Gaisrinių tyrimų
centras

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

104
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
3. Vykdyti kitų ūkio subjektų darbuotojų,
atsakingų už priešgaisrinės saugos reikalavimų
laikymąsi, mokymus.
4. Vykdyti kitų ūkio subjektų darbuotojų tęstinį
profesinį mokymą ir atestavimą.

05-02-01-02 Įsigyti ilgalaikį turtą
Ugniagesių
gelbėtojų mokyklai.
05-02-01-03 Įsigyti ilgalaikį turtą
Gaisrinių tyrimų
centrui.
05-02-02-01 Vykdyti gaisrų
gesinimo ir
gelbėjimo darbus,
prevencinę veiklą
pavojinguose
objektuose.

Organizuoti pirkimus ir įsigyti ilgalaikį turtą
pagal 2014 biudžetinių metų numatomų pirkti
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos reikmėms
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų, planą.
Įsigyti bandymo įrangą pagal standarto LST
EN 1191:2013 „Langai ir durys. Atsparumas
kartotiniam atidarymui ir uždarymui. Bandymo
metodas“ reikalavimus.
1. Vykdyti prevencines priemones,
užtikrinančias AB „ORLEN Lietuva“ naftos
perdirbimo įmonės saugą.

2. Vykdyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus,
prevencinę veiklą „Lietuvos energijos
gamyba“ AB objekte.
3. Vykdyti prevencinę veiklą planuojamos
statyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB
biokuro katilinės statybvietėje. Dalyvauti
atliekant inžinerinių ir technologinių įrengimų
ir sistemų bandymus.
4. Vykdyti prevencines priemones,
užtikrinančias Ignalinos AE objektų

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
Apmokyta kitų ūkio
subjektų darbuotojų
(skaičius) – 700
Apmokyta, atestuota kitų
ūkio subjektų darbuotojų
(skaičius) – 500
Įsisavintos lėšos
(procentai) – 100
Įsigyta bandymo įrangos
(skaičius) – 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla
Ugniagesių gelbėtojų
mokykla
Gaisrinių tyrimų
centras

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Atlikta priešgaisrinių
patikrinimų (skaičius) – 51

Mažeikių objektinė
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Atlikta priešgaisrinių
techninių patikrinimų
(skaičius) – 12
Atlikta neplaninių
statybvietės patikrinimų
(skaičius) – 2

Elektrėnų
priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba
Elektrėnų
priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Visagino
priešgaisrinė

2014 m.
I–IV

Atlikta priešgaisrinių
patikrinimų

105
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

05-02-02-02 Įsigyti ilgalaikį turtą
pavojingų objektų
apsaugai.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
priešgaisrinę saugą.
5. Dalyvauti 1-ojo ir 2-ojo energoblokų
eksploatacijos nutraukimo projektų vykdyme ir
atliekant įrangos ir statybinių konstrukcijų
demontavimo darbus.
1. Įsigyti reikalingą gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo įrangą.

2. Įsigyti reikalingą gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo įrangą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
(skaičius) – 37
Atlikta ugnies ir
demontavimo darbų
patikrinimų
(skaičius) –100
1. Įsigyta lengvųjų
automobilių (skaičius) – 1
2. Įsigyta gaisrinių
automobilių (skaičius) – 2
3. Įsigyta ugniagesio
apsauginių rūbų
(skaičius) – 16
Įsigyta gelbėjimo valčių
(skaičius) – 1
Įsigyta įrangos komplektų
(skaičius) – 1
Atlikta dotacijų
savivaldybėms pervedimų
(skaičius) – 4

05-03-01-01 Koordinuoti
Pervesti savivaldybėms valstybės dotacijas
savivaldybių
priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti.
priešgaisrinės saugos
funkcijos vykdymą.
05-03-01-02 Koordinuoti
Pervesti savivaldybėms valstybės dotacijas
Atlikta dotacijų
savivaldybių
civilinės saugos funkcijai vykdyti.
savivaldybėms pervedimų
civilinės saugos
(skaičius) – 4
funkcijos vykdymą.
___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gelbėjimo valdyba
Visagino
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Mažeikių objektinė
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Elektrėnų
priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Finansų skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Finansų skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensijinis
aprūpinimas (kodas 01.15)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-01

Mokėti paskirtas pareigūnų ir 1. Numatomų išmokėti pensijų3 ir
karių valstybines pensijas ir kitų socialinių išmokų pagrįstumo
kitas socialines išmokas.
nustatymas ir tikslinimas.

Parengta sprendimų dėl pensijų ir
kitų socialinių išmokų mokėjimo
(skaičius) – 4500

2. Lėšų, būtinų pensijų ir kitų
socialinių išmokų mokėjimui,
paskaičiavimas ir paraiškų
pateikimas jų užsakymui Finansų
ministerijoje.

Pateikta Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM paraiškų
lėšoms (skaičius) – 12

3. Pensijų išsiuntimas jų gavėjams. Pensininkai, kuriems kas mėnesį
pensija siunčiama paštu
(vidutiniškai, skaičius) – 110

3

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos.

Pensijų skyrius

2014 m.
I–IV ketvirčiai
Kartą per
mėnesį

Kartą per
mėnesį

107
Priemonės
kodas
01-02-03

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Suteikti prevencinės
medicinos pagalbos
paslaugas teisėsaugos ir
teisingumo institucijų
pareigūnams4 pagal
Sveikatos priežiūros
tarnybos5 ir teritorinių
asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sudarytas sutartis.

1. Pareigūnų6 privalomų
periodinių profilaktinių
sveikatos patikrinimų
teritorinėse asmens sveikatos
priežiūros įstaigose
organizavimas ir kontrolė.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
Sudaryta naujų Sveikatos priežiūros
tarnybos ir teritorinių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių
(skaičius) - 6

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sveikatos skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Organizuota vizitų į teritorines
asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl pareigūnų privalomų periodinių
profilaktinių sveikatos patikrinimų
koordinavimo (skaičius) – 2
Pareigūnų, kuriems atlikti privalomi
periodiniai profilaktiniai sveikatos
patikrinimai teritorinėse asmens
sveikatos priežiūros įstaigose,
skaičius – 5000
Įvertinta vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų sveikatos pasų dėl įrašų
apie sveikatos būklę (skaičius) –
400
Įvertinta pateiktų teritorinių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
dokumentų apie atliktus sveikatos
tikrinimus (skaičius) – 50

4

Vidaus tarnybos sistemos, Lietuvos muitinės, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų statutiniai valstybės tarnautojai
Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
6
Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnai.
5

2014 m.
I−IV ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
2. Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų, tarnaujančių profesinės
rizikos sąlygomis, imunizavimo
organizavimas, imunizavimo
proceso koordinavimas ir kontrolė.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
2014 m.
I−IV ketvirčiai

Imunizuota vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų, tarnaujančių profesinės
rizikos sąlygomis (skaičius) – 3200
Įvertinti asmens sveikatos priežiūros
įstaigų pateikti dokumentai apie
atliktą imunizavimą (skaičius) – 3
Įvertinta vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų sveikatos pasų dėl įrašų
apie imunizavimo būklę
(skaičius) – 320

01-02-07

Vykdyti pareigūnų profesinės
sveikatos priežiūros,
sveikatos priežiūros veiklos
koordinavimo bei kontrolės
funkcijas ir užtikrinti buvusių
pareigūnų aprūpinimą
pareigūnų ir karių
valstybinėms pensijomis.

Pensijų skyrius

Kartą per
ketvirtį

1. Duomenų, būtinų planuojant
pensijų mokėjimo išteklius,
pateikimas Vidaus reikalų
ministerijai ir šių išteklių
naudojimo efektyvumo
įvertinimas.

Pensijų mokėjimo ištekliai
(planuojamų ir faktinių rodiklių
neatitiktis, ≤ proc.) – 5

2. Vidaus reikalų ministerijos
sprendimų dėl pensijų ir kitų
socialinių išmokų mokėjimo
parengimas ir pateikimas pagal
kompetenciją.

Parengta sprendimų (vidutiniškai per
metus vienam darbuotojui, skaičius)
– 350

2014 m.
I−IV ketvirčiai

3. Pensijų gavėjų apskaitos, pensijų Aptarnauta apskaitomų pensijų
bylų tvarkymas, saugojimas, bylų gavėjų (vidutiniškai per metus
perdavimas į Vidaus reikalų
vienam darbuotojui, skaičius) – 980.

2014 m.
I−IV ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

ministerijos archyvą teisės aktų
nustatyta tvarka.

Užbaigta ir perduota Vidaus reikalų
ministerijos archyvui pensijų gavėjų
bylų (skaičius) – 200

4. Pensijų gavėjų (pensininkų)
pažymėjimų, pažymų dėl pensijų
išmokų ir kitais su pensiniu
aprūpinimu susijusiais klausimais
parengimas, išdavimas ir apskaita.

Išduota naujų pensijų gavėjų
(pensininkų) pažymėjimų (skaičius)
– 750

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Išduota pensijų gavėjams pažymų
dėl pensijų išmokų (skaičius) – 4000

5. Dokumentų valdymas.

Sveikatos priežiūros tarnyboje
užregistruota dokumentų (skaičius) –
17 000

6. Dalyvavimas Vidaus reikalų
ministerijos įsteigtų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
planavimo dokumentų, skirtų
vidaus reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių 2014−2016 m.
strateginio veiklos plano 15
programos uždavinių ir priemonių
įgyvendinimui, parengime, jų
įgyvendinimo koordinavimas ir
kontrolė.

Sveikatos
2014 m.
Vidaus reikalų ministerijos įsteigtose
asmens sveikatos priežiūros
priežiūros tarnybos I−IV ketvirčiai
įstaigose planuojamų ir faktinių
vyresnysis
vertinimo kriterijų reikšmių vidutinis
patarėjas
nuokrypis (proc., ≤ ) – 10

7. Sveikatos priežiūros tarnybos

Parengti veiklos administravimo

Pensijų skyrius
Sveikatos skyrius

Pensijų skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

2014 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

vykdomos veiklos administravimo vadybos procesų aprašymai
vadybos tobulinimas
(skaičius) – 3
8. Vidaus reikalų ministerijos
įsteigtose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir vidaus
reikalų įstaigose vykdomos
sveikatos priežiūros veiklos
apskaitos ir ataskaitinės
informacijos tvarkymas ir
įvertinimas.

Apskaityta ir įvertinta įstaigų
pateiktų dokumentų apie vykdomą
sveikatos priežiūros veiklą,
(skaičius) – 28

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sveikatos skyrius

II−III
ketvirčiai

Sveikatos skyrius

2014 m.
I−II ketvirčiai

Parengta ir pateikta dokumentų apie
sulaikytų asmenų laikymo sąlygų, jų
sveikatos priežiūros būklę vidaus
reikalų įstaigų sulaikymo vietose
(skaičius) − 2

9. Privalomų sveikatos
statistinių, panaudotų išteklių
duomenų nacionalinėms sveikatos
informacijos tvarkymo, statistikos
institucijoms paruošimas ir
pateikimas.

Įstaigų, kurių duomenys apie išlaidas
sveikatos priežiūros prekėms ir
paslaugoms pateikiami (skaičius) –
28

2014 m.
I−II ketvirčiai

10. Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų sveikatos informacijos
duomenų analizė, šios informacijos
bei siūlymų vidaus reikalų
centrinėms įstaigoms ir Vidaus
reikalų ministerijos vadovybei
pateikimas.

