PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Išorės sienų fondo programa (kodas 55)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
55-01-01-01 Administruoti Išorės
sienų fondo daugiametę
2007–2013 m.
nacionalinę programą

Užtikrinti, kad pagrindinė informacija
apie Išorės sienų fondo daugiametę
2007–2013 m. ir 2011 m. metinę
programas, paramos gavėjų sąrašas,
projektų pavadinimai ir jiems skirtų
bendrojo finansavimo lėšų sumos būtų
skelbiamos Vidaus reikalų ministerijos
interneto svetainėje
Parengti ir pateikti Europos Komisijai
Išorės sienų fondo 2008 m. metinės
programos įgyvendinimo galutinę
ataskaitą
Parengti ir pateikti Europos Komisijai
patikslintos Išorės sienų fondo 2009 m.
metinės programos projektą

1

2

Informacija Vidaus
reikalų ministerijos
interneto svetainėje
atnaujinta kartų,
(ne mažiau) – 4.

Vidaus reikalų
ministerijos
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius1

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos

2011 m.
I ketvirtis

Toliau Vidaus reikalų ministerijos padaliniai – be nuorodos „Vidaus reikalų ministerijos“
Asignavimai skirti visiems Vidaus reikalų ministerijos padaliniams, dalyvaujantiems Išorės sienų fondo ir Europos grąžinimo fondo administravime

2011 m.
I ketvirtis

4 204,42

2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius

Patikslinti ir pateikti Europos Komisijai
Išorės sienų fondo 2011 m. metinės
programos projektą pagal Europos
Komisijos pateiktas pastabas
Surinkti ir pateikti Europos Komisijai
(Eurostatui) statistinius duomenis,
reikalingus valstybių narių Išorės sienų
fondo 2012 m. metinių programų
ištekliams paskirstyti
Parengti ir pateikti Europos Komisijai
Išorės sienų fondo 2012 m. metinės
programos projektą
Organizuoti Išorės sienų fondo projektų
atrankos ir Išorės sienų fondo priežiūros
komitetų posėdžius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
IV ketvirtis

pagal poreikį

Europos grąžinimo fondo programa (kodas 56)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
56-01-01-01 Administruoti Europos
grąžinimo fondo
daugiametę 2008–
3

Užtikrinti, kad pagrindinė informacija
apie Europos grąžinimo fondo
daugiametę 2008–2013 m. ir 2011 m.

Informacija Vidaus
reikalų ministerijos
interneto svetainėje

Europos
Sąjungos
paramos

Asignavimai skirti visiems Vidaus reikalų ministerijos padaliniams dalyvaujantiems Išorės sienų fondo ir Europos grąžinimo fondo administravime

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2 43,13

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
2013 m. nacionalinę
programą

Įstaigos veiksmo pavadinimas
metinę programas, paramos gavėjų
sąrašas, projektų pavadinimai ir jiems
skirtų bendrojo finansavimo lėšų sumos
būtų skelbiami Vidaus reikalų
ministerijos interneto svetainėje
Parengti ir pateikti Europos Komisijai
Europos grąžinimo fondo 2008 m.
metinės programos įgyvendinimo galutinę
ataskaitą
Parengti ir pateikti Europos Komisijai
patikslintos Europos grąžinimo fondo
2009 m. metinės programos projektą
Patikslinti ir pateikti Europos Komisijai
Europos grąžinimo fondo 2011 m.
metinės programos projektą pagal
Europos Komisijos pateiktas pastabas
Surinkti ir pateikti Europos Komisijai
(Eurostatui) statistinius duomenis,
reikalingus valstybių narių Europos
grąžinimo fondo 2012 m. metinių
programų ištekliams paskirstyti
Parengti ir paskelbti atvirą kvietimą teikti
paraiškas Europos grąžinimo fondo
paramai gauti pagal Europos grąžinimo
fondo 2010 m. metinę programą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
atnaujinta kartų,
(ne mažiau) – 4.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

administravimo
skyrius

Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Parengti ir pateikti Europos Komisijai
Europos grąžinimo fondo 2012 m.
metinės programos projektą
Organizuoti Europos grąžinimo fondo
priežiūros ir projektų atrankos komiteto
posėdžius

