PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-370

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 1
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

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

01.15. PROGRAMA „Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų
sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

01.15.01

Asignavimai

2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

1
2

Data

Vykdytojas (-jai)

Tikslas: Gerinti teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų atranką, sveikatos priežiūrą, reabilitaciją

01.15.01.02 Uždavinys: Didinti pareigūnų (buvusių pareigūnų) reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę
01-02-01

Koordinatorius (-iai)

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

Toliau – VRM
Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų

100

1 veiksmas: parengti ir pasirašyti
sutartį su VšĮ „Dainava“ dėl
sveikatinimo, reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo paslaugų teikimo
(finansavimo sutartis)

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Koordinatorė –
VRM vyriausioji patarėja
Irina Malukienė
I ketv.
Valstybės
tarnybos ir vidaus
tarnybos politikos
grupė – Agnė
Jakimavičienė

2
Kodai

01.15. PROGRAMA „Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų
sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

2 veiksmas: koordinuoti ir kontroliuoti
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
paslaugų teikimą

01-02-02

Priemonė: Teikti teisėsaugos ir
teisingumo institucijų pareigūnų
(buvusių pareigūnų) sveikatinimo,
reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo paslaugas VšĮ „Pušynas“

150

1 veiksmas: parengti ir pasirašyti
sutartį su VšĮ „Pušynas“ dėl
sveikatinimo, reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo paslaugų teikimo
(finansavimo sutartis)
2 veiksmas: koordinuoti ir kontroliuoti
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
paslaugų teikimą

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Teisėsaugos ir
teisingumo institucijų
pareigūnų ir buvusių
pareigūnų, kuriems
buvo suteiktos
paslaugos, ne mažiau
kaip, skaičius – 150,
iš kurių ne mažiau kaip:
- 80 proc. – pareigūnai;
- 20 proc. – buvę
pareigūnai –
pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų
gavėjai.
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

Valstybės
tarnybos ir vidaus
tarnybos politikos
grupė – Agnė
Jakimavičienė

I ketv.

Teisėsaugos ir
teisingumo institucijų
pareigūnų ir buvusių
pareigūnų, kuriems
buvo suteiktos
paslaugos, ne mažiau
kaip, skaičius – 280, iš
kurių ne mažiau kaip:
80 proc. – pareigūnai;
20 proc. – buvę
pareigūnai – pareigūnų
ir karių valstybinių
pensijų gavėjai

IV ketv.

Valstybės
tarnybos ir vidaus
tarnybos politikos
grupė – Agnė
Jakimavičienė
Valstybės
tarnybos ir vidaus
tarnybos politikos
grupė – Agnė
Jakimavičienė

3

01.57. VIDAUS SAUGUMO FONDO PROGRAMA“
Kodai
01.57.01
01.57.01.01
01-01-01

01.57. PROGRAMA „Vidaus saugumo fondo programa“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai

Koordinatorius (-iai)

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Tikslas: Didinti vidaus saugumo ir Europos Sąjungos išorės sienų apsaugos lygį
Uždavinys: Užtikrinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projektų įgyvendinimą
Priemonė: Administruoti
Vidaus saugumo fondo
programą

62285

1 veiksmas: parengti ir Europos
Komisijai pateikti metinę nacionalinės
Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m.
programos įgyvendinimo 2018
finansiniais metais ataskaitą
2 veiksmas: pervesti į valstybės
biudžetą finansinės paramos lėšas,
skirtas kompensuoti negautiems
tranzito vizų mokesčiams
3 veiksmas: parengti ir Europos
Komisijai pateikti patikslintos
nacionalinės Vidaus saugumo fondo
2014–2020 m. programos projektą

Koordinatorius – VRM Regioninės
politikos departamento direktorius

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

RPD3 Vidaus
saugumo fondo
skyrius – Dalia
Trinkūnienė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

RPD Vidaus
saugumo fondo
skyrius – Kristina
Volkienė
RPD Vidaus
saugumo fondo
skyrius – Dalia
Trinkūnienė

02.01. VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ VALSTYBĖS POLITIKOS FORMAVIMAS, ĮGYVENDINIMO
KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ
02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
Koordinatorius (-iai)
Kodai
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

02.01.01

02.01.01.01

01-01-01

3
4

Asignavimai4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Tikslas: Formuoti valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse

Uždavinys: užtikrinti viešojo saugumo stiprinimo priemonių įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę

Priemonė: Organizuoti ir
įgyvendinti priemones prekybos
žmonėmis prevencijai,

RPD – VRM Regioninės politikos departamentas
Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų

44

1 veiksmas: įgyvendinti Kovos su
prekyba žmonėmis 2017–2019 metų
veiksmų plano 2019 m. priemones

Įgyvendinta veiksmų
plano priemonių per
nustatytą terminą, dalis

Koordinatoriai pagal
kompetenciją:
VRM vyriausiasis patarėjas
Rustamas Liubajevas;
VRM vyresnioji patarėja
Aušra Grikevičienė
IV ketv.
Viešojo saugumo
politikos grupė –
Sonata Mickutė

4

Kodai

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

baudžiamajam persekiojimui,
nukentėjusiųjų nuo prekybos
žmonėmis apsaugai ir pagalbai
stiprinti
01-01-025

5

Priemonė: Užtikrinti
prieglobsčio prašytojų
apgyvendinimą alternatyviose
apgyvendinimo vietose

74

01-01-03

Priemonė: Sudaryti sąlygas
veikti Europos migracijos tinklo
Nacionaliniam informacijos
centrui (17 darnaus vystymosi
tikslas)

46

01-01-04

Priemonė: Organizuoti policijos
pareigūnų
ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų valstybės
tarnautojų
mokymus
nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų
prevencijos
organizavimo
savivaldybėje
klausimais

4,5

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

2 veiksmas: atlikti Kovos su Prekyba
žmonėmis 2017–2019 metų veiksmų
plano tikslo ir uždavinių
įgyvendinimo vertinimą
1 veiksmas: pasirašyti sutartį su
paslaugų teikėju dėl prieglobsčio
prašytojų apgyvendinimo
organizavimo ir priėmimo sąlygų
užtikrinimo apgyvendinimo
patalpose ar laikinajame būste
2 veiksmas: įgyvendinti Biudžeto
lėšų panaudojimo prieglobsčio
prašytojų, apgyvendintų Pabėgėlių
priėmimo centre, priėmimo sąlygoms
2019 m. užtikrinti sutartį
1 veiksmas: patvirtinti deklaraciją
dėl Europos migracijos tinklo
Nacionalinio informacijos centro
2020 metų veiklos bendrojo
finansavimo ir pervesti lėšas

1 veiksmas: organizuoti mokymus
kovos su prekyba žmonėmis
prevencijos klausimais

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

IV ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė –
Sonata Mickutė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV ketv.

Migracijos
politikos grupė –
Gintaras Valiulis,
Ekonomikos ir
finansų
departamentas

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data

I–IV ketv.

proc. – 100.
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Per nustatytus terminus,
data

IV ketv.