Išanalizuoti iš vidaus reikalų įstaigų
gauti dokumentai su duomenimis
(skaičius) – 102

2014 m.
I−II ketvirčiai

Parengta dokumentų su pareigūnų
sveikatos informacijos duomenų
įvertinimu (skaičius) – 1
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Priemonės
kodas

7

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

11. Vidaus reikalų įstaigų ir jų
atstovų konsultavimas pareigūnų
profesinės sveikatos priežiūros,
pensinio aprūpinimo klausimais.

Konsultuota vidaus reikalų įstaigų
atstovų, pareigūnų socialinių
garantijų realizavimo klausimais
(skaičius) – 80

Pensijų skyrius
Sveikatos skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

12. Policijos ir teismo sulaikytų
asmenų laikymo sąlygų, jų
sveikatos priežiūros prieinamumo
bei tinkamumo įvertinimas
areštinėse7 ir duomenų pateikimas
vidaus reikalų įstaigoms, Policijos
departamentui ir Vidaus reikalų
ministerijai.

Įvertintos sulaikytų asmenų laikymo
sąlygos, jų sveikatos priežiūros
prieinamumas bei tinkamumas
areštinėse (skaičius) – 9

Sveikatos skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

13. Užsieniečių laikymo sąlygų, jų Parengta dokumentų dėl užsieniečių
sveikatos priežiūros prieinamumo laikymo sąlygų ir jų sveikatos
bei tinkamumo įvertinimas
priežiūros (skaičius) – 1
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos8 užsieniečių registravimo
centre ir duomenų pateikimas
suinteresuotoms institucijoms ir
įstaigoms.

Sveikatos skyrius

2014 m.
ketvirtis

14. Sveikatos priežiūros tarnybos
darbuotojų9 dalykinės

Pensijų skyrius
Sveikatos skyrius

2014 m.
I−IV ketvirčiai

Teritorinių policijos įstaigų areštinės
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
9
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
8

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Darbuotojai, tobulinę
administracinius gebėjimus
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sveikatos
priežiūros tarnybos
patarėjas

Pagal poreikį

kompetencijos, atsižvelgiant į
veiklos poreikius, didinimas.

kvalifikacinio tobulinimo
renginiuose (skaičius) – 22

15. Atstovavimas teisminėse
institucijose, kai jose nagrinėjami
klausimai susiję su Sveikatos
priežiūros tarnybai pavestų
funkcijų vykdymu.

Tinkamai atstovauta Sveikatos
priežiūros tarnybai teismo bylose
(proc.) – 100

16. Juridinių ir fizinių asmenų
skundų, prašymų ir pranešimų
nagrinėjimas.

Išspręsta gautų skundų, prašymų ir
pranešimų (proc.) – 100

Pensijų skyrius
Sveikatos skyrius

Pagal poreikį

Vidaus reikalų ministerijos
vadovybės pavedimu išnagrinėti
skundai, susiję su pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų mokėjimu,
(proc.) – 100

Pensijų skyrius

Pagal poreikį

17. Su Sveikatos priežiūros
tarnybos paskirtimi susijusio
planavimo proceso, planuojamų
tikslų, uždavinių įgyvendinimo
rezultatų stebėsenos užtikrinimas.

Strateginio planavimo
Sveikatos
2014 m.
dokumentuose planuotų ir faktinių
priežiūros tarnybos I−IV ketvirčiai
vertinimo kriterijų reikšmių vidutinis
vyresnysis
nuokrypis (proc., ≤ ) – 7
patarėjas

18. Dalyvavimas tarpsektorinio ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
procese siekiant, kad būtų

Tinkamai išdėstyti pareigūnų
poreikiai Sveikatos priežiūros
tarnyboje rengtų dokumentų

Parengta ir laiku pagal kompetenciją
pateikta dokumentų su stebėsenos
duomenimis (skaičius) – 5
Sveikatos
2014 m.
priežiūros tarnybos I−IV ketvirčiai
vyresnysis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

realizuojamos pareigūnų poreikius projektuose (proc.) – 100
atitinkančios sveikatinimo ar kitos
socialinių garantijų priemonės.
Tarpsektorinės partnerystės
renginiai, kuriuose Sveikatos
priežiūros tarnyba dalyvavo
atstovaudama pareigūnų sveikatos
poreikius (skaičius) – 5
__________________________

Atsakingi
vykdytojai
patarėjas
Pensijų skyrius,
Sveikatos skyrius

Įvykdymo
terminas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

01-02-01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas (kodas 03.03)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas)
Įgyvendinti nacionalinę
1. Parengti (patikslinti) regionų plėtros
Parengta (patikslinta)
Departamento
regioninę politiką
planus 2014-2020 metams.
planų (skaičius) – 10
skyriai
apskrityse, užtikrinti
regionų plėtros tarybų
Suorganizuota viešųjų
sekretoriatų funkcijų
aptarimų, parengta
vykdymą
ataskaitų (skaičius) – 10
Interneto svetainėse
publikuota dokumentų
(skaičius) – 10
Baigtas įgyvendinti
projektas „Investicijų
skatinimo Kauno
regione galimybių
analizės parengimas“
pagal Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos priemonę
„Regioninės plėtros

Kauno apskrities
skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I−IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2. Pagal kompetenciją vykdyti stebėseną,
rengti ir teikti informaciją Vidaus reikalų
ministerijai apie regionų plėtros planų
įgyvendinimą apskrityse.

3. Rengti pasiūlymus regionų plėtros
taryboms dėl regionų plėtros planų
įgyvendinimo, regionų socialinių ir
ekonominių skirtumų mažinimo programos,
probleminių (tikslinių) teritorijų išskyrimo
bei jose įgyvendinamiems projektams
teiktinų valstybės pagalbos kriterijų.
4. Atlikti regionų plėtros tarybų sekretoriato
funkcijas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

tobulinimas, regionų
plėtros planai ir
savivaldybių
(ilgalaikiai/
trumpalaikiai)
strateginiai plėtros
planai“ (skaičius) – 1
Pateikta ketvirtinių
apžvalgų (skaičius) –
40
Parengta metinių
ataskaitų (skaičius) – 10
Parengta ir pateikta
pasiūlymų (skaičius) –
10

Suorganizuota
posėdžių, rašytinių
procedūrų (skaičius) –
80
Parengta sprendimų
projektų (skaičius)
– 300

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Departamento
skyriai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Departamento
skyriai

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

Departamento
skyriai

2014 m.
I−IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

5. Koordinuoti savivaldybių institucijų,
socialinių ir ekonominių partnerių veiklą
jiems vykdant priimtus sprendimus,
susijusius su nacionalinės regioninės
politikos įgyvendinimu tame regione,
išanalizuoti ir apibendrinti savivaldybių
siūlymus dėl regionines ir vietines
iniciatyvas atitinkančių regiono socialinės ir
ekonominės plėtros projektų.
6. Įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamą projektą „Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos veiklos procesų valdymo
informacinės sistemos diegimas“.
7. Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijai
rengiant ir vykdant probleminių (tikslinių)
teritorijų plėtros programas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Parengta ir išplatinta
pranešimų spaudai
(publikuotų kartu ir
tinklapyje
http://www.lietuvosregi
onai.lt) apie regionų
plėtros tarybų veiklą ir
sprendimus (skaičius) –
40
Parengta/ patikslinta
projektinių pasiūlymų
pateikimo regiono
plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų
apibendrinimo regiono
plėtros tarybos
sekretoriate tvarka
(skaičius) - 10
Parengtas
Departamento veiklos
procesų analizės
projektas (skaičius) − 1
Organizuoti teminiai
susitikimai / pasitarimai
su savivaldybėmis ir
parengta susitikimo
ataskaitų (skaičius) – 14

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Departamento
skyriai

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

Departamento
direktorius,
patarėjai,
Vilniaus apskrities
skyrius
Patarėjai,
departamento skyriai

2014 m.
I−IV
ketvirčiai
2014 m.
I−IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

8. Pagal kompetenciją dalyvauti teisės aktų,
susijusių su 2014-2020 metų programavimo
periodu, projektų derinime.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Išnagrinėtų teisės aktų
projektų (skaičius) - 4

Patarėjai,
departamento skyriai

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

Departamento
direktorius,
patarėjai,
departamento skyriai
Departamento
direktorius,
patarėjai,
departamento skyriai
Departamento
skyriai

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

9. Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos,
kitų institucijų darbo grupių veikloje
aktualiais regioninės politikos įgyvendinimo
klausimais.
10. Teikti operatyvią informaciją ministrui ir
ministerijos vadovybei apie regionuose
vykdomus regionų plėtros planus.
11. Konsultuoti ir teikti informaciją
savivaldybių institucijų ir jų įstaigų
specialistams Europos Sąjungos paramos
panaudojimo klausimais.

_________________________________________

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I−IV
ketvirčiai
2014 m.
I−IV
ketvirčiai
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INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir ryšių
technologijų plėtra (kodas 01.12)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-02
Įdiegti Valstybės
1. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl ARSIS
Sudaryta sutarčių
Saugos skyrius
2014 m.
informacinių išteklių atitikties įdiegimo
(skaičius) – 1
II ketvirtis
elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio
2. Parengti ARSIS techninės įrangos pirkimo
Parengta pirkimo
Saugos skyrius
2014 m.
saugumo) reikalavimams
užduotį
ir
pateikti
ją
Turto
valdymo
ir
ūkio
užduočių
(skaičius)
III
ketvirtis
stebėsenos sistemą (ARSIS)
–1
departamentui prie VRM
( LRV 4.3.2.prioritetinis
darbas)
3. Teisės aktų nustatyta tvarka suprojektuoti ir
Parengta
Saugos skyrius
2014 m.
parengti ARSIS specifikaciją
specifikacijų
IV ketvirtis
(skaičius) – 1
01-01-03
Sukurti DNR duomenų ir
1. Patikslinti investicijų projektą
Patikslintas
Teistumo
2014 m.
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
investicijų
informacijos
II ketvirtis
nuteistųjų registrų sąveiką,
projektas (skaičius)
tvarkymo skyrius,
–1
įgyvendinant Europos
Informacijos
Tarybos konvencijos dėl
apdorojimo ir
vaikų apsaugos nuo
statistikos skyrius
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Priemonės
kodas

01-01-04

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

seksualinio išnaudojimo ir
seksualinės prievartos 37
straipsnį

2. Parengti pirkimo užduotį ir pateikti paraišką Parengta pirkimo
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM užduočių (skaičius)
–1

Atnaujinti Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro programinę įrangą

1. Patikslinti investicijų projektą

Patikslintas
investicijų
projektas (skaičius)
–1

2. Parengti pirkimo užduotį ir pateikti paraišką Parengta pirkimo
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM užduočių (skaičius)
–1

01-02-01

Vykdyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) ir Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) administravimo bei
tvarkymo funkcijas

1. Atlikti Vidaus reikalų informacinės sistemos
(VRIS), Lietuvos nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos (N.SIS) ir Lietuvos
nacionalinės vizų informacinės sistemos
(N.VIS) rizikos vertinimą ir parengti rizikos
įvertinimo ataskaitą
2. Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos (N.SIS) ir
Lietuvos nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) veiklos tęstinumo valdymo

Parengta rizikos
įvertinimo
ataskaitų (skaičius)
–1
Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Saugos skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius,

2014 m.
III–IV
ketvirčiai

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

planų veiksmingumo išbandymo metu
pastebėtų trūkumų ataskaitą
3. Organizuoti Elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo
komisijos posėdžius
4. Parengti ataskaitą apie Elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
plėtros 2011–2019 m. programos įgyvendinimą
2013 m. ir pateikti ją VRM
5. Parengti Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) koordinavimo
komisijos 2013 m. veiklos ataskaitą ir pateikti
ją LRV

Parengta protokolų
(skaičius) – 2

6. Parengti vidaus reikalų ministro 2012 m.
birželio 29 d. įsakymo Nr.1V-513 „Dėl
Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) koordinavimo komisijos
personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
projektą ir pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų
ministrui
7. Perduoti Vyriausybinių ryšių centrui prie
Krašto apsaugos ministerijos Saugumo
priežiūros tarnybos funkcijoms vykdyti būtinų
dokumentų kopijas.