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

pagal poreikį

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė (kodas 01)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antras strateginis tikslas)
01-01-01-01 Vykdyti Lietuvos
pirmininkavimo,
įgyvendinant Baltijos
jūros regiono valstybių
kovos su organizuotu
nusikalstamumu
projektą „Task Force
on Organized Crime“,
2011–2012 m. darbo
programą
01-01-01-02 Organizuoti
nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų
prevencijos projektų
(programų) konkursus
ir skatinti geriausiųjų
autorius

Rengti Baltijos jūros regiono valstybių
kovos su organizuotu nusikalstamumu
projekto operatyvinius susitikimus ir
Baltijos jūros regiono valstybių kovos su
organizuotu nusikalstamumu projekto
vertinimo grupės posėdžius

Surengta
operatyvinių
susitikimų (skaičius)
– 4;
Surengta vertinimo
grupės posėdžių
(skaičius) – 1.
Surengta nusikaltimų
ir kitų teisės
pažeidimų
prevencijos projektų
(programų) konkursų
(skaičius) – 1.

Protokolo ir
viešųjų ryšių
skyrius,
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

250

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
I–II ketvirčiai

5

5
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

01-01-01-03 Atlikti viešojo
saugumo būklės šalyje
tyrimą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Atlikta Lietuvos
gyventojų apklausų
(skaičius) – 1.

01-01-01-04 Sudaryti sąlygas
Europos migracijos
tinklo Nacionalinio
informacijos centro
veiklai
01-01-01-05 Gerinti statutinių
pareigūnų fizinį
parengimą

Patvirtinti deklaraciją Europos Komisijai
dėl Europos migracijos tinklo
Nacionalinio informacijos centro veiklos
bendrojo finansavimo

Patvirtinta
deklaracijų (skaičius)
– 1.

Rengti dokumentus, reikalingus paslaugų
viešojo pirkimo procedūrai organizuoti

Parengta paslaugų
teikimo sutarčių
(skaičius) – 1.

01-02-01-01 Dalyvauti Europos
valstybių teritorinių
atstovų asociacijos
veikloje

Dalyvauti Europos valstybių teritorinių
atstovų asociacijos veikloje

Dalyvauta
posėdžiuose
(skaičius) – 2;

Sumokėti nario mokestį

Sumokėtas nario
mokestis (ne daugiau,
tūkst. Lt) – 16.
Suorganizuota
renginių (skaičius)
– 3;

01-02-01-02 Koordinuoti
tarpinstitucinio veiklos
plano, kuris skirtas
tobulinti
informacinėmis ir ryšių
technologijomis grįstą
viešąjį valdymą,
valstybės tarnybą,

Formuoti valstybės politiką viešojo
administravimo, vietos savivaldos ir
valstybės tarnybos srityse
Koordinuoti ir kontroliuoti valstybės
politikos viešojo administravimo, vietos
savivaldos ir valstybės tarnybos srityse
įgyvendinimą

Išleista leidinių
(skaičius) – 2;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas,
Personalo
skyrius
Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

Asignavimai
(tūkst.
litų)
8

2011 m.
IV ketvirtis

126

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

20

2011 m.
IV ketvirtis

16

2011 m.
IV ketvirtis

8

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

plėtoti vietos savivaldą,
įgyvendinimą ir
vykdyti šio plano
priemones, priskirtas
Vidaus reikalų
ministerijai
01-02-01-03 Sumokėti Europos
viešojo administravimo
instituto (EVAI) nario
mokestį ir dalyvauti jo
valdyme

01-02-01-04 Vykdyti Lietuvos
delegacijos Europos
Sąjungos Regionų
komitete sekretoriato
funkcijas bei išlaikyti
Lietuvos savivaldybių
asociacijos atstovą
Briuselyje
01-02-01-05 Iš dalies padengti
Lietuvos delegacijos
Europos Tarybos
Vietos ir regionų
valdžių kongrese
sekretoriato funkcijų
atlikimo bei
informacijos sklaidos

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Vykdyti Vidaus reikalų ministerijai
priskirtas 2011 m. tarpinstitucinio veiklos
plano priemones

Įvykdyta tyrimų
(skaičius) – 4.