Migracijos
politikos grupė –
Gintaras Valiulis,
Ekonomikos ir
finansų
departamentas

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė –
Sonata Mickutė

Šia spalva pažymėtos priemonės, kuriomis įgyvendinami Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbai ir veiksmai

5

Kodai
01-01-05

01-01-06
01-01-07

01-01-08

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Priemonė:
Organizuoti
nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos projektų
(programų) bei bendruomeninių
iniciatyvų viešojo saugumo
stiprinimo srityje konkursus ir
skatinti jų autorius

4,9

1 veiksmas: paskelbti konkursą
geriausiems 2016–2018 metų
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektui
ir bendruomenės iniciatyvai nustatyt.
2 veiksmas: organizuoti konkursui
pateiktų paraiškų vertinimą

Priemonė: Dalyvauti Europos
nusikalstamumo
prevencijos
tinklo veikloje
Priemonė: Organizuoti
nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos
priemonių ir valstybės institucijų
ir įstaigų bei visuomenės
bendradarbiavimo formų
veiksmingumo tyrimus, jų
rezultatų, metodinės medžiagos,
gerosios patirties ir kitos
nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos požiūriu
vertingos informacijos sklaidą
Priemonė: Finansuoti dingusių
vaikų karštosios telefono linijos
numerio 116000 veiklą

3
5

36,6

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2019 m.
vasaris

Viešojo saugumo
politikos grupė –
Lina Bučienė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2019 m.
gegužė

3 veiksmas: organizuoti konkurso
baigiamąjį renginį

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2019 m.
birželis

1 veiksmas: dalyvauti Europos
nusikalstamumo prevencijos tinklo
Valdybos posėdžiuose.
1 veiksmas: organizuoti diskusiją
nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos organizavimo
savivaldybėje klausimais

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė –
Lina Bučienė
Viešojo saugumo
politikos grupė –
Lina Bučienė
Viešojo saugumo
politikos grupė –
Lina Bučienė
Viešojo saugumo
politikos grupė –
Lina Bučienė

1 veiksmas: įgyvendinti 2019 m.
sausio 10 d. finansavimo sutartį Nr.
1S-20/S19/01 dėl dingusių vaikų
karštosios telefono linijos numerio
116000 veiklos ir jos viešinimo
užtikrinimo ir pervesti lėšas

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data

I–IV ketv.

IV ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė –
Sonata Mickutė

6

Kodai
01-01-09

01-01-10

02.01.01.02
01-02-01

01-02-02

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

Priemonė: Sustiprinti
Vyriausybės paskirtos už
migrantų informavimą
atsakingos organizacijos (šiuo
metu – Migracijos informacijos
centro „Renkuosi Lietuvą“)
funkcionavimą, pertvarkant jį į
individualaus konsultavimo
grįžimo į Lietuvą klausimais
centrą, veikiantį vieno langelio
principu, padidinant finansavimą
to centro teikiamų paslaugų
Lietuvos išeivijai sklaidai
Priemonė: Dalyvauti Europos
kovos su mišriomis grėsmėmis
kompetencijos centro veikloje

105

1 veiksmas: finansuoti Migracijos
informacijos centro veiklą

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data

20

1 veiksmas: sumokėti metinį mokestį

Per nustatytą terminą,
data

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Uždavinys: užtikrinti viešojo administravimo gerinimo priemonių įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę
Priemonė: Organizuoti
gyventojų pilietinio aktyvumo
skatinimo priemones

Dalyvauti Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) veikloje

4

16

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

I–IV ketv.

Migracijos
politikos grupė –
Aušra Grikevičienė

I ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė –
Tomas Antulis

Koordinatorė – VRM vyriausioji
patarėja Indrė Baranauskienė

1 veiksmas: organizuoti baigiamąjį
gerąją savivaldybių konsultavimosi
su gyventojais patirtį apibendrinantį
renginį

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

IV ketv.

2 veiksmas: viešinti geruosius
savivaldybių konsultavimosi su
gyventojais patirčių pavyzdžius

Paviešinta informacija,
ne mažiau kaip vieną
kartą

IV ketv.

1 veiksmas: koordinuoti pasirengimą
/ dalyvauti EBPO komitetų Vidaus
reikalų ministerijos kompetencijos
srityse, veikloje
2 veiksmas: dalyvauti Viešojo
valdymo komiteto posėdžiuose

Dalyvauta EBPO
komitetų planuotoje
veikloje, ne mažiau
kaip, proc. - 90
Periodiškai, per
nustatytus terminus,

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Dalia Masaitienė,
Aurelija Tranylienė
Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Aurelija Tranylienė
Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė, Strateginių
sprendimų paramos
grupė,
Regioninės

7

Kodai

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

01-02-03

01-02-04

01-02-05

02.01.01.03

Priemonė: Dalyvauti Europos
viešojo administravimo instituto
(EVAI) veikloje ir sumokėti
EVAI nario mokestį

Priemonė: Užtikrinti Lietuvos
delegacijos Europos Sąjungos
Regionų komitete sekretoriato
funkcionavimą, išlaikant
Lietuvos savivaldybių
asociacijos atstovus Briuselyje
Priemonė: Užtikrinti
savivaldybių veiklos gerosios
patirties sklaidą iš dalies
padengiant Auksinės krivūlės
laureatų apdovanojimo
ceremonijos išlaidas

Asignavimai4

55

90

20

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

3 veiksmas: dalyvauti Regioninės
plėtros politikos komiteto
posėdžiuose ir darbo grupėse
1 veiksmas: užtikrinti narystės EVAI
veikloje prievolių vykdymą –
sumokėti nario mokestį.

Proceso / Indėlio rodiklis

data
Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data
Per nustatytą terminą,
data

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

I–IV ketv.

politikos
departamentas

I ketv.

2 veiksmas: dalyvauti EVAI
Valdybos posėdžiuose

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data

I–IV ketv.

1 veiksmas: finansuoti Lietuvos
delegacijos
Europos
Sąjungos
Regionų
komitete
sekretoriato
funkcionavimą, išlaikyti Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovus
Briuselyje
1 veiksmas: iš dalies apmokėti
Auksinės
krivūlės
laureatų
apdovanojimo ceremonijos išlaidas

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data

I–IV ketv.

Per nustatytą terminą,
data

Uždavinys: užtikrinti funkcijų pagal priskirtas valdymo sritis ir bendrųjų administravimo funkcijų atlikimą,
specialiųjų atašė veiklą

III ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Paulius Skardžius,
Aušra Galvėnienė
Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Paulius Skardžius
Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Aurelija Tranylienė
Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Aurelija Tranylienė

Koordinatoriai pagal
kompetenciją –VRM
administracijos padalinių
vadovai ir VRM vyriausieji ir
vyresnieji patarėjai

8

Kodai

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

01-03-01

01-03-02

01-03-03

Priemonė: Sudaryti sąlygas
Vidaus reikalų ministerijos
administracijos padalinių veiklai
Priemonė: Sudaryti sąlygas
specialiųjų atašė teisėsaugos
klausimais veiklai

Asignavimai4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Per nustatytą terminą
atliktų pavedimų
pagerėjimas, lyginant su
2018 metais, ne mažiau
kaip, proc.– 20
Atlikta pavedimų
(užduočių) per nustatytą
terminą, ne mažiau kaip,
proc. – 90
Dalyvauta planuotuose
ES institucijų komitetų,
darbo grupių veikloje,
kituose planuotuose
tarptautiniuose
renginiuose, ne mažiau
kaip, proc. – 95
Organizuota planuotų
užsienio komandiruočių,
per nustatytus terminus,
ne mažiau kaip, proc. –
95
Pervestos lėšos per
nustatytą terminą, data

I–IV ketv.