Atsakingi vykdytojai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Saugos skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Parengta vidaus
reikalų ministro
įsakymų projektų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Parengta
dokumentų paketų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

121
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

8. Parengti motyvuotą prašymą dėl žinybinės
saugumo priežiūros tarnybos įsteigimo
tikslingumo ir pateikti jį Paslapčių apsaugos
koordinavimo komisijai

Parengta
dokumentų paketų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

9. Parengti Informatikos ir ryšių departamento
prie VRM ADA sistemos nuostatų projektą ir
pateikti jį tvirtinti Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM direktoriui

Parengta
departamento
direktoriaus
įsakymų projektų
(skaičius) - 1
Parengta
dokumentų paketų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Parengta
dokumentų
(skaičius) – 3

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 12

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 2

Informacijos
apdorojimo ir

2014 m.
I ketvirtis

10. Parengti paraišką leidimui automatizuotai
apdoroti įslaptintą informaciją Informatikos ir
ryšių departamento prie VRM ADA sistema ir
pateikti ją Saugumo priežiūros tarnybai
11. 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 Statistikos departamentui
prie LRV
12. Rengti ir nuolat skelbti nusikalstamų veikų,
susijusių su smurtu artimoje aplinkoje,
statistinius duomenis interneto svetainėje
adresu www.ird.lt
13. Parengti statistines ataskaitas: pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio registro
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

duomenis apie vaikus, įtariamus (kaltinamus)
padarius nusikalstamą veiką ir vaikus,
nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų bei pagal
Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir
nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro
duomenis apie ieškomus vaikus pagal jų amžių
ir lytį, ir pateikti jas Statistikos departamentui
prie LRV ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai
14. 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 kontrolės departamentui prie LRV
15. Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio registro
duomenis apie nusikalstamas veikas, susijusias
su smurtu prieš moteris ir pateikti ją Policijos
departamentui prie VRM

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

16. Parengti Habitoskopinių duomenų registro
specifikaciją

Parengta
specifikacijų
(skaičius) –1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

17. Parengti Nusikalstamų veikų žinybinio
registro nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų

Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir

2014 m.
III ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1V36, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti
vidaus reikalų ministrui
18. Parengti Nusikalstamų veikų žinybinio
registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių
formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-264, pakeitimo
projektą bei pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų
ministrui
19. Parengti Statistinių kortelių apie
Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektus
pildymo, registravimo, teikimo ir saugojimo
instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. 1V-160, pakeitimo projektą bei
pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui
20. Atnaujinti (papildyti) Nusikalstamų veikų
žinybinio registro specifikaciją
21.Parengti Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenų teikimo administravimo
išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. 1V-116, pakeitimo projektą ir
pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui
22. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius
Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Atnaujinta
specifikacijų
(skaičius) –1
Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Nr. 1V-117 „Dėl atlyginimo už Nusikalstamų
veikų žinybinio registro duomenų teikimą
dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio
patvirtinimo“ pakeitimo projektą ir pateikti jį
tvirtinti vidaus reikalų ministrui
23. Parengti investicijų projektą „Kompiuterių
bevielio tinklo įdiegimas Vidaus reikalų
ministerijos centriniuose rūmuose (Šventaragio
g. 2, Vilnius)
24. Parengti susitarimo projektą dėl 2012 m.
lapkričio 9 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. (65)15R-75 pratęsimo

01-02-02

Vykdyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) techninės įrangos
priežiūrą

25. Parengti susitarimo projektą dėl 2012 m.
lapkričio mėn. 27 d. Telekomunikacijų
paslaugų teikimo sutarties Nr. (6-5)15R-80
pratęsimo
1. Vykdyti 2011 m. spalio 18 d. Paslaugų
teikimo sutarties Nr.(6-6) 15R-89
įsipareigojimus
2. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) techninės
įrangos priežiūros paslaugai pirkti ir pateikti
paraišką Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie VRM
3. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius

Parengta investicijų
projektų (skaičius)
–1
Parengta susitarimų
(skaičius) – 1
Parengta susitarimų
(skaičius) – 1
Suteikta techninės
įrangos priežiūros
paslaugų (proc.) –
100

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos

2014 m.
II ketvirtis
2014 m.
III ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
I–II
ketvirčiai
2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
III–IV
ketvirčiai

125
Priemonės
kodas

01-02-03

01-02-04

01-02-05

Priemonės pavadinimas

Įsigyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) registrų, operacinių
sistemų ir techninės įrangos
priežiūros paslaugą

Sumokėti Lietuvos
nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos
(N.SIS) išlaikymo ir
prisijungimo prie duomenų
perdavimo tinklo SISNET
mokestį
Nuomoti Microsoft
programinę įrangą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

1. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) registrų,
operacinių sistemų ir techninės įrangos
priežiūros paslaugai pirkti ir pateikti paraišką
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Suteikta registrų,
operacinių sistemų
ir techninės įrangos
priežiūros paslaugų
(proc.) – 100

Parengti ir pateikti Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos ir duomenų
perdavimo tinklo (SISNET) išlaikymo
mokesčių mokėjimo dokumentus

Sumokėtas
mokestis (proc.) –
100

1. Vykdyti 2011 m. birželio 16 d. viešojo
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. (6-1)15R-44
įsipareigojimus

Sumokėtas
mokestis (proc.) –
100

2. Parengti pirkimo užduotį Microsoft
programinę įrangos nuomos paslaugai pirkti ir
pateikti paraišką Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
3. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Atsakingi vykdytojai

skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.
II ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2014 m.
I–II
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I ketvirtis
2014 m.
II ketvirtis

126
Priemonės
kodas

01-02-06

01-02-07

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atlikti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS), Lietuvos
nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos
(N.SIS) ir Lietuvos
nacionalinės vizų
informacinės sistemos
(N.VIS) informacinių
technologijų saugos
reikalavimų atitikties
vertinimą

1. Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos (N.SIS) ir
Lietuvos nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) informacinių technologijų
saugos reikalavimų atitikties vertinimo
paslaugos pirkimo užduotį ir pavedimą pateikti
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Rengti ir nuolat skelbti
nusikalstamų veikų, padarytų
dėl nukentėjusiojo tautybės,
rasės, kilmės, religijos, kalbos
ar priklausymo kitai grupei,
statistinius duomenis
interneto svetainėje adresu
www.ird.lt

1. Parengti ir paskelbti statistines ataskaitas
pagal Nusikalstamų veikų žinybinio registro
duomenis apie nusikalstamas veikas, padarytas
dėl nukentėjusiojo tautybės, rasės, kilmės,
religijos, kalbos ar priklausymo kitai grupei
2. Parengti pirkimo užduotį prekėms įsigyti ir
pateikti pavedimą Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Parengta saugos
atitikties vertinimo
ataskaitų (skaičius)
–1

3. Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos (N.SIS) ir
Lietuvos nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) informacinių technologijų
saugos reikalavimų atitikties vertinimo
ataskaitą bei esant poreikiui pastebėtų trūkumų
šalinimo planą
Parengta ataskaitų
(skaičius) – 12

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Saugos skyrius

2014 m.
III ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

Saugos skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius,
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
II ketvirtis

127
Priemonės
kodas

01-02-08

01-02-09

Priemonės pavadinimas

Prižiūrėti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių
patalpų elektros maitinimo,
kondicionavimo, fizinės
apsaugos sistemas

Įsigyti antivirusinę programą
ir įsilaužimų aptikimo įrangą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių patalpų elektros
maitinimo, kondicionavimo, fizinės apsaugos
sistemas priežiūros paslaugai pirkti ir pateikti
paraišką Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie VRM
2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Sudaryta sutarčių
(skaičius) – 1

1.Vykdyti 2013 m. liepos 2 d. Sutarties Nr. AI13IN-129/8S-62 įsipareigojimus

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

2. Parengti pirkimo užduotį antivirusinės
programos ir įsilaužimų aptikimo įrangai pirkti
ir pateikti paraišką Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
3. Vykdyti sutartinius įsipareigojimus

01-02-10

Optimizuoti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) infrastruktūrą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Vykdyti 2013 m. rugpjūčio 9 d. pirkimo –
pardavimo sutarties Nr. 8S – 69 įsipareigojimus

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2014 m.
IV ketvirtis
2014 m.
I-II
ketvirčiai
2014 m.
II ketvirtis
2014 m.
III-IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

01-03-01

01-03-02

01-03-03

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išsinuomoti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) duomenų ir balso
perdavimo struktūrinės dalies,
esančios prie išorinės
Europos Sąjungos sienos,
komponentus

1. Vykdyti 2011 m. birželio
30 d. Vidaus reikalų radijo ryšio ir duomenų
perdavimo tinklų komponentų vietų ir ryšio
linijų nuomos sutarties Nr. (6-5)8RN3(RN)/32-ST-1 (RN) įsipareigojimus
2. Vykdyti 2013 m. kovo 26 d. Saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo
paslaugų teikimo sutartes Nr. VNT9999/S/(65)15R-21 įsipareigojimus
1.Vykdyti 2011 m. birželio 30 d. Vidaus
reikalų radijo ryšio ir duomenų perdavimo
tinklų komponentų vietų ir ryšio linijų nuomos
sutarties Nr. (6-5)8RN-3(RN)/32-ST-1 (RN)
įsipareigojimus
2. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų
komponentų vietų ir ryšio linijų nuomos
paslaugai pirkti ir pateikti paraišką Turto
valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
3. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Užtikrintas Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo (VRTT)
veikimas (proc.) –
100

Vykdyti sutarties dėl Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) techninio aptarnavimo ir
funkcionalumo užtikrinimo sutartinius
įsipareigojimus

Užtikrintas Vidaus
reikalų
skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS) techninis

Išsinuomoti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
komponentus

Vykdyti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
techninį aptarnavimą ir
funkcionalumo užtikrinimą

Užtikrinta Vidaus
reikalų
skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS)
komponentų ir
duomenų
perdavimo tinklų
tarpusavio
integracija (proc.) –
100

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I-IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

01-03-04

Nuomoti ryšių kabelių
kanalus

Vykdyti 1996 m. gruodžio 17 d. Sutarties Nr.
154-96 įsipareigojimus (ryšių kabelių kanalų
nuoma Vilniaus m.)