Dalyvauti EVAI valdyme

Dalyvauta EVAI
posėdžiuose
(skaičius) – 2;

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

190

Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

430

Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

22

Sumokėti EVAI nario mokestį

Sumokėtas EVAI
nario mokestis (ne
daugiau, tūkst. Lt) –
190.
Pervesti Lietuvos savivaldybių asociacijai Pervestos lėšos,
asignavimus, skirtus Europos Sąjungos
skirtos funkcijoms
Regionų komiteto sekretoriato funkcijoms vykdyti ir atstovą
vykdyti bei išlaikyti Lietuvos
išlaikyti,
savivaldybių asociacijos atstovą
(ne daugiau, tūkst.
Briuselyje
Lt) – 430.
Pervesti Lietuvos savivaldybių asociacijai
asignavimus, skirtus Lietuvos delegacijos
Europos Tarybos Vietos ir regionų
valdžių kongrese sekretoriato išlaidoms
padengti ir informacijos sklaidos
išlaidoms padengti

Pervestos lėšos,
skirtos delegacijos
išlaidoms ir
informacijos sklaidos
išlaidoms padengti,
(ne daugiau, tūkst. Lt)
– 22.

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

išlaidas
01-02-01-06 Iš dalies padengti
Auksinės krivūlės
laureatų apdovanojimo
ceremonijos išlaidas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Pervesti Lietuvos savivaldybių asociacijai
asignavimus, skirtus Auksinės krivūlės
laureatų apdovanojimo ceremonijos
išlaidoms padengti

01-02-01-07 Plėsti viešuosius
interneto prieigos
taškus ir palaikyti jų
funkcionalumą

Pagal investicinį projektą organizuoti
viešuosius pirkimus

01-02-01-08 Pritaikyti saugų
valstybės duomenų
perdavimo tinklą ir
elektroninės valdžios
portalą duomenų
mainams tarp valstybės
institucijų ir teikiant
elektronines paslaugas

Elektroninės valdžios portalo apsaugos ir
duomenų srauto apkrovos paskirstymo
sistemos įdiegimas

01-02-01-09 Sukurti Integruotą
baudžiamojo proceso
informacinę sistemą,
siekiant skatinti ir plėsti
teisėsaugos ir kitų
institucijų
bendradarbiavimą,
tarpusavio supratimą,
šių institucijų veiksmų
koordinavimą (e. byla)
(Lietuvos įnašas)

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Pervestos lėšos,
skirtos išlaidoms
padengti (ne
daugiau, tūkst. Lt)
– 80.
Atnaujinta viešųjų
interneto prieigos
taškų (skaičius) – 15.

Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

80

Elektroninės
valdžios
politikos
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

275

Pasiektas e. valdžios
portalo apsaugos
sistemos našumas,
(proc.) – 94;

Elektroninės
valdžios
politikos
skyrius
(tiesioginis
vykdytojas – VĮ
Infostruktūra)

2011 m.
IV ketvirtis

3 100

Elektroninės
valdžios
politikos
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

755,5

Įsibrovimų į elektroninės valdžios portalą Užtikrintas
e. valdžios portalo
prevencijos sistemos įdiegimas
pasiekiamumas,
(proc.) – 96.
Parengti ir suderinti Integruotos
Parengta teisės aktų
baudžiamojo proceso informacinės
projektų (skaičius)
sistemos nuostatų projektą
– 1;
Parengti ir suderinti techninę užduotį,
kitus pirkimo dokumentus dėl Integruotos
baudžiamojo proceso informacinės
sistemos programinės ir techninės įrangos
įsigijimo

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Parengta dokumentų
paketų (skaičius) – 1.