4 508

1 veiksmas: užtikrinti Vyriausybės
pavedimų Vidaus reikalų ministerijai
atlikimo laiku pagerėjimą

Dalyvauta planuotuose
renginiuose, ne mažiau
kaip, proc. – 90

164

Priemonė: Dalyvauti Europos
Sąjungos institucijų komitetų,
darbo grupių posėdžiuose,
kituose tarptautiniuose
renginiuose

1 veiksmas: vykdyti pareiginiuose
nuostatuose nustatytas funkcijas ir
pavedimus (užduotis) per nustatytus
terminus
1 veiksmas: koordinuoti dalyvavimą
Europos Sąjungos institucijų
komitetų, darbo grupių posėdžiuose,
kituose tarptautiniuose renginiuose

75
2 veiksmas: organizuoti užsienio
komandiruotes, dalyvauti ES
komitetų, darbo grupių posėdžiuose,
kituose renginiuose
01-03-04

01-03-05

Priemonė: Finansuoti
savivaldybėms perduotos
Gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų
apskaitos duomenų tvarkymo
funkcijos atlikimą
Priemonė: Perduoti Lietuvos
patirtį ES Rytų partnerystės ir
kitoms besivystančioms
valstybėms vidaus reikalų srityje

Koordinatorius (-iai)

667

6

1 veiksmas: Vykdyti lėšų
gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų ir gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų duomenų
tvarkymo funkcijos vykdymui skirtų
lėšų pervedimą
1 veiksmas: dalyvauti ES Rytų
partnerystės formato renginiuose

I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

Koordinatorius –
VRM vyresnysis
patarėjas
Alvydas Genys
Teisėsaugos atašė

I–IV ketv.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė

I–IV ketv.

Ekonomikos ir
finansų
departamentas

I–IV ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė,
Ekonomikos ir
finansų
departamentas

I–IV ketv.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė,

9

Kodai

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

(16, 17 darnaus vystymosi
tikslai)

2 veiksmas: teikti dvišalę paramą
vystymuisi, įgyvendinant ES Dvynių
programos finansuotą projektą
„Gruzijos valstybės tarnybos biuro
pajėgumų kūrimas valstybės tarnybos
reformos įgyvendinimui"
3 veiksmas: teikti dvišalę paramą
vystymuisi įgyvendinant ES Dvynių
programos finansuotą projektą
"Šengeno veiksmų plano plėtojimas
Serbijoje"

01-03-06

Priemonė: Atlikti sociologinius
tyrimus Vidaus reikalų

10

4 veiksmas: teikti dvišalę paramą
vystymuisi įgyvendinant ES Dvynių
programos finansuotą projektą
„Parama Moldovos Respublikos
teisėsaugos institucijų gebėjimų
stiprinimui korupcijos nusikaltimų
prevencijos ir tyrimo srityje“
1 veiksmas: koordinuoti gyventojų
apklausų organizavimą vidaus

VRM ekspertų skaičius,
ne mažiau kaip – 4
VRM ekspertų misijų
darbo dienų skaičius, ne
mažiau kaip – 80

I–IV ketv.

VRM ekspertų skaičius,
ne mažiau kaip – 4
VRM ekspertų misijų
darbo dienų skaičius, ne
mažiau kaip – 80
Serbijos vidaus reikalų
ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų
darbuotojų darbinių
vizitų Lietuvoje
skaičius, ne mažiau kaip
–1
VRM ekspertų skaičius,
ne mažiau kaip – 1

I–IV ketv.
I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

Viešojo saugumo
politikos grupė –
Rustamas
Liubajevas,
Migracijos
politikos grupė –
Aušra Grikevičienė
Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė, Lina
Šemetulskytė.
Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė, Lina
Šemetulskytė.

I–IV ketv.

II ketv.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė, Lina
Šemetulskytė.

I–IV ketv.

Administravimo
departamentas –

10

Kodai

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

ministerijai priskirtose valdymo
srityse

Asignavimai4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų
ministrui pavestose valdymo srityse
veikiančiose įstaigose (įmonėse).
2 veiksmas: atlikti gyventojų
apklausą apie jų požiūrį į valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas:
2.1. parengti gyventojų apklausų
pirkimo užduotis ir pateikti TVŪD
prie VRM;
2.2. parengti ir suderinti gyventojų
apklausų klausimynus su
suinteresuotomis pusėmis;
2.3. vykdyti gyventojų apklausų
sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
2.4. atlikti tyrimų duomenų analizes;

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Eglė Vileikienė,
Inga Smolskaitė
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

2.5. parengti tyrimo duomenų
pristatymus.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

3 veiksmas: atlikti gyventojų
apklausą apie viešojo saugumo
būklės ir teisėsaugos institucijų darbo
vertinimą:
3.1. parengti gyventojų apklausų
pirkimo užduotis ir pateikti Turto
valdymo ir ūkio departamentui prie
VRM;
3.2. parengti ir suderinti gyventojų
apklausų klausimynus su
suinteresuotomis pusėmis;
3.3. vykdyti gyventojų apklausų
sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
3.4. atlikti tyrimų duomenų analizes;

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv. –
2020 m. I
ketv.
IV ketv. –
2020 m. I
ketv.
IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Per nustatytą terminą,

IV ketv.
IV ketv. –

Administravimo
departamentas –
Eglė Vileikienė,
Inga Smolskaitė

Administravimo
departamentas –
Eglė Vileikienė,
Inga Smolskaitė;
Viešojo saugumo
politikos grupė

11

Kodai

02.01. PROGRAMA „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

ne vėliau kaip, data

01-03-07

Pasirengti 2014-2021 m.
Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo
programų įgyvendinimui

15

01-03-08

Pasirengti 2014-2021 m.
Norvegijos finansinio
mechanizmo programų
įgyvendinimui

71

3.5. parengti tyrimo duomenų
pristatymus.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

1 veiksmas: dalyvauti rengiant 20142021 m. Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo programų
aprašymus / įgyvendinimo teisės
aktus / jų pakeitimus – pateikti
pastabas ir pasiūlymus dėl 2014–
2021 m. Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo programų
aprašymų / įgyvendinimo teisės
aktų/jų pakeitimų
2 veiksmas: Organizuoti / dalyvauti
programų administravimo
renginiuose

Pateiktos pastabos ir
pasiūlymai, per
nustatytą terminą, data

1 veiksmas: dalyvauti rengiant
2014–2021 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo programų aprašymus /
įgyvendinimo teisės aktus ir jų
pakeitimus.
2 veiksmas: Organizuoti ir dalyvauti
programų administravimo
renginiuose

Koordinatorius (-iai)
Data

2020 m. I
ketv.
IV ketv. –
2020 m. I
ketv.
IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius

Organizuota / dalyvauta
planuotų renginių, ne
mažiau kaip, skaičius –
5
Pateiktos pastabos ir
pasiūlymai, per
nustatytą terminą, data

IV ketv.

RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius

IV ketv.

RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius

Organizuota/dalyvauta
renginių, per nustatytą
terminą, skaičius – 5

IV ketv.

RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
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03.03. REGIONŲ PLĖTROS IR EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS
Kodai

03.03. PROGRAMA „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo
užtikrinimas“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

03.03.01
03.03.01.01
01-01-07

01-01-08

6

Asignavimai6

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Tikslas: Mažinti Lietuvos regionų socialinius ir ekonominius skirtumus per tolygią ir darnią regionų plėtrą
Uždavinys: Užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimą ir
teisinį investavimo reguliavimą
Priemonė: 2014–2020 m.
Vertinimo ir vertinimo
galimybių stiprinimo
projektams finansuoti

Priemonė: Administruoti 20142020 m. Europos Sąjungos
struktūrinę paramą

Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų

107

977

1 veiksmas: parengti 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ 8.2.1 uždavinio „Sumažinti
geografinių sąlygų ir demografinių
procesų sukeliamus gyvenimo kokybės
netolygumus“ rezultato rodiklių
vertinimo paslaugų galutinę ataskaitą
2 veiksmas: parengti 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos uždavinio, skirto
bendruomenių iniciatyvoms,
įgyvendinimo pažangos vertinimo
paslaugų galutinę ataskaitą
3 veiksmas: parengti 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“
įgyvendinimo tarpinio vertinimo
paslaugų galutinę ataskaitą
1 veiksmas: parengti projekto
mokėjimo prašymus

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Koordinatorius – VRM
Regioninės politikos
departamento direktorius
II ketv.
RPD Europos
regioninės plėtros
fondo skyrius

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Eglė
Šarkauskaitė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė

Parengta mokėjimo
prašymų per nustatytą
terminą, skaičius – 3

IV ketv.

RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Laurita
Jančytė

13
Kodai

03.03. PROGRAMA „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo
užtikrinimas“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

01-01-09

01-01-10

01-01-11

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

Priemonė: Institucinių
pajėgumų stiprinimas ir
veiksmingas viešasis
administravimas

Priemonė: Stiprinti Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pasirengimą reaguoti į
klimato kaitos sukeltų

Asignavimai6

308

15 242

1 294

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

2 veiksmas: parengti projekto
veikloms įgyvendinti viešųjų pirkimų
dokumentus

Parengta dokumentų,
per nustatytą terminą,
skaičius – 4

IV ketv.

1 veiksmas: parengti projekto
mokėjimo prašymus

Parengta prašymų, per
nustatytą terminą,
skaičius – 3

IV ketv.

2 veiksmas: parengti projekto
veikloms įgyvendinti viešųjų pirkimų
dokumentus

Parengta dokumentų,
per nustatytą terminą,
skaičius – 5

IV ketv.

1 veiksmas: skirti finansavimą
(įskaitant papildomą) projektams pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto priemones
2 veiksmas: parengti valstybės
projektų atrankos tvarkos aprašo
keitimą

Finansuota projektų,
skaičius – 15

IV ketv.

RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Laurita
Jančytė
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė
VRM Strateginės
komunikacijos
skyrius –Lina.
Motužytė,
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Eglė
Šarkauskaitė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

3 veiksmas: vykdyti priemonės
įgyvendinimo stebėseną (parengti
įsipareigojimų ir išmokėjimų
detalizavimo, rodiklių pasiekimo
planus)
1 veiksmas vykdyti priemonės
įgyvendinimo stebėseną (parengti
įsipareigojimų ir išmokėjimų
detalizavimo planus)

Ne rečiau kaip kartą per
einamųjų metų ketvirtį,
skaičius – 8

I–IV ketv.

Ne rečiau kaip kartą per
einamųjų metų ketvirtį,
skaičius – 4

I–IV ketv.

RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Laimonas
Gailius
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė
RPD Europos
regioninės plėtros
fondo skyrius –
Rasa
Tamulevičiūtė,

14
Kodai

03.03. PROGRAMA „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo
užtikrinimas“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

01-01-12

01-01-13

03.03.01.02
01-02-01

ekstremaliųjų gamtinių reiškinių
padarinius.
Priemonė: Didinti kultūros
institucijų ir įstaigų veiklos
efektyvumą ir gerinti teikiamų
paslaugų kokybę
Priemonė: Sveikatos srities
viešojo valdymo institucijų
veiklos skaidrumo ir
efektyvumo didinimas bei
teikiamų paslaugų kokybės
gerinimas

Asignavimai6

308

2 120

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1 veiksmas: vykdyti priemonės
įgyvendinimo stebėseną (parengti
įsipareigojimų ir išmokėjimų
detalizavimo planus)
1 veiksmas: vykdyti priemonės
įgyvendinimo stebėseną (parengti
įsipareigojimų ir išmokėjimų
detalizavimo planus)

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Ne rečiau kaip kartą per
einamųjų metų ketvirtį,
skaičius – 4

I–IV ketv.

Ne rečiau kaip kartą per
einamųjų metų ketvirtį,
skaičius – 4

I–IV ketv.

Uždavinys: Užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir valstybės biudžeto lėšų
investavimą
Priemonė: Gerinti paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybę
savivaldybėse

2 053

1 veiksmas: skirti finansavimą /
papildomą finansavimą projektams
pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 10 prioriteto priemonę
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“
2 veiksmas:. vykdyti priemonės
įgyvendinimo stebėseną (parengti
įsipareigojimų ir išmokėjimų, rodiklių
detalizavimo planus)
1 veiksmas: vykdyti priemonės
įgyvendinimo stebėseną (parengti
įsipareigojimų ir išmokėjimų planus)

Skirtas finansavimas
projektams, per
nustatytą terminą,
skaičius – 7

I–IV ketv.

Ne rečiau kaip kartą per
einamųjų metų ketvirtį,
skaičius – 8

I–IV ketv.

Ne rečiau kaip kartą
per einamųjų metų
ketvirtį, skaičius – 4

I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

Mindaugas
Kauzonas
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė
Koordinatorius –
VRM Regioninės
politikos
departamento
direktorius
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Vilma
Verkauskienė

RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė
RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė

15
Kodai

03.03. PROGRAMA „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo
užtikrinimas“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

01-02-02

01-02-03

01-02-04

Priemonė: Įgyvendinant vietos
plėtros strategijas, gerinti
vietines įsidarbinimo galimybes
ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją
Priemonė: Kompleksiškai
plėtoti ir atnaujinti su
problemomis susiduriančių
5 didžiųjų miestų dalių ir
tikslinėmis teritorijomis
pripažintų mažų ir vidutinių
miestų viešąją infrastruktūrą
Priemonė: Kompleksiškai
atnaujinti 1–6 tūkst. gyventojų
turinčių miestų (išskyrus
savivaldybių centrus), miestelių
ir kaimų bendruomeninę ir
viešąją infrastruktūrą

Asignavimai6

3 828

68 617

13 172

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data
I–IV

1 veiksmas: vykdyti priemonės
įgyvendinimo stebėseną (parengti
įsipareigojimų ir išmokėjimų planus)

Ne rečiau kaip kartą per
einamųjų metų ketvirtį,
skaičius - 4

1 veiksmas: parengti sprendimų
projektus dėl finansavimo skyrimo
projektams, įgyvendinamiems pagal
2014 – 2020 m. Veiksmų programos 7
prioriteto įgyvendinimo priemones

Parengta sprendimų
projektų, per nustatytą
terminą, skaičius – 40

I–IV ketv.