01-03-05

Prižiūrėti ir tvarkyti Vidaus
reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) duomenų ir
balso perdavimo įrangą

1. Vykdyti 2011 m. kovo 4 d. Paslaugų
teikimo sutarties Nr. (6-5)15R-17/S-31-V
įsipareigojimus

01-03-06

Įsigyti Saugaus valstybinio
duomenų perdavimo tinklo
(SVDPT) paslaugas

2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangos priežiūros
ir tvarkymo bei vykdyti sutartinius
įsipareigojimus.
Vykdyti 2013 m. sausio 2 d. Paslaugų teikimo
sutarties Nr. VNT9532/S1/(6-5)15R-3
įsipareigojimus

01-03-07

Apdrausti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS) ir
Vidaus reikalų

1. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT) įrangos
draudimo paslaugai pirkti ir pateikti pavedimą
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

aptarnavimas
(proc.) – 100
Užtikrintas Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo (VRTT)
veikimas Vilniaus
mieste (proc.) –
100
Suremontuota
VRTT sugedusios
įrangos (proc.) –
100

Užtikrintas
interneto paslaugų
gavimas (proc.) –
100
Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–II
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
II–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
III ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

telekomunikacinio tinklo
(VRTT) infrastruktūrą

2. Sudaryti draudimo sutartį

01-03-08

Prižiūrėti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
bazinių stočių tvirtinimo
konstrukcijas ir bokštus

Vykdyti 2012 m. rugsėjo 19 d. Paslaugų teikimo
sutarties Nr.(6-5) 15R-61/S12-87-V ir
susitarimo dėl 2012 m. rugsėjo 19 d. paslaugų
teikimo sutarties Nr. (6-5)15R-61/S12-87-V
pratęsimo įsipareigojimus

01-03-09

Išsinuomoti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
nuotolinio programavimo
įrangą radijo ryšio
terminalams „Sepura“

1.Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) nuotolinio programavimo įrangą
radijo ryšio terminalams "Sepura" pirkti

Užtikrinti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
aprėptį, funkcionalumą ir
valdymo saugą bei vykdyti
infrastruktūros plėtros II
etapą

Parengti pirkimo užduotį dėl infrastruktūros
įrangos pirkimo ir pateikti Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM

01-03-10

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Užtikrinta Vidaus
reikalų
skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS) bazinių
stočių tvirtinimo
konstrukcijų ir
bokštų priežiūra
(proc.) – 100
Sudaryta sutartis
(skaičius) – 1

2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
I–III
ketvirčiai

2014 m.
III ketvirtis
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Priemonės
kodas

01-03-11

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Prijungti Bendrojo pagalbos
Parengti pirkimo užduotį įrangai, skirtai
Parengta pirkimo
Telekomunikacinio
2014 m.
centro padalinius ir apskričių Bendrojo pagalbos centro prijungimo prie
užduočių (skaičius)
tinklo
III ketvirtis
centrų įstaigas, vykdančias
Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
–1
administravimo
pagalbos funkcijas, prie
(VRTT) greitaveikai padidinti, pirkti
skyrius
Vidaus reikalų
ir pateikti paraišką Turto valdymo ir ūkio
telekomunikacinio tinklo
departamentui prie VRM
(VRTT)
01-03-12
Plėsti Vidaus reikalų
Įrengtas
Telekomunikacinio
2014 m.
Įrengti kompiuterinį tinklą Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
kompiuterinis
tinklo
IV ketvirtis
telekomunikacinio tinklo (VRTT) centrinio
(VRTT) centrinio ryšių
administravimo
ryšių mazgo patalpoje Šventaragio g. 2 Vilniuje tinklas (skaičius) –
mazgo patalpą Šventaragio g.
1
skyrius
2 Vilniuje ir įdiegti saugos
sistemas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės ir LRV 2014 metų veiklos
prioritetų įgyvendinimo svarbiausieji darbai, vidaus reikalų ministro prioritetiniai darbai
Vykdyti projekto administravimo ir
Informacijos
2014 m.
1.
Sukurti priemones
finansavimo sutarties įsipareigojimus
apdorojimo ir
I–IV
centralizuotai tvarkyti
administracinių teisės
statistikos skyrius
ketvirčiai
pažeidimų duomenis, vykdyti
baudų, paskirtų už
administracinius teisės
pažeidimus, mokėjimo
kontrolę ir išieškojimą,
užtikrinti efektyvesnį ir
greitesnį ne ginčo tvarka
skirtų administracinių baudų
surinkimą valstybės mastu (e.
bauda) (LRV 2.6.4.
prioritetinis darbas)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Kitos priemonės
1.

2.

Vykdyti projektą „Vidaus
reikalų ministerijos
informacinių technologijų
sauga“ Nr. VP2-3.2-IVPK02-K-01-001 pagal
ekonomikos augimo veiksmų
programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimo
priemonę „Informacinių
technologijų sauga“
Įgyvendinti projektą
„Nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos
vystymas Nr. ISF12/3.3.1-4.2
pagal Išorės sienų fondo
(ISF) 2012 m. programą

Vykdyti 2013 m. kovo 1 d. pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 1S-149/VD20130301 bei 2013 m.
lapkričio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
1S-570 įsipareigojimus

Priimti eksploatuoti sukurtą programinę ir
pateiktą techninę įrangą

Priimta
eksploatuoti
sukurta programinė
bei pateikta
techninė įranga
(proc.) – 100

3.

Įgyvendinti projektą
„Nacionalinės vizų
informacinės sistemos
vystymas“ Nr. ISF12/3.3.24.3 pagal Išorės sienų fondo
(ISF) 2012 m. programą

Priimti eksploatuoti sukurtą programinę ir
pateiktą techninę įrangą

Priimta
eksploatuoti
sukurta programinė
bei pateikta
techninė įranga
(proc.) – 100

4.

Įgyvendinti projektą
„ISF13/3.2.1-4.3
Nacionalinės Šengeno

Atlikus programinės ir techninės įrangos
poreikio analizę parengti pirkimo dokumentus
projektui

Parengta pirkimo
dokumentų (vnt.) –
1

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
III ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

6.

Įgyvendinti projektą
„ISF13/3.3.2-4.4
Nacionalinės vizų
informacinės sistemos
(N.VIS) vystymas“ pagal
Išorės sienų fondo (ISF) 2013
m. programą
Įgyvendinti projektą
Nr.ISF13/3.5.1.9-4.2 „Įsigyti
radijo ryšio terminalus ir jų
atnaujinimo komponentus”
(pagal ISF 2013 m. metinę
programą)

Įvykdymo
terminas

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

informacinės sistemos
plėtojimas“ pagal Išorės sienų
fondo (ISF) 2013 m.
programą
5.

Atsakingi vykdytojai

Atlikus programinės ir techninės įrangos
poreikio analizę parengti pirkimo dokumentus
projektui

Parengta pirkimo
dokumentų (vnt.) –
1

Atlikti radijo ryšio terminalų ir jų atnaujinimo
komponentų poreikio analizę, parengti pirkimo
užduotį ir pateikti pavedimą Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

____________________

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

GYVENTOJŲ REGISTRO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas (kodas 01.17)
02-01-01

Tvarkyti Lietuvos
Respublikos gyventojų
registrą, atlikti gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenų
apskaitą ir vykdyti
sertifikavimo veiklos
funkcijas

1. Tikslinti Lietuvos Respublikos Į registrą įvestų įrašų
gyventojų registro duomenis ir gerinti (skaičius) –
duomenų kokybę, remiantis civilinės 40 000
būklės aktų įrašais; į registrą įvesti Kauno
miesto civilinės metrikacijos skyrių
sudarytus 1989-1990 m. santuokos,
ištuokos ir mirties aktų įrašus

Civilinės būklės
duomenų tvarkymo
skyrius

2014 m.
II-IV
ketvirčiai

2. Tinkamai pasirengti 2011 m. Išorės audito ataskaita
sertifikavimo veikloje įdiegtos kokybės (skaičius) – 1
vadybos sistemos pagal standartą LST
EN ISO 9001 ir informacijos saugumo
valdymo sistemos pagal standartą LST
ISO/IEC 2700 sertifikavimo auditui.
Gauti atitiktį patvirtinančią išorės audito
ataskaitą
3. Priėmus Lietuvos Respublikos Parengta teisės aktų

Sertifikatų
tvarkymo skyrius

2014 m.
IV
ketvirtis

Asmens duomenų

Per 3 mėn.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

gyvenamosios
vietos
deklaravimo (skaičius) – 2
įstatymo pakeitimo įstatymą, parengti šio
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktų
projektus
02-01-02

1.

2.

3.
4.

Modernizuoti Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro informacinę sistemą
Sudaryti Lietuvos
Respublikos rinkėjų sąrašus

Projekto „Saugiu valstybės
duomenų perdavimo tinklu
pasiekiamų informacinių
sistemų saugos stiprinimas“,
projekto kodas Nr. VP2-3.2IVPK-02-K-01-007,
įgyvendinimas
Veiklos kokybės vertinimas

Įsigyti techninę įrangą

Kitos priemonės
Sudaryti ir pateikti vyriausiajai rinkimų
komisijai Respublikos prezidento rinkėjų
sąrašą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

tvarkymo skyrius

po
įstatymo
priėmimo

Įsigyta techninė įranga

Registro strateginio
vystymo ir saugos
skyrius

2014 m.
III-IV
ketvirčiai

Pateikti rinkėjų sąrašai

Registro strateginio
vystymo ir saugos
skyrius

2014 m.
I–II
ketvirčiai

Registro strateginio
vystymo ir saugos
skyrius

2014 m.
II–IV
ketvirčiai

2014 m.
IV
ketvirtis
2014 m.
I ketvirtis

Sudaryti ir pateikti Vyriausiajai rinkimų
komisijai rinkimų į Europos parlamentą
rinkėjų sąrašą
Pagal kompetenciją dalyvauti valstybinio
projekto „saugiu valstybės duomenų
perdavimo tinklu pasiekiamų
informacinių sistemų saugos stiprinimas“
2014 m. Numatytų priemonių
įgyvendinime
Atlikti gyventojų registro tarnybos
lankytojų apklausą

Atlikta apklausa
(skaičius) – 1

Duomenų kokybės
kontrolės skyrius

Parengti 2013 m. Gyventojų registro
tarnybos veiklos ataskaitą

Parengta dokumentų
(skaičius) – 1

Veiklos ir valdymo
organizavimo
skyrius
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

5.

Organizuoti Interesantų
aptarnavimo skyriaus
darbuotojų vidinius
mokymus

6.