8
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-03-01-01 Sudaryti sąlygas
Vidaus reikalų
ministerijos
administracijos
padalinių veiklai

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos
administracijos padalinių veiklos
finansavimą ir finansų kontrolę

Vykdant Vaiko gerovės valstybės
politikos strategijos įgyvendinimo
priemonių 2005–2012 m. planą, atlikti
analizę apie nusikalstamas veikas (taip
pat smurtą ir prievartą) prieš vaikus, jų
priežastis, sąlygas ir pačių vaikų
atliekamas nusikalstamas veikas (LRV
2005 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 184)
Įgyvendinant Nacionalinės
antidiskriminacinės 2009–2011 m.
programos priemones, dalyvauti Europos
saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos Demokratinių institucijų ir
žmogaus teisių biuro Tolerancijos ir
antidiskriminacijos programos veikloje
(LRV 2009 m. balandžio 15 d. nutarimas
Nr. 317)
Įgyvendinant Valstybinės smurto prieš
moteris mažinimo strategijos

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Administracijos
padalinių išlaikymo
išlaidų lyginamasis
dydis (nuo VRM
skirtų asignavimų
išlaidoms), be ES
paramos ir bendrojo
finansavimo lėšų bei
pajamų įmokų už
teikiamas paslaugas,
proc.) – 5,4.
Atlikta analizių
(skaičius) – 1.

Informacija interneto
svetainėje

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ekonomikos ir
finansų
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Viešojo
saugumo

2011 m.
I−IV

Asignavimai
(tūkst.
litų)
12 919,5

9
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
įgyvendinimo 2010−2012 m. priemonių
plano priemones, administruoti interneto
svetainę www.bukstipri.lt, skirtą smurtui
prieš moteris mažinti, teikti aktualią
teisinę informaciją, tyrimų duomenis,
statistiką ir kitą šviečiamojo pobūdžio
informaciją (LRV 2009 m. rugpjūčio
19 d. nutarimas Nr. 853)
Atlikti duomenų apie neblaivių asmenų
padarytus nusikaltimus ir kelių eismo
įvykius dėl neblaivių asmenų kaltės
analizę (LRV 2004 m. rugsėjo 6 d.
nutarimas Nr. 1135)
Parengti ir pateikti Europos Komisijai
metinį pranešimą apie Europos
imigracijos ir prieglobsčio pakto
įgyvendinimą nacionaliniu lygiu
Parengti Viešojo saugumo plėtros iki
2015 m. strategiją
Koordinuoti pasirengimą užtikrinti
visuomenės saugumą ir viešąją tvarką
2011 m. Lietuvoje vyksiančio Europos
krepšinio čempionato metu
Dalyvauti Ministro Pirmininko 2010 m.
rugpjūčio 25 d. potvarkiu Nr. 321
sudarytos darbo grupės veikloje rengiant
Statutinės valstybės tarnybos įstatymo
projektą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
www.bukstipri.lt
atnaujinta kartų (ne
mažiau) – 12.

Atlikta analizių
(skaičius) – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

politikos
departamentas

ketvirčiai

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
III ketvirtis

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis
2011 m
II ketvirtis
2011 m.
III ketvirtis
2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

10
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Parengti teisės aktų projektus, kuriais
būtų siekiama atgrasinti asmenis vairuoti
transporto priemones, neturint tam teisės
vairuoti arba neturint teisės vairuoti tos
rūšies transporto priemonę
Parengti ir nustatytąja tvarka Vyriausybei
pateikti Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso
pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo šio
kodekso nuostatos būtų suderintos su
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“
nuostatomis, patikslintos pagal jų taikymo
praktiką, būtų užtikrintas ES teisės
aktuose numatytų įsipareigojimų
įgyvendinimas
Parengti ir nustatytąja tvarka Vyriausybei
pateikti Lietuvos Respublikos pilietybės
įstatymo nuostatas įgyvendinančių teisės
aktų projektus
Parengti Vietos savivaldos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą
Parengti Įstatymų ir kitų norminių teisės
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos
įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektą
Vidaus reikalų ministerijoje diegti
dokumentų valdymo sistemą DocLogix
(įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
I ketvirtis