1 veiksmas: parengti sprendimų
projektus dėl finansavimo skyrimo
projektams, įgyvendinamiems pagal
2014 – 2020 m. Veiksmų programos
8.2 prioriteto įgyvendinimo priemonę

Parengta sprendimų
projektų, per nustatytą
terminą, skaičius – 8

I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

RPD Europos
socialinio fondo
skyrius – Edita
Kajutienė
RPD Europos
regioninės plėtros
fondo skyrius –
Rasa
Tamulevičiūtė,
Mindaugas
Kauzonas
RPD Europos
regioninės plėtros
fondo skyrius –
Rasa
Tamulevičiūtė,
Mindaugas
Kauzonas
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03.53. EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMA
Kodai
03.53.01
03.53.01.01
01-01-02

01-01-07

01-01-08

7

03.53. PROGRAMA „Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai7

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Koordinatorius (-iai)
Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Tikslas: Skatinti Lietuvos regionų socialinę ir ekonominę plėtrą ir mažinti netolygumus tarp Lietuvos regionų ir Europos Sąjungos
valstybių regionų
Koordinatorius – VRM
Regioninės politikos
Uždavinys: užtikrinti teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų gyvendinimą (ETBT)
departamento direktorius
Priemonė: Teikti techninę
533
1 veiksmas: koordinuoti 2014-2020
Per nustatytą terminą,
I ketv.
RPD Teritorinio
pagalbą įgyvendinant 2014ETB tikslo Lietuvos ir Lenkijos
data
bendradarbiavimo
2020 ETB tikslo Lietuvos ir
bendradarbiavimo per sieną programą
programų skyrius
Lenkijos bendradarbiavimo per
– pasirašyti sutartį su VšĮ Jungtiniu
– Deimantė
sieną programą
techniniu sekretoriatu
Jankūnaitė
(VšĮ Jungtinis
techninis
sekretoriatas)
Priemonė: Administruoti ETB
60
1 veiksmas: parengti ETB tikslo
Parengti dokumentai per IV ketv.
RPD Teritorinio
tikslo programų įgyvendinimą
programų įgyvendinimo teisės aktus /
nustatytą terminą, data
bendradarbiavimo
jų pakeitimus
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
2 veiksmas: suorganizuoti /
Suorganizuota /
I–IV ketv. RPD Teritorinio
sudalyvauti programų administravimo
sudalyvauta planuotų
bendradarbiavimo
renginiuose
renginių, per nustatytus
programų skyrius
terminus, skaičius – 15
– Deimantė
Jankūnaitė
3 veiksmas: išnagrinėti informaciją dėl Išnagrinėta dokumentų
I–IV ketv. RPD Teritorinio
Lietuvos partnerių pasirinktų tikrintojų per nustatytus terminus,
bendradarbiavimo
skaičius – 75
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
Priemonė: Įgyvendinti 201413 610
1 veiksmas: pasirašyti paramos
Pasirašyta dokumentų,
I–IV ketv. RPD Teritorinio
2020 ETB tikslo Lenkijos ir
sutartis/susitarimus dėl jų pakeitimo
per nustatytą terminą,
bendradarbiavimo
programų skyrius

Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų
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Kodai

03.53. PROGRAMA „Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai7

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programą

01-01-09

Priemonė: Bendrafinansuoti
2014-2020 ETB tikslo
programas ir projektus

Koordinatorius (-iai)
Proceso / Indėlio rodiklis

Data

skaičius – 30

1 597

2 veiksmas: išnagrinėti projektų
paraiškas vadovaujančiajai institucijai

Išnagrinėta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius – 70

I–IV ketv.

3 veiksmas: pateikti deklaraciją,
ataskaitas Europos Komisijai

Pateikta dokumentų per
nustatytą terminą,
skaičius – 3

IV ketv.

1 veiksmas: išnagrinėti paraiškas dėl
bendrojo finansavimo skyrimo

Išnagrinėta dokumentų,
per nustatytą terminą,
skaičius – 100

IV ketv.

2 veiksmas: pasirašyti bendrojo
finansavimo sutartis

Pasirašyta dokumentų,
per nustatytą terminą,
skaičius – 80

IV ketv.

3 veiksmas: išnagrinėti avansinio /
galutinio mokėjimo prašymus

Išnagrinėta dokumentų,
per nustatytą terminą,
skaičius – 120

IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
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03.54. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMA
Kodai
03.54.01
03.53.01.01
01-01-01

01-01-02

01-01-03

8

03.54. PROGRAMA „Europos kaimynystės priemonės programa“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai8

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Koordinatorius (-iai)
Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Tikslas: Plėsti Lietuvos regionų socialinius ir ekonominius lygmenis mažinant plėtros netolygumus tarp Lietuvos regionų ir Europos
Sąjungos kaimyninių valstybių regionų
Koordinatorius – VRM
Uždavinys: Užtikrinti Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną
Regioninės politikos
programų įgyvendinimą (EKPP)
departamento direktorius
Priemonė: Įgyvendinti EKP
16 395
1 veiksmas: pasirašyti paramos
Pasirašyta paramos
IV ketv.
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo per sieną
sutarčių/susitarimų dėl
bendradarbiavimo
sutartis/susitarimus dėl jų pakeitimo
Latvijos, Lietuvos ir
jų pakeitimo, per
programų skyrius
Baltarusijos programą
nustatytą terminą,
– Deimantė
Jankūnaitė
skaičius – 30
2 veiksmas: išnagrinėti projektų
Išnagrinėta projektų
IV ketv.
RPD Teritorinio
paraiškų
bendradarbiavimo
paraiškas vadovaujančiajai institucijai
vadovaujančiajai
programų skyrius
institucijai, per
– Deimantė
Jankūnaitė
nustatytą terminą,
skaičius – 40
3 veiksmas: pateikti deklaracijas,
Pateikta deklaracijų,
RPD Teritorinio
IV ketv.
prašymų, ataskaitų
bendradarbiavimo
prašymus, ataskaitas Europos
Europos Komisijai, per
programų skyrius
Komisijai
nustatytą terminą,
– Deimantė
skaičius – 2
Jankūnaitė
Priemonė: Teikti techninę
1 100
1 veiksmas: koordinuoti EKP
Pasirašyta sutartis su
RPD Teritorinio
pagalbą įgyvendinant EKP
bendradarbiavimo per sieną Latvijos,
VšĮ Jungtiniu techniniu
bendradarbiavimo
bendradarbiavimo per sieną
Lietuvos ir Baltarusijos programą
sekretoriatu per
programų skyrius
Latvijos, Lietuvos ir
nustatytą terminą, data
– Deimantė
I ketv.
Baltarusijos programą
Jankūnaitė
(VšĮ Jungtinis
techninis
sekretoriatas)
207
Parengta teisės aktų/jų
RPD Teritorinio
1 veiksmas
IV ketv.
pakeitimų, per nustatytą
bendradarbiavimo

Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų
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Kodai

03.54. PROGRAMA „Europos kaimynystės priemonės programa“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai8

Priemonė: Administruoti EKP
bendradarbiavimo per sieną
programų įgyvendinimą

01-01-04

Priemonė: Įgyvendinti EKP
bendradarbiavimo per sieną
Lietuvos ir Rusijos Federacijos
programą

4 014

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

terminą, skaičius – 2
Programų
administravimo
renginių, per nustatytą
terminą, skaičius – 5

IV ketv.

3 veiksmas: parengti programos
įgyvendinimo dokumentus ir
procedūras

Parengta programos
įgyvendinimo
dokumentų ir
procedūrų, per nustatytą
terminą, skaičius – 3
Pasirašyta paramos
sutarčių/susitarimų dėl
jų pakeitimo, per
nustatytą terminą,
skaičius – 12
Išnagrinėta projektų
paraiškų
vadovaujančiajai
institucijai, per
nustatytą terminą,
skaičius – 12
Pateikta deklaracijų,
prašymų, ataskaitų
Europos Komisijai, per
nustatytą terminą,
skaičius – 2
Pasirašyta sutartis su
VšĮ Jungtiniu techniniu
sekretoriatu 2019-03-31

IV ketv.