Tobulinti valstybės
tarnautojų vadovavimų
gebėjimus, stiprinti vadybinę
ir valdymo kompetenciją

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Organizuoti skyriaus darbuotojų vidinius
mokymus, supažindinant su naujais
norminiais aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų tvarkymą, asmenų
prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą
viešojo administravimo institucijose,
dokumentų rengimą
Organizuoti valstybės tarnautojams
mokymus, susijusius su vadovavimo,
vadybos ir valdymo kompetencijų
stiprinimu

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Organizuota mokymų
(skaičius) – 4

Interesantų
aptarnavimo skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Organizuota mokymų
(skaičius) – 6

Veiklos ir valdymo
organizavimo
skyrius

2014 m.
II–IV
ketvirčiai

_________________________________________

Įvykdymo
terminas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

03-01-01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas (kodas 01.17)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Vykdyti
kompiuterizuotą 1.Vykdyti asmens dokumentų išrašymą.
Laiku patenkinta
Pagal kompetenciją –
naujo pavyzdžio asmens 2.Sukurti Bendrojo ryšių palaikymo
prašymų išrašyti
Išrašymo skyrius,
dokumentų išrašymą
punkto (angl. Single point of contact)
asmens
Priežiūros skyrius,
infrastruktūrą.
dokumentus (proc.)
Strategijos skyrius,
3. Organizuoti programinės įrangos
– 100
Administravimo skyrius
pritaikymą ir diplomatinių pasų išrašymą.
4. Parengti ir patvirtinti tarnybinio
pažymėjimo blanko privalomąją formą.
5. Parengti technines ir programines
priemones, užtikrinančias 2011 m.
rugpjūčio 4 d. Europos Komisijos
sprendimo K (2011) 5499 ir 2011 m.
rugpjūčio 4 d. Europos Komisijos
sprendimo K (2011) 5478 reikalavimų
įgyvendinimą.
6. Peržiūrėti ADIC prie VRM teisės aktus,
reglamentuojančius prašymų registravimą,
dokumentų išrašymą ir perdavimą.
7. Organizuoti CSCA, DSCA, CVCA,

Įvykdymo
terminas

2014 metų
I−IV
ketvirčiai

138
Priemonės
kodas

03-01-02

03-01-03

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

DVCA sertifikavimo tarnybų darbą.
8.Apsauginės,
gaisrinės,
perimetro
signalizacijos,
automatinio
gesinimo,
vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės
sistemų priežiūros, techninio aptarnavimo
ir remonto darbai, vykdomi pagal 2012 m.
vasario 22 d. paslaugų teikimo sutartį
Nr. 2-5.
Prižiūrėti ir palaikyti Asmens 1.Vykdyti 2011 m. rugsėjo 7 d. sutartį Nr.
dokumentų išdavimo sistemą 2-41 dėl asmens dokumentų išrašymo ir
programinės įrangos priežiūros.
2.Organizuoti asmens dokumentų išrašymo
ir programinės įrangos priežiūros paslaugų
pirkimą.
Įsigyti asmens dokumentų ir 1. Vykdyti 2011 m. rugsėjo 21 d. asmens
kelionės dokumentų blankų
tapatybės kortelių blankų sutartį Nr. 2-42 ir
įsigyti asmens tapatybės kortelių blankų.
2. Vykdyti 2009 m. gruodžio 24 d. asmens
dokumentų blankų pirkimo-pardavimo
sutartį Nr. 2-27, iš dalies finansuojamą
Išorės sienų fondo 2007 m. metinės
programos lėšomis, ir įsigyti leidimų
gyventi Lietuvos Respublikoje ir vietinio
eismo per sieną leidimų blankų.
3. Vykdyti 2010 m. spalio 25 d. pasų
blankų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-23
ir įsigyti pasų blankų.
4. Organizuoti diplomatinių pasų blankų
pirkimą.
5. Organizuoti tarnybinių pažymėjimų

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sutartinių
įsipareigojimų
vykdymas laiku
(proc.) – 100

Direktoriaus
pavaduotojas
Priežiūros skyrius
Strategijos skyrius

2014 metų
I−IV
ketvirčiai

Sutartinių
įsipareigojimų
vykdymas
laiku
(proc.) – 100

Direktoriaus
pavaduotojas
Strategijos skyrius

2014 metų
I−IV
ketvirčiai

139
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

blankų pirkimą.

________________________________________________

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ
METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

01-01-01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi vykdytojai
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas (kodas 01.17)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Įgyvendinti
valstybės 1. Parengti teisės aktų projektus
Imigracijos reikalų
politiką
migracijos, dėl:
skyrius
pilietybės,
vizų
ir 1.1. Lietuvos Respublikos vidaus
prieglobsčio srityse
reikalų ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2008 m. liepos
25 d. įsakymo Nr. 1V-290 „Dėl
Pažymos
Europos
Sąjungos
valstybės narės piliečio teisei
laikinai
gyventi
Lietuvos
Respublikoje patvirtinti išdavimo,
keitimo ir panaikinimo tvarkos
aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos
nario leidimo laikinai gyventi
šalyje kortelės išdavimo, keitimo
ir panaikinimo Europos Sąjungos
valstybės narės piliečio šeimos
nariams
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“;

Įvykdymo
terminas

2014 m. IV
ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1.2. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2005 m. spalio
12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl
dokumentų leidimui laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje
gauti pateikimo ir leidimų laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje
užsieniečiams išdavimo, keitimo,
panaikinimo, taip pat įvertinimo,
ar santuoka arba registruotos
partnerystės
sutartis
buvo
sudaryta arba vaikas buvo
įvaikintas tam, kad užsienietis
gautų leidimą laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Imigracijos reikalų
skyrius

2014 m. IV
ketvirtis

1.3. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų
ministro
2004
m.
gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V429
„Dėl
Sprendimų
dėl
užsieniečio įpareigojimo išvykti,
išsiuntimo, grąžinimo ir vykdymo
tranzitu per Lietuvos Respublikos
teritoriją priėmimo ir jų vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“;

Užsieniečių reikalų
skyrius

2014 m. IV
ketvirtis

Prieglobsčio reikalų

2014 m. IV
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

1.4. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų
ministro
2004
m.
lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 1V361 „Dėl Užsieniečių prašymų
suteikti prieglobstį nagrinėjimo,
sprendimų priėmimo ir jų
vykdymo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Parengti 2013 m. Migracijos Parengtas metraštis
metraščio elektroninį formatą.

3. Parengti informacinio leidinio
,,Prieglobsčio
suteikimo
procedūra Lietuvos Respublikoje.
2013 m. metinė ataskaita“
elektroninį formatą.
4. Apibendrinti 2013 m. ir 2014
m. I-III ketvirčių Migracijos

Parengta metinių ataskaitų
(skaičius) – 1

Parengta
(skaičius) – 4

ataskaitų

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

ketvirtis

Bendrųjų reikalų
skyrius,
Teisės ir tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius,
Pilietybės reikalų
skyrius,
Imigracijos reikalų
skyrius,
Užsieniečių reikalų
skyrius,
Prieglobsčio reikalų
skyrius
Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. II
ketvirtis

Bendrųjų reikalų
skyrius

Kas ketvirtį iki
tolesnio mėn.

2014 m. II
ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
departamento
ir
migracijos
padalinių darbo ataskaitas.
5.
Atlikti
Migracijos
departamento
gautų
skundų
analizę.
6. Parengti informaciją apie
pagrindinius migracijos rodiklius
Lietuvos Respublikoje ir skelbti
ją
Migracijos
departamento
interneto svetainėje
7. Parengti elektroninės su
Migracijos departamento veikla
susijusių bylų valdymo sistemos
metmenų projektą.
8. Parengti siūlymus dėl leidimų
laikinai ir nuolat gyventi,
Europos Sąjungos piliečio šeimos
nario leidimo laikinai ir nuolat
gyventi
kortelės
išdavimo
schemos modernizavimo.
9.
Įgyvendinti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004
m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695
„Dėl statistinės informacijos apie
vaikus
rodiklių
sąrašo
patvirtinimo“ nuostatas.
10.
Vykdyti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008
m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1017
„Dėl 2007 m. liepos 11 d.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
20 d.

Parengta
analitinių
pažymų (skaičius) – 4.

Bendrųjų reikalų
skyrius

Parengta informacija ir
paskelbta
Migracijos
departamento
interneto
svetainėje

Bendrųjų reikalų
skyrius

Kas ketvirtį iki
tolesnio mėn. 5
d.
2014 m. sausio
ir liepos mėn.

Parengtas
metmenų
projektas (skaičius) – 1

Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. IV
ketvirtis

Bendrųjų reikalų
skyrius,
Imigracijos reikalų
skyrius,
Užsieniečių reikalų
skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. III
ketvirtis

Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. I-IV
ketvirčiai

Parengti siūlymai

Parengta
(skaičius) – 6

ataskaitų

Parengta
(skaičius) – 85

ataskaitų

2014 m. I
ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

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“ nuostatas.
11.
Įgyvendinant
Europos Darbuotojų, kurie mokėsi
grąžinimo fondo 2012 ir 2013 anglų kalbos, (skaičius) –
metų programą:
30
–
surengti
Migracijos
departamento darbuotojų anglų
kalbos mokymus Lietuvoje ir
stažuotes užsienyje;
Darbuotojų, kurie vyko
–
stiprinti
Migracijos tiriamojo vizito į kilmės
departamento
darbuotojų šalį, (skaičius) – 2
administracinius
gebėjimus
užsieniečių
išsiuntimo
ar
grąžinimo
klausimais
(1
tiriamasis vizitas į kilmės šalį).
12.
Įgyvendinti
Europos Suteikta vertimo į / iš
pabėgėlių fondo 2012 m. netradicines (-ių) kalbas
programos finansuojamą projektą paslaugų
prieglobsčio
,,Prieglobsčio prašytojų teisių prašytojams (skaičius) –
įgyvendinimo užtikrinimas“.
100

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. I-IV
ketvirčiai

Prieglobsčio reikalų
skyrius,
Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. I–II
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
Suteikta antrinių teisinių
paslaugų
prieglobsčio
prašytojams (skaičius) –
170
13.
Įgyvendinti
Europos Parengta pažymų
dėl
pabėgėlių fondo 2013 m. prieglobsčio
prašytojų
programos finansuojamą projektą (skaičius) – 6
,,Prieglobsčio suteikimo Lietuvos
Respublikoje
procedūrų Dalyvauta
mokymuose,
gerinimas“.
skirtuose
prieglobsčio
srityje
dirbančių
darbuotojų kvalifikacijai
kelti (skaičius) – 4

14.
Įgyvendinti
Europos
pabėgėlių fondo 2013 m.
programos finansuojamą projektą
„Prieglobsčio prašytojų teisų
įgyvendinimo užtikrinimas“.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. III–IV
ketvirčiai

Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. III–IV
ketvirčiai

Paskelbta
informacinių
pranešimų apie kilmės
šalis Prieglobsčio reikalų
skyriaus
interneto
svetainėje (skaičius) – 10

Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. III–IV
ketvirčiai

Suteikta vertimo į / iš
netradicines (-ių) kalbas (ų) paslaugų prieglobsčio
prašytojams (skaičius) –
100

Prieglobsčio reikalų
skyrius,
Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. III–IV
ketvirčiai

Suteikta antrinių teisinių
paslaugų
prieglobsčio
prašytojams (skaičius) –
170

2014 m. III–IV
ketvirčiai

146
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
15.
Įgyvendinti
projektą Atlikta
informacinių
„Lietuvos Respublikos piliečių ir sistemų kūrimo ir diegimo
užsieniečių asmens dokumentų darbų (skaičius) – 2
išdavimo ir kitų elektroninių
paslaugų kūrimas“.
Parengta galutinė projekto
ataskaita (skaičius) – 1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. I ketv.

2014 m. II
ketvirtis

Lietuvos
Respublikos
piliečiams ir užsieniečiams
teikiama
elektroninių
paslaugų (skaičius) – 6
16. Parengti priemonių, kuriomis
siekiama
užtikrinti
Europos
statistikos praktikos kodekso
įgyvendinimą
Migracijos
departamente, plano projektą ir
pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų
ministrui.
17.
Dalyvauti
Europos
prieglobsčio
paramos
biuro
statistikos teikimo, informacijos
apie kilmės šalis strateginio
tinklo, prieglobsčio procedūrų
kokybės vertinimo, nacionalinių
mokymų bei kitų darbo grupių
veikloje.
18.
Surengti
vertėjų,
dalyvaujančių
prieglobsčio

Parengtas planas.