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

2011 m.
I ketvirtis

Bendrasis
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

11
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimo priemonės
VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo
administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“ projektą „Dokumentų
valdymo sistemos diegimas vidaus reikalų
įstaigose“)
Sukurti ir diegti Finansų valdymo ir
apskaitos informacinę sistemą pagal
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (VSAFAS)
Organizuoti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus dėl
teisės aktų projektų vertinimo valstybės
korupcijos, socialiniu, ekonomikos,
finansų ir kitais požiūriais
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711
(Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011,
Nr. 77-3727), įgyvendinimo priemonių
plano (toliau – Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių planas)
1.17 priemonė)
Parengti ir priimti Vietos savivaldos,

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ekonomikos ir
finansų
departamentas

2011−
2012 metai

Personalo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Teisės

2011 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

12
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Savivaldybių tarybų rinkimų,
Savivaldybių administracinės priežiūros ir
kitų įstatymų pakeitimo įstatymus,
numatant savivaldybių tarybų narių
asmeninę atsakomybę už Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir įstatymų
įgyvendinimą
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
6.4 priemonė)
Parengti ir priimti teisės aktus,
numatančius pareigą ministerijoms
vertinti visų naujų teisės aktų, nustatančių
naujus ar keičiančių, naikinančių
galiojančius informacinius įpareigojimus,
poveikį administracinei naštai ir
įpareigojančius atitinkamus ministerijų
padalinius užtikrinti, kad būtų nurodyti
poveikio administracinei naštai vertinimo
rezultatai
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
7.1 priemonė)
Didinti valstybės institucijų elektroniniu
būdu teikiamų paslaugų skaičių,
efektyviai išnaudojant esamus ar
kuriamus bendram taikymui informacinių
ir ryšių technologijų sprendimus

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

departamentas,
Viešojo
valdymo
politikos
departamentas
(kartu su
Teisingumo
ministerija)

IV ketvirtis

Teisės
departamentas,
Viešojo
valdymo
politikos
departamentas
(kartu su Ūkio
ministerija,
Teisingumo
ministerija,
Ministro
Pirmininko
tarnyba)

2011 m.
IV ketvirtis

Elektroninės
valdžios
politikos
skyrius
(kartu su

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

13
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
7.2 priemonė)

Parengti ir priimti teisės aktus, kuriuose
būtų įtvirtinta aiški visų statutinių
valstybės tarnautojų, prokurorų ir teisėjų
privaloma rotacija
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
7.12 priemonė)

Įdiegti informavimo sistemą apie

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
kitomis
ministerijomis,
atsakingomis už
politikos
formavimą
atitinkamoje
reglamentavimo srityje)
Teisės
departamentas,
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
(kartu su
Ministro
Pirmininko
tarnyba,
Generaline
prokuratūra,
Specialiųjų
tyrimų tarnyba,
Finansų
ministerija,
Krašto
apsaugos
ministerija,
Teisingumo
ministerija)
Protokolo ir

Įvykdymo
terminas

2011 m.
IV ketvirtis

2011 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

14
Priemonės
kodas

3 lentelės
II skyriaus
18
nuostatos
priemonė

3 lentelės

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
8.2 priemonė)
Organizuoti visų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus,
susijusius su antikorupcine veikla
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
8.6 priemonė)
Parengti Lietuvos regioninės politikos iki
2013 metų strategijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 575,
pakeitimus
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008−2012 metų programos
įgyvendinimo priemonių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. vasario 25 d. nutarimu
Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268) 3
lentelės „Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008−2012 metų veiklos
strategijos nuostatų įgyvendinimo
priemonės“ (toliau − 3 lentelė)
II skyriaus 18 nuostatos priemonė)
Atlikti nusikalstamų veikų, padaromų