1 veiksmas: : pasirašyti paramos
sutartis/susitarimus dėl jų pakeitimo

3 veiksmas: pateikti deklaracijas,
prašymus, ataskaitas Europos
Komisijai
Priemonė: Teikti techninę
pagalbą įgyvendinant EKP
bendradarbiavimo per sieną
Lietuvos ir Rusijos Federacijos
programą

484

Data

parengti EKP bendradarbiavimo per
sieną programų įgyvendinimo teisės
aktus/jų pakeitimus
2 veiksmas: suorganizuoti /sudalyvauti
programų administravimo renginiuose

2 veiksmas: išnagrinėti projektų
paraiškas vadovaujančiajai institucijai

01-01-05

Koordinatorius (-iai)
Proceso / Indėlio rodiklis

1 veiksmas: koordinuoti EKP
bendradarbiavimo per sieną Lietuvos ir
Rusijos Federacijos programą.

IV ketv.

IV ketv.

IV ketv.

I–II ketv..

Vykdytojas (-jai)

programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
– Deimantė
Jankūnaitė
RPD Teritorinio
bendradarbiavimo
programų skyrius
–Deimantė
Jankūnaitė
(VšĮ Jungtinis
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Kodai

03.54. PROGRAMA „Europos kaimynystės priemonės programa“
Tikslas / Uždavinys / Priemonė

Asignavimai8

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Koordinatorius (-iai)
Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

techninis
sekretoriatas)
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II SKYRIUS
2019 METŲ PRIORITETINIAI DARBAI PAGAL MINISTRUI PAVESTAS VALDYMO SRITIS

01. VIEŠASIS SAUGUMAS. Prioritetiniai darbai.
Kodai9
01.01.01

01.01.02

01.01.03

9

01.VIEŠASIS SAUGUMAS.
Pagrindiniai darbai

Tobulinti teisinį reglamentavimą, susijusį su
nustatytų saugaus elgesio paviršinių vandens
telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens
telkinių ledo reikalavimų laikymosi
užtikrinimu ir skęstančiųjų gelbėjimo darbų
organizavimu
Tobulinti teisinį reguliavimą siekiant sumažinti
fiktyvių sutarčių sudarymo transporto
priemonių prekybos srityje mastą

Parengti Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2,
22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.
XIII-1539, Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 68, 281 straipsnių pakeitimo ir

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio
rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Parengti Lietuvos Respublikos vandens
įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų
kodekso pakeitimo įstatymo projektus

Per nustatytą
terminą, data

II ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

Parengti Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso
pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos
transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo
įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo
projektus
Parengti Vyriausybės 2006 m. gegužės 1 d.
nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto
priemones vairuojančių ir kitų asmenų
neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo
taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo

Per nustatytą
terminą, data

III ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

Per nustatytą
terminą, data

2019-03-31

Viešojo saugumo
politikos grupė

Prioritetinių darbų kodas formuojamas pagal vidaus reikalų ministrui pavestas valdymo sritis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 „Dėl
ministrams pavedamų valdymo sričių „ (2018-09-14 aktuali redakcija):
 VIEŠASIS SAUGUMAS: VALDYMOS SRITIES KODAS 01 (Viešasis saugumas). Kiti du skaičiai VALDYMO SRITIES KRYPTIES KODAI: 01.01. viešoji tvarka; 01.02 – vidaus tarnyba;
01.03 – priešgaisrinė bei civilinė sauga ir gelbėjimo darbai; 01.04 – valstybės sienos apsauga; 01.05 – šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvarta; 01.06 –
saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsauga. Po to du skaičiai – eilės numeris (01, 02...)
 VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS; ELEKTRONINĖ ATPAŽINTIS: KODAS 02. Kiti du skaičiai VALDYMO SRITIES KRYPTIES KODAI: 02.01. viešasis administravimas; 02.02 –
elektroninė atpažintis. Po to du skaičiai – eilės numeris (01, 02...)
 VIETOS SAVIVALDA: KODAS 03. Po to du skaičiai – eilės numeris (01, 02...)
 REGIONŲ PLĖTRA: KODAS 04. Po to du skaičiai – eilės numeris (01, 02...)
 VALSTYBĖS TARNYBA: KODAS 05. Po to du skaičiai – eilės numeris (01, 02...)
 MIGRACIJA: KODAS 08. Po to du skaičiai – eilės numeris (01, 02...)
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Kodai9

01.VIEŠASIS SAUGUMAS.
Pagrindiniai darbai
1

Kodekso papildymo 281 straipsniu įstatymo
Nr. XIII-1929 ir Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso 120, 121
straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo
1341 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1956
įgyvendinamųjų teisės aktų projektus

01.05.01

01.05.02

01.03.01.

Reorganizuoti Ginklų fondą jo funkcijas
perduodant kitoms valstybės institucijoms bei
atsisakyti valstybės įstaigoms nebūdingų
komercinių B, C kategorijų ginklų ir šaudmenų
prekybos funkcijų, jas perduodant privatiems
subjektams
Įgyvendinti 2017 m. gegužės 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos
direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir
laikymo kontrolės, nuostatas
Parengti Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr.
IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo
skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktų projektus

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio
rodiklis

alkoholio koncentracijos darbo metu
nustatymo“, Motorinių transporto
priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo
taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro
2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328,
Teisės vairuoti transporto priemones
atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto vidaus reikalų ministro 2009 m.
liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418, ir
Motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų
vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25
d. įsakymu Nr. 260, pakeitimų projektus
Parengti Ginklų fondo įstatymo
Per nustatytą
pripažinimo netekusiu galios įstatymo
terminą, data
įgyvendinamųjų teisės aktų projektus

Data

Vykdytojas (-jai)

IV ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

Parengti Ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo
įgyvendinamųjų teisės aktų projektus

Per nustatytą
terminą, data

II ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

1. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 17 d.
nutarimo Nr. 1457 „Dėl Pagalbos tarnybų
trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo
jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono
numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą
2. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m.

Per nustatytą
terminą, data

II ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

Per nustatytą
terminą, data

II ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė
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Kodai9

01.04.04.

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.VIEŠASIS SAUGUMAS.
Pagrindiniai darbai

Optimizuoti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos atliekamas funkcijas –
atsisakyti tarnybai nebūdingos, su valstybės
sienos apsauga nesusijusios funkcijos vykdyti
Lietuvos Respublikos branduolinės energijos
įstatyme pavestų saugoti objektų ir krovinių
fizinę apsaugą, taip pat apsaugos reagavimo
pajėgų funkcijas
Numatyti seksualinio pobūdžio nusikalstamas
veikas prieš mažamečius ir nepilnamečius
asmenis padariusiems asmenims baudžiamojo
poveikio priemonę – terminuotą įpareigojimą
pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą
Į nacionalinę teisę perkelti 2018 m. gegužės 30
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
(ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama
Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos
naudojimo pinigų plovimui ar teroristų
finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos
direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES,
nuostatas
Išnagrinėti galimybes įsteigti teisėsaugos atašė
pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje
Jungtinėje Karalystėje ir parengti atitinkamus
pasiūlymus

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio
rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą
terminą, data

III ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

Parengti Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso ir Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
pakeitimo įstatymų projektus

Per nustatytą
terminą, data

I ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

Parengti Pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymo
Nr.
VIII-275 pakeitimo ir lydimųjų įstatymų
projektus

Per nustatytą
terminą, data

IV ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

Per nustatytą
terminą, data

IV ketv.