2014 m. II
ketvirtis
Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. IV
ketvirtis

Dalyvauta
renginiuose
(skaičius) – 12

Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. I–IV
ketvirtis

Surengta
(skaičius) – 2

Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. I–II
ketvirtis

mokymų
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
procedūroje, mokymus, skirtus
kelti jų kvalifikaciją.
19.
Dalyvauti
Europos
prieglobsčio
paramos
biuro
Administracinės
valdybos
veikloje.
20.
Surengti
Migracijos
departamento
darbuotojų
mokymus.
21. Dalyvauti Lietuvos policijos
mokyklos
organizuojamuose
teritorinių
policijos
įstaigų
migracijos padalinių darbuotojų
mokymuose
Lietuvos
Respublikos
pilietybės,
elektroninių paslaugų teikimo ir
užsieniečių teisinės padėties
klausimais.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Dalyvauta
renginiuose
(skaičius) – 3

Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. I–IV
ketvirčiai

Surengta
(skaičius) – 2

mokymų

Bendrųjų reikalų
skyrius

2014 m. I–IV
ketvirčiai

Surengta
(skaičius) – 2

mokymų

Bendrųjų reikalų
skyrius,
Teisės ir tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius,
Pilietybės reikalų
skyrius,
Užsieniečių reikalų
skyrius,
Imigracijos reikalų
skyrius,
Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. II ir IV
ketvirčiai

22. Teikti teritorinių policijos Suteikta metodinė pagalba
įstaigų
migracijos
padalinių (skaičius) – 10
darbuotojams
metodinę
ir
praktinę pagalbą.

Bendrųjų reikalų
skyrius,
Imigracijos reikalų
skyrius,
Pilietybės reikalų
skyrius,
Užsieniečių reikalų

2014 m. I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas
01-01-02

01-01-03

01-01-04

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti
kokybiškų Organizuoti vertimo paslaugų
vertimo paslaugų teikimą teikimą prieglobsčio prašytojams
prieglobsčio prašytojams
pagal Migracijos departamento
2013 m. balandžio 15 d. sutartį
Nr. (15/1-3) 6K-164 su VšĮ
Visuomenės specialus mokymo ir
konsultavimo centru.
Organizuoti
efektyvų Organizuoti teisinių paslaugų
valstybės
garantuojamos teikimą prieglobsčio prašytojams
teisinės pagalbos teikimą pagal Migracijos departamento
prieglobsčio prašytojams
2012 m. liepos 3 d. pirminių
teisinių paslaugų teikimo sutartį
Nr. (15/1-1) 6K-279 su UAB
„Teisė ir komunikacija“, pagal
2013 m. balandžio 11 d. teisinių
paslaugų sutartį Nr. (15/1-3)6K163/ALG-2013/0010 su advokatų
Songailos,
Gumuliauskienės,
Korsako
ir
Astrauskienės
profesine bendrija „SGKA Legal“
ir pagal 2013 m. rugpjūčio 26 d.
sutartį Nr. (15/1-3) 6K-396 su
jungtinės
veiklos
sutarties
pagrindu veikiančiais advokatais
Pauliumi
Vinkleriu
ir
Povilu Eigminu.
Dalyvauti
ES
įsteigtų Dalyvauti Europos Sąjungos
institucijų darbo grupių, teisingumo ir vidaus reikalų
komitetų, susijusių su vizų, tarybai bei Europos Komisijai

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius
Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. I–IV
ketvirčiai

Gautų prašymų suteikti
valstybės
garantuojamą
teisinę pagalbą ir suteiktų
teisinės pagalbos paslaugų
santykis (proc.) – 100

Prieglobsčio reikalų
skyrius

2014 m. I–IV
ketvirčiai

Dalyvauta darbo grupių
posėdžiuose (skaičius) –
35

Prieglobsčio reikalų
skyrius,
Teisės ir tarptautinio

2014 m. I–IV
ketvirčiai

Gautų prašymų suteikti
vertimo
paslaugas
ir
suteiktų vertimo paslaugų
santykis (proc.) – 100
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

imigracijos ir prieglobsčio pavaldžių darbo grupių, susijusių
klausimais, veikloje
su vizų, imigracijos ir
prieglobsčio klausimais, veikloje.

01-01-05

Sumokėti valstybės nario Sumokėti Tarptautinei migracijos Sumokėta
mokestį
Tarptautinei organizacijai
Migracijos Tarptautinei
migracijos organizacijai
departamento mokamą kasmetinį organizacijai
Lietuvos nario mokestį.

mokesčių
migracijos

_________________________________________________

Atsakingi vykdytojai
bendradarbiavimo
skyrius,
Imigracijos reikalų
skyrius,
Užsieniečių reikalų
skyrius,
Bendrųjų reikalų
skyrius
Bendrųjų reikalų
skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m. IV
ketvirtis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210
TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir
ryšių technologijų plėtra (kodas 01.12)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Įdiegti Valstybės
Viešųjų pirkimų procedūrų
Apskaitos ir finansų
01-01-02
informacinių išteklių
organizavimas ir atlikimas,
skyrius,
2014 m.
atitikties elektroninės
pirkimo sutarčių sudarymas,
Viešųjų pirkimų skyrius,
I–IV
informacijos saugos
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
Teisės skyrius,
ketvirčiai
(kibernetinio saugumo)
gauto turto apskaitos tvarkymas,
Materialinio aprūpinimo
reikalavimams stebėsenos
turto perdavimas tiesioginiams
skyrius
sistemą (ARSIS).
naudotojams.
01-01-04
Atnaujinti Įtariamųjų,
Viešųjų pirkimų procedūrų
Apskaitos ir finansų
2014 m.
kaltinamųjų, nuteistųjų
organizavimas ir atlikimas,
skyrius,
I–IV
registro programinę įrangą. pirkimo sutarčių sudarymas,
Viešųjų pirkimų skyrius, ketvirčiai
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
Teisės skyrius,
gauto turto apskaitos tvarkymas,
Materialinio aprūpinimo
turto perdavimas tiesioginiams
skyrius
naudotojams.
01-01-05
Sukurti DNR duomenų ir
Viešųjų pirkimų procedūrų
Apskaitos ir finansų
2014 m.
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
organizavimas ir atlikimas,
skyrius
I–IV
nuteistųjų registrų sąveiką,
pirkimo sutarčių sudarymas,
Viešųjų pirkimų skyrius, ketvirčiai
įgyvendinant Europos
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
Teisės skyrius,
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Priemonės
kodas

01-02-09

Priemonės pavadinimas

Tarybos konvencijos dėl
vaikų apsaugos nuo
seksualinio išnaudojimo ir
seksualinės prievartos 37
straipsnį.
Įsigyti antivirusinę
programą ir įsilaužimų
aptikimo įrangą.

01-02-10

Optimizuoti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) infrastruktūrą.

01-03-10

Užtikrinti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos
(SMRRS) aprėptį,
funkcionalumą ir valdymo
saugą bei vykdyti
infrastruktūros plėtros II
etapą.
Prijungti Bendrojo pagalbos
centro padalinius ir
apskričių centrų įstaigas,

01-03-11

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gauto turto apskaitos tvarkymas,
turto perdavimas tiesioginiams
naudotojams.

Materialinio aprūpinimo
skyrius

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
pirkimo sutarčių sudarymas,
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
gauto turto apskaitos tvarkymas,
turto perdavimas tiesioginiams
naudotojams.
Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
pirkimo sutarčių sudarymas,
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
gauto turto apskaitos tvarkymas,
turto perdavimas tiesioginiams
naudotojams.
Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
pirkimo sutarčių sudarymas,
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
gauto turto apskaitos tvarkymas,
turto perdavimas tiesioginiams
naudotojams.

Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius,
Materialinio aprūpinimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius,
Materialinio aprūpinimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius,
Materialinio aprūpinimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
pirkimo sutarčių sudarymas,

Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

vykdančias pagalbos
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
Teisės skyrius,
funkcijas, prie Vidaus
gauto turto apskaitos tvarkymas,
Materialinio aprūpinimo
reikalų telekomunikacinio
turto perdavimas tiesioginiams
skyrius
tinklo (VRTT).
naudotojams.
01-03-12
Plėsti Vidaus reikalų
Rangos sutarties įgyvendinimas.
Apskaitos ir finansų
2014 m.
telekomunikacinio tinklo
skyrius,
I–III
(VRTT) centrinio ryšių
Viešųjų pirkimų skyrius, ketvirčiai
mazgo patalpą Šventaragio
Teisės skyrius,
g. 2 Vilniuje ir įdiegti
Statybos skyrius
saugos sistemas.
Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
pensinis aprūpinimas (kodas 01.15)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
Aprūpinti asmens sveikatos Viešųjų pirkimų procedūrų
Apskaitos ir finansų
2014 m.
01-02-04
priežiūros įstaigas, kurių
organizavimas ir atlikimas,
skyrius,
I–IV
steigėja yra Vidaus reikalų
pirkimo sutarčių sudarymas,
Viešųjų pirkimų skyrius, ketvirčiai
ministerija, privaloma
pirkimo sutarčių įgyvendinimas,
Teisės skyrius,
medicinine diagnostine,
gauto turto apskaitos tvarkymas,
Materialinio aprūpinimo
gydymo įranga ir kitomis
turto perdavimas tiesioginiams
skyrius
būtinomis priemonėmis
naudotojams.
01-02-08
Trakų medicininės
Viešųjų pirkimų procedūrų
Apskaitos ir finansų
2014 m.
reabilitacijos centro šilumos organizavimas ir atlikimas,
skyrius,
I–IV
punkto rekonstravimas ir
rangos sutarties sudarymas ir
Viešųjų pirkimų skyrius, Ketvirčiai
modernizavimas.
įgyvendinimas.
Teisės skyrius,
Statybos skyrius
Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra (kodas 02.11)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antrasis strateginis tikslas)
01-01-01
Vykdyti Vidaus reikalų
1. Administruoti TVŪD prie
Savalaikis ir tinkamas
Apskaitos ir finansų
2014 m.
ministerijos ir jos
VRM patikėjimo teise valdomą
veiksmų atlikimas (proc.)
skyrius,
I–IV
finansuojamų padalinių
nekilnojamąjį turtą;
– 100.
Viešųjų pirkimų skyrius, ketvirčiai

153
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

materialinį techninį
aprūpinimą ir turto apskaitą.

01-01-02

Įsigyti ilgalaikį turtą Vidaus
reikalų ministerijos
padalinių veiklai užtikrinti.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdymo
terminas

Nekilnojamojo turto ir
administravimo skyrius,
Materialinio aprūpinimo
skyrius,
Statybos skyrius,
Teisės skyrius

2. Organizuoti ir vykdyti
nekilnojamojo turto
eksploataciją, techninę–ūkinę
priežiūrą, statybos, remonto
darbus;
3. Organizuoti ir atlikti prekių,
paslaugų ir darbų viešuosius
pirkimus, sudaryti pirkimo
sutartis, jas įgyvendinti, įsigytą
turtą centralizuotai apskaityti
buhalterinėje apskaitoje.
Organizuoti ir atlikti prekių,
paslaugų ir darbų viešuosius
pirkimus, sudaryti pirkimo
sutartis, jas įgyvendinti, įsigytą
turtą apskaityti buhalterinėje
apskaitoje bei teisės aktų
nustatyta tvarka perduoti jį
tiesioginiams jo naudotojams.

Atsakingi vykdytojai

Centralizuotai vykdomų
viešųjų pirkimų vertė nuo
bendros viešųjų pirkimų
vertė (ne mažiau, proc.) –
80

Materialinio aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius

2014 m.
I-IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

01-01-03

1.

2.

3.

4.

Priemonės pavadinimas

Vidaus reikalų ministerijos
administracinio pastato
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
vidaus teritorijos
sutvarkymas.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Organizuoti ir atlikti slėptuvės Sutvarkytas vidaus
griovimo projekto paslaugų teritorijos plotas 2293 kv.
pirkimą, sudaryti projektavimo m.
paslaugų teikimo sutartį ir ją
įvykdyti, organizuoti ir atlikti
pagal
projektą
slėptuvės
griovimo
bei
teritorijos
sutvarkymo darbus.