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

viešųjų ryšių
skyrius

IV ketvirtis

Personalo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
I ketvirtis

Viešojo

2011 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

15
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

VI skyriaus
141
nuostatos
priemonė

naudojant aukštąsias technologijas ir
internetą bankams ir kitoms finansų
institucijoms, analizę, pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei išvadas ir
pasiūlymus dėl veiksmų, užkertančių
kelią minėtiems nusikaltimams
(3 lentelės VI skyriaus 141 nuostatos
priemonė)

3 lentelės
VI skyriaus
144
nuostatos
5
priemonė

Įgyvendinti 2008 m. birželio 23 d.
Europos Tarybos sprendimo
2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu
nusikalstamumu srityje antrojo skyriaus
nuostatas
(3 lentelės VI skyriaus 144 nuostatos 5
priemonė)
Plėsti praktinį bendradarbiavimą
migracijos klausimais su gretimomis Rytų
valstybėmis, aktyviai dalyvauti
įgyvendinant ES praktinio
bendradarbiavimo projektus su šiomis
valstybėmis, prireikus inicijuoti ir
įgyvendinti dvišalius projektus
(3 lentelės VII skyriaus 171 nuostatos 1
priemonė)

3 lentelės
VII
skyriaus
171
nuostatos
1
priemonė

4

Toliau valstybės institucijos – be nuorodos „Lietuvos Respublikos“

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

saugumo
politikos
departamentas
(kartu su
Lietuvos
Respublikos
Ryšių
reguliavimo
tarnyba 4)
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

II ketvirtis

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
(kartu su
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija,
Ūkio

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

16
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

3 lentelės
XIV
skyriaus
416
nuostatos
2
priemonė
3 lentelės
XXII
skyriaus
784
nuostatos
priemonė

3 lentelės
XXIII
skyriaus
793
nuostatos
3
priemonė
01-03-01-02 Sudaryti sąlygas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Įgyvendinti Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos priemonę „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas“, didinti
miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių
integraciją
(3 lentelės XIV skyriaus 416 nuostatos 2
priemonė)
Suderinti Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso
ir 2001 m. sausio 17 d. Europos
Komisijos rekomendacijos dėl
maksimalios leistinos alkoholio
koncentracijos kraujyje motorinių
transporto priemonių vairuotojams
nuostatas
(3 lentelės XXII skyriaus 784 nuostatos
priemonė)
Sukurti ir įdiegti asmens dokumentų ir
kelionės dokumentų su biometriniais
duomenimis išdavimo ir kontrolės sistemą
(3 lentelės XXIII skyriaus 793 nuostatos 3
priemonė)
Užtikrinti veiklos finansavimą

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ministerija,
Užsienio
reikalų
ministerija)
Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2011 m.
III ketvirtis

(kartu su
Sveikatos
apsaugos
ministerija)

Įsisavinta lėšų, skirtų

Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Ekonomikos ir

2011 m.

672

17
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

specialiųjų atašė
teisėsaugos klausimais
veiklai

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
specialiųjų atašė
teisėsaugos
klausimais veiklai
finansuoti,
(ne daugiau, tūkst.
Lt) – 672.

01-03-01-03 Gerinti viešuosius
ryšius
01-03-01-04 Dalyvauti Europos
Sąjungos komitetų,
darbo grupių
posėdžiuose, kituose
tarptautiniuose
renginiuose

Skirti lėšas atstovų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
2008 m. birželio 16 d. įsakymu
Nr. 1V-228 „Dėl atstovų sąrašo
patvirtinimo“, komandiruotėms

Panaudota lėšų
(ne daugiau,
tūkst. Lt) – 170.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

finansų
departamentas

IV ketvirtis

Protokolo ir
viešųjų ryšių
skyrius
Europos
Sąjungos
paramos
administravimo
skyrius,
Europos
Sąjungos
reikalų skyrius
Elektroninės
valdžios
politikos
skyrius,
Regioninės
politikos
departamentas,
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas,
Viešojo
valdymo

2011 m.
I−IV
ketvirčiai
2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

50
170

18
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
politikos
departamentas
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas
Viešojo
saugumo
politikos
departamentas