Viešojo saugumo
politikos grupė

gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-803/V1140 „Dėl Operatyviojo greitosios
medicinos pagalbos tarnybos pajėgų ir
priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios projektą
Parengti Valstybės sienos ir jos apsaugos
įstatymo ir Branduolinės energijos įstatymo
pakeitimo įstatymų įgyvendinamųjų teisės
aktų projektus
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02. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS. EL. ATPAŽINTIS. Prioritetiniai darbai

Kodai

02.VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS; ELEKTRONINĖ ATPAŽINTIS.

02.01.

Viešasis administravimas. Svarbiausi (prioritetiniai) metų darbai:

Pagrindiniai darbai

02.01.01.

Parengti Viešojo administravimo įstatymo
pakeitimo (nauja redakcija) projektą

02.01.02

Parengti valstybės viešojo sektoriaus įstaigų
teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir šių
paslaugų teikėjų sąrašą

02.01.03

Parengti savivaldybių teikiamų viešųjų
paslaugų tipinių pavadinimų, kurie būtų skirti
naudoti Viešųjų ir administracinių paslaugų
stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje
(PASIS), sąrašą

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1. Pateikti Viešojo administravimo
įstatymo pakeitimo (nauja redakcija)
projektą suinteresuotų institucijų
išvadoms gauti
2. Pateikti Viešojo administravimo
įstatymo pakeitimo (nauja redakcija)
projektą Vyriausybei
1. Surinkti informaciją apie ministerijų
ir jų reguliuojamų viešojo sektoriaus
įstaigų teikiamas administracines
paslaugas
2. Apibendrinti ir įvertinti informaciją
apie ministerijų ir jų reguliuojamų
viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas
administracines paslaugas
3. Surinkti informaciją apie kitų
valstybės viešojo sektoriaus įstaigų
teikiamas administracines paslaugas
4. Apibendrinti ir įvertinti informaciją
apie kitų valstybės viešojo sektoriaus
įstaigų teikiamas administracines
paslaugas
1. Surinkti informaciją apie
savivaldybių teikiamas viešąsias
paslaugas
2. Apibendrinti ir įvertinti surinktą
informaciją apie savivaldybių
teikiamas viešąsias paslaugas

Koordinatorius (-iai)
Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą
terminą, data

II ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Adomas Puidokas,
Virginijus Vaškelis,
Sandra Šarkutė

Per nustatytą
terminą, data

IV ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Sandra Šarkutė,
Virginijus Vaškelis

Per nustatytą
terminą, data

II ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Virginijus Vaškelis,
Sandra Šarkutė,
Dalia Masaitienė
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Kodai
02.01.04

02.02.
02.02.01.

02.VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS; ELEKTRONINĖ ATPAŽINTIS.
Pagrindiniai darbai

Nustatytu periodiškumu parengti ir Vidaus
reikalų ministerijos vadovybei pateikti
apibendrintą informaciją apie pasiektą pažangą
įgyvendinant Viešojo sektoriaus įstaigų
sistemos tobulinimo gairių nuostatas ir Viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių
įgyvendinimo veiksmų planą

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1. Surinkti informaciją apie pasiektą
pažangą įgyvendinant Viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo
gairių nuostatas ir Viešojo sektoriaus
įstaigų sistemos tobulinimo gairių
įgyvendinimo veiksmų planą
2. Apibendrinti ir įvertinti surinktą
informaciją apie pasiektą pažangą
įgyvendinant Viešojo sektoriaus
įstaigų sistemos tobulinimo gairių
nuostatas ir Viešojo sektoriaus įstaigų
sistemos tobulinimo gairių
įgyvendinimo veiksmų planą
Elektroninė atpažintis. Svarbiausi (prioritetiniai) metų darbai:
Koordinuoti Lietuvos Respublikos elektroninės 1. Koordinuoti tarpinstitucinės darbo
atpažinties schemos notifikavimo procedūrą
grupės sudarymą Lietuvos Respublikos
užtikrinant 2014 m. liepos 23 d. Europos
elektroninės atpažinties schemos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
notifikavimui
910/2014 nuostatas
2. Koordinuoti dokumentų, reikalingų
notifikuoti Lietuvos Respublikos
elektroninės atpažinties schemą,
parengimą
3. Koordinuoti parengtų dokumentų,
reikalingų notifikuoti Lietuvos
Respublikos elektroninės atpažinties
schemą, pateikimą pagal nustatytą
procedūrą Bendradarbiavimo tinklui,
įkurtam įgyvendinant reglamento Nr.
910/2014 ir jo įgyvendinamųjų aktų
nuostatas

Koordinatorius (-iai)
Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą
terminą, data

II, III, IV
ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Virginijus Vaškelis

Per nustatytą
terminą, data

II ketv.

Per nustatytą
terminą, data

III ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Indrė
Baranauskienė

Per nustatytą
terminą, data

IV ketv.
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03. VIETOS SAVIVALDA . Prioritetiniai darbai.

Kodai

03.VIETOS SAVIVALDA.

03.
03.01.

Vietos savivalda. Svarbiausi (prioritetiniai) metų darbai:
Parengti Lietuvos Respublikos vietos
1. Pateikti Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo
savivaldos įstatymo pakeitimo
projektą
įstatymo projektą suinteresuotų
institucijų išvadoms gauti
2. Pateikti Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą Vyriausybei
Parengti Lietuvos Respublikos laikino
1. Pateikti Lietuvos Respublikos
tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje
laikino tiesioginio valdymo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektą
savivaldybės teritorijoje įstatymo
pakeitimo projektą suinteresuotų
institucijų išvadoms gauti
2. Pateikti Lietuvos Respublikos
laikino tiesioginio valdymo
savivaldybės teritorijoje įstatymo
pakeitimo projektą Vyriausybei
Parengti Lietuvos Respublikos Klaipėdos
1. Pateikti Lietuvos Respublikos
miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių
Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono
teritorijų ribų keitimo įstatymo projektą
savivaldybių teritorijų ribų keitimo
įstatymo projektą suinteresuotų
institucijų išvadoms gauti
2. Pateikti Lietuvos Respublikos
Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono
savivaldybių teritorijų ribų keitimo
įstatymo projektą Vyriausybei
Vykdyti vietos gyventojų apklausų atlikimo ir 1. Surinkti duomenis iš savivaldybių
gyventojų dalyvavimo jose stebėseną, jos
apie jų organizuotas vietos gyventojų
rezultatus skelbti Vidaus reikalų ministerijos
apklausas ir gyventojų dalyvavimą jose

03.02.

03.03.

03.04.

Pagrindiniai darbai

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą terminą,
data

III ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Dalia Masaitienė

Per nustatytą terminą,
data

III ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Dalia Masaitienė

Per nustatytą terminą,
data

IV ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
politikos grupė –
Aurelija
Tranylienė

Per nustatytą terminą,
data

IV ketv.

Viešojo
administravimo ir
vietos savivaldos
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Kodai

03.VIETOS SAVIVALDA.
Pagrindiniai darbai

interneto svetainėje ir su jais supažindinti
savivaldybes.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų
programos veiksmų plano 1.2.2.1 veiksmas.