Administraciniame pastate

Įvykdymo
terminas

Statybos skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius

2014 m
I-IV
ketvirčiai

Statytos skyrius,
Nekilnojamojo turto
administravimo skyrius,
Teisės skyrius

2014 m.
III
ketvirtis

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
rangos sutarties vykdymas pagal
suteiktus įgaliojimus.

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius,
Statytos skyrius

2014 m.
III
ketvirtis

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
projektavimo paslaugų pirkimo
sutarties sudarymas ir
įgyvendinimas, rangos sutarties
sudarymas ir įgyvendinimas.
Viešųjų pirkimų procedūrų

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius,
Statybų skyrius

2014 m.
I-IV
ketvirtis

Statybos skyrius,

2014 m.

Kitos priemonės
Administracinio
pastato Rangos sutarties įgyvendinimas,
Vilniuje, Šventaragio g. 2, patalpų perdavimas teisės aktų
korpuso 3b 3/p pastogės nustatyta tvarka naudotojams
patalpų įrengimo remonto
darbai.
Administracinio pastato
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
korpuso 1B 3/p VRM
archyvų patalpų vidaus
elektros instaliacijos
remonto darbai. *
Naujo elektros įvado
įrengimas Ginklų fondo prie
VRM administraciniame
pastate Linkmenų g. 26,
Vilniuje.*

Atsakingi vykdytojai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Vilniuje, Šventaragio g. 2,
korpuso 4b3/p dokumentų
dauginimo patalpos Nr.261
remonto darbai. *
5.

6.

7.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

organizavimas ir vykdymas,
rangos sutarties projekto
parengimas, rangos sutarties
vykdymas pagal suteiktus
įgaliojimus.
Administracinio pastato
Viešųjų pirkimų procedūrų
Šventaragio g. 2, Vilniuje,
organizavimas ir atlikimas,
korpuso 1b3/p ir korpuso
paslaugų pirkimo sutarties
3b3/p bei kitų kiemo statinių sudarymas ir įgyvendinimas.
laikančiųjų konstrukcijų
stiprumo tyrimo darbai.*
Administracinio pastato L.
Viešųjų pirkimų procedūrų
Sapiegos g. 1, Vilniuje,
organizavimas ir vykdymas,
palėpės patalpų įrengimas ir projektavimo paslaugų pirkimo
pritaikymas Finansinių
sutarties sudarymas ir vykdymas,
nusikaltimų tyrimo tarnybos rangos sutarties sudarymas ir
prie VRM funkcijų
įvykdymas.
vykdymui.
Administracinio pastato,
Viešųjų pirkimų procedūrų
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
organizavimas ir vykdymas,
korpuso 1b3/p
projektavimo paslaugų pirkimas,
kompiuterinio elektros
paslaugų teikimo sutarties
tiekimo tinklo prijungimo
sudarymas ir įgyvendinimas.
prie nepertraukiamo elektros
tiekimo šaltinio (VRM
VSPD, VRM BD, TVŪD
prie VRM patalpos)
projekto parengimas.*

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius

IV
ketvirtis

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius, Teisės skyrius,
Statybos skyrius

2014 m.
I-IV
ketvirtis

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius,
Statybos skyrius

2014 m.
IV
ketvirtis

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius,
Statybos skyrius

2014 m.
IV
ketvirtis
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Priemonės
kodas

8.

9.

10.

11.

12.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

TVŪD
prie
VRM
administruojamose
patalpose
apšvietimo
sistemos modernizavimas,
taikant taupias elektros
energijos
naudojimo
technologijas,
projekto
parengimas.*
Administracinio
pastato
Vilniuje, Žirmūnų g. 1D,
fasadų ir vidaus patalpų
remontas.*

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir vykdymas,
projektavimo paslaugų pirkimas,
paslaugų teikimo sutarties
sudarymas ir įgyvendinimas.

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius,
Nekilnojamojo turto
administravimo skyrius,
Statybos skyrius

2014 m.
IV
ketvirtis

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
rangos sutarties projekto
parengimas, rangos sutarties
vykdymas pagal suteiktus
įgaliojimus.

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius,
Statybos skyrius

2014 m.
IV
ketvirtis

VRM
Reprezentacinio
pučiamųjų
orkestro
naudojamų patalpų Vilniuje,
Žirmūnų g. 1E, remonto
darbai.*
Nušlifuoti 3 aukšto
koridoriuje parketą (patalpų
indeksai 3- 110–78,, 3–11,
3-19, 3-120, 3-122- 126.

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
sutarties projekto parengimas,
sutarties vykdymas pagal
suteiktą įgaliojimą.

2014 m.
IV
ketvirtis

Administraciniame pastate
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
praėjimo kontrolės vaizdo
sistemos modernizavimas.*

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
sutarties sudarymas ir
įgyvendinimas.

Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius
Teisės skyrius,
Statybos skyrius
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius,
Nekilnojamojo turto
administravimo skyrius
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius,
Nekilnojamojo turto

2014 m.
IV
ketvirtis

2014 m.
IV
ketvirtis
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Priemonės
kodas

13.

14.

15.

16.

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Administraciniame pastate
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
praėjimo kontrolės sistemos,
naudojant asmens
identifikavimo priemones,
įrengimas. *
Administraciniame pastate
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
pasitarimų salėje (kabinetas
220) įrengti stiklines
stumdomas pertvaras.
Administracinio pastato
Šventaragio g. 2, Vilniuje,
korpuso 1B3/p patalpų ir
TVŪD prie VRM bei VRM
materialinių vertybių
sandėlių patalpų remontas.*

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
sutarties sudarymas ir
įgyvendinimas.

Administracinio pastato
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
korpuso 1B3/p ketvirto
aukšto patalpų remonto
darbai.*

Administraciniame pastate
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
pasitarimų salėje (kabinetas 220)
įrengti stiklines stumdomas
pertvaras.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
sutarties sudarymas ir
įgyvendinimas.
Viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimas ir atlikimas,
rangos sutarties sudarymas ir
įgyvendinimas.

Pastaba. * priemonių vykdymas esant finansavimui.
____________________________________

Atsakingi vykdytojai

administravimo skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Viešųjų pirkimų skyrius,
Teisės skyrius,
Nekilnojamojo turto
administravimo skyrius
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Nekilnojamojo turto
administravimo skyrius
Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius. Statybos
skyrius,
Nekilnojamojo turto
administravimo skyrius
Viešųjų pirkimų skyrius,
Apskaitos ir finansų
skyrius,
Teisės skyrius,
Statybos skyrius,
Nekilnojamojo turto
administravimo skyrius

Įvykdymo
terminas
2014 m.
IV
ketvirtis

2014 m.
IV
ketvirtis
2014 m.
IV
ketvirtis

2014 m.
IV
ketvirtis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS AUTOŪKIO
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

02-01-01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra(kodas 02.11)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antrasis strateginis tikslas)
Aprūpinti autotransportu
1. Užtikrinti aprūpinimą
Užtikrintas aprūpinimas
Vidaus reikalų ministerijos autotransportu Vidaus reikalų
transporto priemonėmis (skaičius)
vadovybę, Vidaus reikalų
ministerijos vadovybę, Vidaus
– 104
ministerijos struktūrinius
reikalų ministerijos struktūrinius
padalinius ir įstaigas prie
padalinius ir įstaigas prie Vidaus
Vidaus reikalų ministerijos, reikalų ministerijos, kurių
kurių finansavimą vykdo
finansavimą vykdo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija,
bei teikti kokybiškas
bei teikti autotransporto
autotransporto aptarnavimo
aptarnavimo paslaugas
paslaugas.
2. Užtikrinti nustatyto
Užtikrinta limito ir leistinos
automobilių limito ir leistinos
metinės ridos kontrolė (proc.) −
metinės ridos kontrolę.
100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

159
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3. Palaikyti tinkamą patikėjimo
teise valdomų, naudojamų ir
disponuojamų transporto
priemonių techninę būklę
(remontas, techninis
aptarnavimas).

4. Vykdyti automobilių ridos ir
kuro sąnaudų apskaitą pagal
kiekvieną aptarnaujamą įstaigą.
5. Apdrausti transporto
priemones ir administruoti
draudimą.

02-01-02

Iš dalies aprūpinti
autotransportu policijos
įstaigas, kurių asignavimų
valdytojas yra Policijos
departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos
(Policijos departamentas,

1. Užtikrinti aprūpinimą
autotransportu policijos įstaigas,
kurių asignavimų valdytojas yra
Policijos departamentas, teikti
kokybiškas autotransporto
aptarnavimo paslaugas.
2. Užtikrinti nustatyto

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Kokybiškai atlikta automobilių
remontų (poreikio patenkinimas,
proc.) – 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Autoremonto
dirbtuvių vedėjas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

Kas
mėnesį

Eksploatacijos
skyriaus
vadybininkas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos

2014 m.

Atlikta automobilių planinių
techninių aptarnavimų
(automobilių skaičius) – 101
Atlikta automobilių valstybinių
techninių apžiūrų (automobilių
skaičius) – 71
Parengta apskaitos pažymų
(skaičius) – 12
Apdrausti automobilių
privalomuoju civilinės vairuotojų
atsakomybės draudimu
(automobilių skaičius ) − 117,
Kasko draudimu – 33
Užtikrinta planinių transporto
priemonių aprūpinimų (skaičius)
– 175

Užtikrinta limito ir leistinos

160
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Lietuvos kriminalinės
policijos biuras, Vilniaus
rajono policijos
komisariatas, Lietuvos
policijos Antiteroristinių
operacijų rinktinė „Aras“,
Lietuvos policijos
Operatyvinės veiklos
tarnyba, Lietuvos policijos
Liudytojų ir nukentėjusių
apsaugos tarnyba, Lietuvos
policijos Kriminalistinių
tyrimų centras, Lietuvos
kelių policijos tarnyba), ir
teikti autotransporto
aptarnavimo paslaugas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

automobilių limito ir leistinos
metinės ridos kontrolę.
3. Palaikyti tinkamą patikėjimo
teise valdomų, naudojamų ir
disponuojamų transporto
priemonių techninę būklę
(remontas, techninis
aptarnavimas).

4. Vykdyti automobilių ridos
apskaitą pagal kiekvieną
aptarnaujamą įstaigą.
5. Apdrausti transporto
priemones ir administruoti
draudimą.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

metinės ridos kontrolė (proc.) −
100
Atlikta kokybiškų automobilių
remontų (poreikio patenkinimas,
proc.) – 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyriaus vedėjas

I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Autoremonto
dirbtuvių vedėjas

Atlikta automobilių planinių
techninių aptarnavimų
(automobilių skaičius) – 163
Atlikta automobilių valstybinių
techninių apžiūrų (automobilių
skaičius) – 94
Parengta ridos ir kuro sąnaudų
apskaitos pažymų (skaičius) – 12
Apdrausta automobilių
automobilių (skaičius ) – 166

____________________________________

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

Kas
mėnesį

Eksploatacijos
skyriaus
vadybininkas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REPREZENTACINIO PUČIAMŲJŲ
ORKESTRO 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

02.11.02.02

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
Priemonės pavadinimas
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
mato vienetai ir
reikšmės
Vidaus reikalų infrastruktūros ir teikiamų paslaugų plėtra (kodas 02.11)
(vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antrasis strateginis tikslas)
Aptarnauti vidaus reikalų
1.Rengti naujas meno programas
Parengta naujų meno
Orkestro meno
sistemos renginius
programų (skaičius) - 4
vadovas ir dirigentas
(padalinių rikiuotes,
paradus, priesaikų priėmimą 2. Atlikti meno programas
Atlikta koncertų
Orkestro direktorius
ir kitus ritualus)
oficialiuose renginiuose,
(skaičius) - 10
Orkestro meno
formuojančiuose gerą vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo sričių
įstaigų įvaizdį

Atlikta koncertų
(skaičius) - 32
Atlikta koncertų
(skaičius) - 30

vadovas ir dirigentas
Orkestro direktorius
Orkestro meno
vadovas ir dirigentas
Orkestro direktorius
Orkestro meno
vadovas ir dirigentas

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I ketvirtis
2014 m.
II ketvirtis
2014 m.
III ketvirtis

162
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
Koncertų (skaičius) - 30

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Orkestro direktorius
Orkestro meno
vadovas ir dirigentas

2014 m IV
ketvirtis

Kūrybinių darbuotojų,
dirbančių pagal
neterminuotas darbo
sutartis, atestavimo
komisija
Orkestro direktorius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Kitos priemonės
1.