Dalyvauti Europos migracijos tinklo ir šio
tinklo nacionalinio informacijos centro
veikloje
Dalyvauti Europos nusikaltimų
prevencijos tinklo (EUCPN) veikloje

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2011 m.
I−IV
ketvirčiai
2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa (kodas 53)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečias strateginis tikslas)
53-01-01-01 Įgyvendinti Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
tikslo (toliau –ETBT)
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programą
pasienio regionuose
53-01-01-02 Teikti techninę pagalbą
įgyvendinant ETBT
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programą
53-01-01-03 Įgyvendinti ETBT
Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per

Koordinuoti 2007–2013 metų Europos
Sąjungos finansinio laikotarpio ETBT
programų (išskyrus antrąjį Europos
teritorinio planavimo stebėjimo tinklą
ESPON II), kuriose dalyvauja Lietuvos
Respublika, rengimą ir įgyvendinimą

Pasirašyta Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programos
paramos sutarčių/jų
pakeitimų (skaičius)
– 10;

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

57 557

Patvirtinta Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programos
paraiškų
vadovaujančiajai
institucijai (skaičius)
– 45;

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

2 118

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

3 000

19
Priemonės
kodas

53-01-01-04

53-01-01-05
53-01-01-06

53-01-01-07
53-01-01-08

Priemonės
pavadinimas
sieną programą
pasienio regionuose
Įgyvendinti ETBT
Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per
sieną programą
pasienio regionuose
Įgyvendinti ETBT
2007−2013 m. Baltijos
jūros regiono programą
Įgyvendinti ETBT
tarpregioninio
bendradarbiavimo
INTERREG IVC
programą
Įgyvendinti ETBT
INTERACT II
programą
Įgyvendinti ETBT
URBACT II programą

53-01-01-09 Administruoti ETBT
programų
įgyvendinimą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pateikta pritarimų dėl
Lietuvos partnerių
pasirinktų projektų
tikrintojų (skaičius)
– 55;

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

500

Išnagrinėta bendrojo
finansavimo paraiškų
ir parengtų sprendimų
dėl bendrojo
finansavimo lėšų
(skaičius) – 70;

Regioninės
politikos
departamentas
Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

2 500

2011 m.
IV ketvirtis

300

Regioninės
politikos
departamentas
Regioninės
politikos
departamentas
Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

35

2011 m.
IV ketvirtis

30

2011 m.
IV ketvirtis

200

Išnagrinėta bendrojo
finansavimo
avansinio ir galutinio
mokėjimo prašymų
(skaičius) – 75;
Dalyvauta /
organizuota
Programų jungtinio
stebėsenos ir
valdymo komiteto
posėdžių, programų
darbo grupių ir kitų
renginių (skaičius)
– 10;

Asignavimai
(tūkst.
litų)

20
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Atlikta projektų
partnerių / tikrintojų
patikrinimų vietoje
(skaičius) – 15;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atlikta Lietuvos
partnerių atitikimo
programų
reikalavimams
patikrinimų
(skaičius.) – 25.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa (kodas 54)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečias strateginis tikslas)
54-01-01-01 Įgyvendinti Europos
kaimynystės ir
partnerystės priemonės
(toliau – EKPP)
bendradarbiavimo per
sieną Latvijos, Lietuvos
ir Baltarusijos
programą pasienio
regionuose
54-01-01-02 Teikti techninę pagalbą
įgyvendinant EKPP
bendradarbiavimo per
sieną Latvijos, Lietuvos
ir Baltarusijos
programą

Koordinuoti 2007–2013 metų Europos
Sąjungos finansinio laikotarpio EKPP
bendradarbiavimo per sieną programų,
kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika,
rengimą ir įgyvendinimą Lietuvoje

Parengta ir pateikta
Europos Komisijai
programos metinė
ataskaita;

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

36 000

Dalyvauta programos
projektų atrankos
komiteto posėdžiuose
(skaičius) – 2;
Parengtas ir
patvirtintas
programos
bendrosios valdymo
institucijos procedūrų
vadovas.