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

2. Skelbti išanalizuotus ir
apibendrintus duomenis Vidaus reikalų
ministerijos interneto svetainėje.

Vykdytojas (-jai)

politikos grupė –
Dalia Masaitienė,
Aurelija
Tranylienė

04. REGIONŲ PLĖTRA. Prioritetiniai darbai.
Kodai

04.REGIONŲ PLĖTRA.
Pagrindiniai darbai

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

IV ketv.

Regioninės
politikos
departamento
Strateginio
koordinavimo
skyrius
Regioninės
politikos
departamento
Strateginio
koordinavimo
skyrius
VRM Regioninės
politikos
departamentas,
VRM Strateginės
komunikacijos
skyrius

04.
04.01.

Regionų plėtra. Svarbiausi (prioritetiniai) metų darbai:
Koordinuoti Lietuvos regioninės politikos
Parengti reikiamus teisės aktus dėl
krypčių, numatytų Baltojoje knygoje
regioninės politikos krypčių nustatymo
įgyvendinimą
ir veiklos plano sudarymo per
nustatytą terminą

04.02.

Įgyvendinti Regioninės plėtros įstatymo 15
straipsnio nuostatą dėl socialinių ir
ekonominių partnerių įtraukimo į regionų
plėtros tarybų veiklą

Parengti reikiamus teisės aktus dėl
Socialinių ir ekonominių partnerių
pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų
plėtros tarybas ir RPT sudėties
tvirtinimo per nustatytą terminą

Per nustatytus terminus,
data

I–IV
ketv.

04.03.

Organizuoti regioninės politikos pavasario
forumą

Parengti renginio programą, sąmatą,
dalyvių sąrašą, kvietimus dalyviams

Per nustatytus terminus,
data

II ketv.

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

Valstybės
tarnybos ir vidaus
tarnybos politikos
grupė – Irina
Malukienė

Per nustatytą terminą,
data

05. VALSTYBĖS TARNYBA. Prioritetiniai darbai.
Kodai

05.VALSTYBĖS TARNYBA.

05.
05.01.

Valstybės tarnyba. Svarbiausi (prioritetiniai) metų darbai:
Sudaryti teisines prielaidas įsteigti Viešojo
Parengti ir Vyriausybei pateikti
sektoriaus darbuotojų registrą
Viešojo sektoriaus darbuotojų registro
ir su juo susijusių įstatymų projektus

Pagrindiniai darbai

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai
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08. MIGRACIJA. Prioritetiniai darbai.
Kodai
08.
08.01.

08.02.

08.03.

08.04.

08.05.

08. MIGRACIJA.
Pagrindiniai darbai

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Migracija. Svarbiausi (prioritetiniai) metų darbai:
Tobulinti esamą teisinį reglamentavimą dėl Suderinti įstatymo „Dėl užsieniečių
trečiųjų šalių piliečių atvykimo darbo ir kitos teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo
teisėtos veiklos tikslais, įgyvendinti priemones, projekto ir kitų susijusių įstatymų
kurios leistų supaprastinti ir pagreitinti pakeitimų projektų nuostatas ir pateikti
imigracijos
procedūras,
kartu
mažinti projektus
Lietuvos
Respublikos
galimybes jomis piktnaudžiauti
Vyriausybei
Užtikrinti JK piliečių ir jų šeimos narių, Parengti
ir
pateikti
Lietuvos
gyvenančių
Lietuvos
Respublikoje
ir Respublikos Vyriausybei įstatymo „Dėl
atvykstančių į Lietuvos Respubliką po JK užsieniečių
teisinės
padėties“
išstojimo iš ES be susitarimo, teisinės padėties pakeitimo įstatymo ir kitų susijusių
reglamentavimą
įstatymų pakeitimų projektus, dalyvauti
šių projektų svarstyme
Užtikrinti migracijos procesų stebėsenos Atlikti Lietuvos migracijos politikos
koordinavimą ir atlikti šių procesų analizę
krypčių įgyvendinimo pažangos ir
vykstančių migracijos procesų pokyčių
analizę, pateikti išvadas ir pasiūlymus
Vyriausybei
Pagal kompetenciją dalyvauti migracijos Atlikti įgyvendinamųjų teisės aktų
procesų
valdymo
sistemos
pertvarkos projektų vertinimą ir pateikti išvadas,
įgyvendinime
pagal kompetenciją dalyvauti kitų
priemonių įgyvendinime
Užtikrinti sklandų Lietuvos pirmininkavimą 1. Parengti koncepciją dėl naujų
Prahos procesui, siekti šio proceso sinergijos su iniciatyvų Prahos proceso plėtros
kitais migracijos bendradarbiavimo formatais
kontekste ir pristatyti ją su Prahos
procesu susijusiuose renginiuose
2. Prisidėti organizuojant ne mažiau
kaip 2 renginius pagal Prahos proceso
veiklos metinį planą

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

I ketv.

Migracijos
politikos grupė –
Aušra
Grikevičienė

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

I ketv.

Migracijos
politikos grupė –
Aušra
Grikevičienė

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

Migracijos
politikos grupė –
Aušra
Grikevičienė

Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data

I-III ketv.

Parengta koncepcija per
nustatytus terminus, data

II ketv.

Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data

I–IV
ketv.

Migracijos
politikos grupė –
Aušra
Grikevičienė
Migracijos
politikos grupė –
Aušra
Grikevičienė,
Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė
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III SKYRIUS
2019 METŲ KITI PRIORITETINIAI DARBAI
Eil. Nr.
1.

2.

09. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS.
Pagrindiniai darbai

Koordinatorius (-iai)
Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Svarbiausi (prioritetiniai) metų darbai:
Rengti
tarptautinius
susitarimus
bei 1 veiksmas:
Ratifikuoti Lietuvos
koordinuoti jų ratifikavimo ir tvirtinimo Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo
procesą
Socialistinės Respublikos Vyriausybės
susitarimą dėl piliečių readmisijos
2 veiksmas: Parengti pasirašymui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Latvijos Respublikos Vyriausybės
susitarimą dėl Lietuvos ir Latvijos
valstybinės sienos priežiūros ir sienos
įgaliotinių veiklos
3 veiksmas: Parengti pasirašymui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Serbijos Respublikos Vyriausybės
protokolą dėl Europos Bendrijos ir
Serbijos Respublikos susitarimo dėl
neteisėtai
gyvenančių
asmenų
readmisijos įgyvendinimo
Priemonė: Koordinuoti pasirengimą Lietuvos 1 veiksmas: Identifikuoti
pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių pirmininkavimo BJVT formatams
taryboje (BJVT) Vidaus reikalų ministerijos prioritetus Vidaus reikalų ministerijos
kompetencijos srityse
kompetencijos srityse, įtraukiant juos į
bendrą Lietuvos pirmininkavimo
BJVT planą
2 veiksmas: Parengti pirmininkavimo
BJVT formatams darbo grupių ir
renginių kalendorių Vidaus reikalų
ministerijos kompetencijos srityse

_________________

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

III ketv.

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

IV ketv.

Identifikuoti prioritetai,
per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

IV ketv.

Parengtas darbo grupių ir
renginių kalendorius, per
nustatytą terminą ne
vėliau kaip, data

IV ketv.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė – Loreta
Poliakaitė,
Viešojo saugumo
politikos grupė –
Rustamas
Liubajevas