Kūrybinių darbuotojų,
dirbančių pagal
neterminuotas darbo
sutartis, atestavimas

Atestuota kūrybinių
darbuotojų, dirbančių
pagal neterminuotas
darbo sutartis (skaičius)
- 25

_____________________________________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TRAKŲ
MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRO 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Priemonės pavadinimas
kodas
pavadinimas
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas
Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
pensinis aprūpinimas (kodas 01.15)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-02-02
Suteikti vidaus tarnybos
1. Medicininės
Pareigūnų, kuriems suteiktos
Medicininės
2014 m.
sistemos ir Specialiųjų tyrimų reabilitacijos, sveikatos
reabilitacijos paslaugos (skaičius) – 750
reabilitacijos
I-IV
tarnybos pareigūnams
grąžinamojo ir
skyrius
ketvirčiai
medicininės, prevencinės
antirecidyvinio gydymo
Vidutinė vieno pareigūno reabilitacijos
medicininės ir psichologinės
(toliau – reabilitacija)
trukmė (dienomis) – 12
reabilitacijos paslaugas Trakų paslaugų pareigūnams*
medicininės reabilitacijos
teikimas.
centre.
2. Prevencinės,
Pareigūnų, kuriems suteiktos
Medicininės
2014 m.
postvencinės medicininės reabilitacijos paslaugos (skaičius) – 5
reabilitacijos
I–IV
ir psichologinės
skyrius
ketvirčiai
reabilitacijos paslaugų
Vidutinė vieno pareigūno reabilitacijos
pareigūnams teikimas
trukmė (dienomis) – 10
01-02-04
Aprūpinti asmens sveikatos
1. Pirkimo užduočių
Parengtų ir pateiktų pirkimo užduočių
Viešųjų
2014 m.
parengimas ir pateikimas (skaičius)– 4
pirkimų
I
priežiūros įstaigas, kurių
steigėja yra Vidaus reikalų
pagal kompetenciją
komisija
ketvirtis
ministerija, privaloma
medicinine diagnostine,
gydymo įranga ir kitomis
būtinomis priemonėmis.
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Priemonės
kodas
01-02-06

Priemonės pavadinimas
Suteikti medicininės
reabilitacijos paslaugas
draudžiamiesiems
privalomuoju sveikatos
draudimu ir mokamas
paslaugas Trakų medicininės
reabilitacijos centre.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1. Medicininės
reabilitacijos
ambulatorinių paslaugų,
apmokamų iš PSDF
biudžeto, teikimas.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
Pacientų, kuriems suteiktos
ambulatorinės reabilitacijos paslaugos
(skaičius) – 60
Vidutinė vieno paciento reabilitacijos
trukmė (dienomis) – 14

Atsakingi
vykdytojai
Medicininės
reabilitacijos
skyrius

2. Medicininės
reabilitacijos
stacionarinių paslaugų,
apmokamų iš PSDF
biudžeto, teikimas.
3. Paciento lėšomis
apmokamų paslaugų
teikimas.

Pacientų, kuriems suteiktos
reabilitacijos paslaugos, skaičius – 2
Vidutinė vieno paciento reabilitacijos
trukmė (dienomis) – 20

Medicininės
reabilitacijos
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Pacientų, kuriems suteiktos
stacionarinės reabilitacijos paslaugos
(skaičius) – 5
Pacientų, kuriems suteiktos
ambulatorinės reabilitacijos paslaugos,
(skaičius) – 35
Įsigyta kompresinės terapijos aparatų
(skaičius) – 1

Medicininės
reabilitacijos
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

4. Medicininės gydymo
įrangos įsigijimas.
01-02-08

Trakų medicininės
reabilitacijos centro šilumos
punkto rekonstravimas ir
modernizavimas.

1. Pirkimo užduoties
parengimas ir pateikimas
pagal kompetenciją.

Parengta ir pateikta pirkimo užduočių
(skaičius) – 1

* Vidaus tarnybos sistemos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos statutiniai valstybės tarnautojai.

___________________________

Viešųjų
pirkimų
komisija
Viešųjų
pirkimų
komisija

Įvykdymo
terminas
2014 m.
I−IV
ketvirčiai

2014 m.
III–IV
ketvirčiai
2014 m.
I
ketvirtis
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRO 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensijinis
aprūpinimas (kodas 01.15)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-02-01 Suteikti ambulatorines,
1. Teikti vidaus tarnybos
Suteikta valstybės remiamų
Konsultacinė
2014 m.
sistemos, STT pareigūnams,
stacionarines, medicininės
ambulatorinių gydytojo
poliklinika ir
I−IV ketvirčiai
buvusiems pareigūnams antrinės konsultacijų (skaičius) – 40 000
reabilitacijos bei sveikatos
Vilniaus filialas
grąžinamojo gydymo paslaugas ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas,
vidaus tarnybos sistemos,
apmokamas iš valstybės
Specialiųjų tyrimų tarnybos
biudžeto
pareigūnams, buvusiems
pareigūnams, prevencinės
2. Teikti vidaus tarnybos
Stacionare tirta ir (ar) gydyta
Vidaus ligų ir
2014 m.
medicinos pagalbos paslaugas
sistemos, STT pareigūnams,
asmenų (skaičius) – 1 200
Neurologijos
I−IV ketvirčiai
teisėsaugos ir teisingumo
buvusiems pareigūnams,
skyriai
institucijų pareigūnams bei
teisėsaugos ir teisingumo
specializuotąją medicininę
institucijų pareigūnams tyrimus
ekspertizę asmenų tinkamumui ir (ar) gydymą stacionare, būtinus Vidutinė tyrimo ir (ar) gydymo
stacionare trukmė (dienos) – 6,8
statutinei tarnybai dėl sveikatos specializuotosios medicininės
būklės nustatyti (priimant į
ekspertizės sprendimui priimti,
tarnybą, atliekant tarnybą, po
bei aktyvaus stacionarinio
sveikatos sutrikdymo ir pan.)
gydymo paslaugas, apmokamas
Vidaus reikalų ministerijos
iš valstybės biudžeto
Medicinos centre.
3. Teikti vidaus tarnybos
Pareigūnų, buvusių pareigūnų,
Reabilitacijos
2014 m.
sistemos, STT pareigūnams,
kuriems suteiktos medicininės
skyrius
I−IV ketvirčiai
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Priemonės
kodas

01-02-04

01-02-05

Priemonės pavadinimas

Aprūpinti asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, kurių
steigėja yra Vidaus reikalų
ministerija, privaloma
medicinine diagnostine,
gydymo įranga ir kitomis
būtinomis priemonėmis
Suteikti ambulatorines,
stacionarines asmens
sveikatos priežiūros,
medicininės reabilitacijos
paslaugas draudžiamiesiems

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Centrinė
medicinos
ekspertizės
komisija

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

Konsultacinė
poliklinika,
Centrinė
medicinos
ekspertizės
komisija

2014 m.
I−IV ketvirčiai

buvusiems pareigūnams
medicininės reabilitacijos bei
sveikatos grąžinamojo gydymo
paslaugas, apmokamas iš
valstybės biudžeto

reabilitacijos paslaugos
stacionare (skaičius) – 345

4. Naujų priimamųjų ir
pareigūnų (toliau –
tiriamieji) specializuotoji
medicininė ekspertizė

Tiriamųjų, kuriems atlikta
specializuotoji medicininė
ekspertizė ( skaičius) – 5 000

5. Privalomi teisėsaugos ir
teisingumo institucijų pareigūnų
sveikatos periodiniai
profilaktiniai patikrinimai

Vidaus tarnybos sistemos ir kitų
teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų, kuriems
atliktas profilaktinis sveikatos
tikrinimas (skaičius) – 3 500

Pirkimo užduočių parengimas
ir pateikimas pagal
kompetenciją

Parengta ir pateikta pagal
kompetenciją pirkimo
užduočių (skaičius) – 11

Viešųjų pirkimų
komisija

2014 m.
I–II
ketvirčiai

1. Teikti prisirašiusiems
Vilniaus filiale pacientams I
lygio asmens sveikatos
priežiūros bei skatinamąsias
šeimos gydytojo paslaugas

Užsiregistruota pacientų pirminei
asmens sveikatos priežiūrai
Vilniaus filiale (skaičius) – 14 000

Vilniaus filialas

2014 m. I−IV
ketvirčiai

Vidutinė vieno paciento buvimo
stacionare trukmė (dienos) – 12,6
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Priemonės
kodas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2. Teikti II lygio ambulatorines
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, apmokamas iš PSDF
biudžeto
3. Teikti stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas,
apmokamas iš PSDF biudžeto

Gydytojo konsultacijų, apmokėtų
PSDF biudžeto lėšomis (skaičius)
– 25 000

Konsultacinė
poliklinika ir
Vilniaus filialas

2014 m.
I−IV
ketvirčiai

Gydyta ligonių II lygio stacionare
(skaičius) – 750
Gydyta ligonių Slaugos ir
palaikomojo gydymo stacionare
(skaičius) – 150

2014 m.
I−IV ketvirčiai

4. Teikti paciento lėšomis
apmokamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas ir
patarnavimus

Suteikta ambulatorinių gydytojo
konsultacijų (skaičius) – 600
Pacientų, kuriems atlikti
profilaktiniai sveikatos
patikrinimai (skaičius) – 1 000
Naujų priimamųjų, kuriems
atliktas psichiką veikiančių
medžiagų nustatymo šlapime
tyrimas (skaičius) – 2 000
Pacientų apmokėtų kitų
diagnostikos, gydymo paslaugų ir
kitų patarnavimų (skaičius) –
15 000
Įsigytas pacientų stebėjimo
monitorius (skaičius) – 1
Įsigytos funkcinės lovos (skaičius)
–1
Įsigyti priešpraguliniai čiužiniai
(skaičius) – 5
Įsigytas skalbinių surinkimo

Reanimacijos,
Vidaus ligų,
Neurologijos,
Slaugos ir
palaikomojo
gydymo skyriai
Konsultacinė
poliklinika ir
Vilniaus filialas,
Centrinė
medicinos
ekspertizės
komisija bei kiti
Medicinos centro
padaliniai

Medicinos
centro pirkimų
komisija

2014 m.
II–IV
ketvirčiai

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

privalomuoju sveikatos
draudimu ir mokamas
paslaugas VRM Medicinos
centre.

5. Gydymo įrangos ir kitų
būtinų priemonių įsigijimas

2014 m.
I−IV ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

vežimėlis (skaičius) – 1
Įsigyta kompiuterinės įrangos
(skaičius) – 5
___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