2 300

21
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

54-01-01-03 Administruoti EKPP
bendradarbiavimo per
sieną programų
įgyvendinimą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Dalyvauta EKPP
programų jungtinio
priežiūros komiteto
posėdžiuose
(skaičius) – 2.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)
50

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas (kodas 03)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečias strateginis tikslas)
03-01-01-01 Koordinuoti
nacionalinės regioninės
politikos regionuose
įgyvendinimą,
užtikrinti regionų
plėtros tarybų
sekretoriatų funkcijų
vykdymą

Formuoti valstybės politiką regionų
plėtros srityje
Kontroliuoti regionų plėtros srities
valstybės politikos įgyvendinimą
įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos
ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo
srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įstaigas
Koordinuoti nacionalinės regioninės
politikos įgyvendinimą
Įtraukti papildomas institucijas į regionų
plėtros tarybų vykdomą iš ES fondų
finansuojamų projektų atrankos procesą
(Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano 7.5
priemonė)

Parengtos Lietuvos
regioninės politikos
iki 2020 metų gairės
(plėtros programos
projektas).

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Numatyti
nacionalinės
regioninės politikos
įgyvendinimą
reglamentuojančiuose
teisės aktuose
nuostatas,
suteikiančias
galimybę regionų

Regioninės
politikos
departamentas,
Regioninės
plėtros
departamentas
prie VRM

2011 m.
IV ketvirtis

2 707

22
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03-01-01-02 Mažinti gyvenimo
aplinkos ir kokybės
skirtumus tarp
pagrindinių ir likusių
šalies miestų ir sudaryti
prielaidas spartesnei
ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo
vietovėse
03-01-01-03 Plėsti būstą (atnaujinti
daugiabučius namus ir
plėtoti socialinį būstą)
probleminėse
teritorijose

03-01-01-04 Didinti valstybės
tarnybos

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Dalyvauti koordinuojant Europos
Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos
regionų projektams, planavimą ir
naudojimą
Užtikrinti 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 paramos
kompleksinei plėtrai tikslinėse teritorijose
srityje bei Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos, atlikimą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
plėtros tarybų
vykdomame iš ES
fondų finansuojamų
projektų atrankos
procese dalyvauti
papildomoms
institucijoms.
Pasirašyta sutarčių
(skaičius) – 88.

Pasirašyta sutarčių
(skaičius) – 50.

Dalyvauti atliekant Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės
sistemos tarpinės institucijos funkcijas
Dalyvauti atliekant Lietuvos
Pasirašyta sutarčių
2007–2013 metų Europos Sąjungos
(skaičius) – 70.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

203 595

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

46 071

Regioninės
politikos

2011 m.
IV ketvirtis

47 540
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

administracinius
gebėjimus, gerinti
valstybės tarnybos
valdymą, plėtoti
institucinį
bendradarbiavimą ir
partnerystę
03-01-01-05 Tobulinti viešojo
administravimo
struktūrą, gerinti
veiklos valdymą, geriau
įgyvendinti viešąsias ir
Europos Sąjungos
politikas
03-01-01-06 Gerinti viešųjų
paslaugų prieinamumą
gyventojams ir verslui,
diegti geresnio
reglamentavimo
principus
03-01-01-07 Administruoti
2007–2013 m. Europos
Sąjungos struktūrinę
paramą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės
sistemos tarpinės institucijos funkcijas

departamentas,
Viešojo
valdymo
politikos
departamentas

Dalyvauti atliekant Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės
sistemos tarpinės institucijos funkcijas

Regioninės
politikos
departamentas,
Viešojo
valdymo
politikos
departamentas
Regioninės
politikos
departamentas,
Viešojo
valdymo
politikos
departamentas
Regioninės
politikos
departamentas

Dalyvauti atliekant Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės
sistemos tarpinės institucijos funkcijas

Užtikrinti 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

Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
administravimo
srityje dirbančių
valstybės tarnautojų
ir darbuotojų tobulino
kvalifikaciją
(skaičius) – 15.

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2011 m.
IV ketvirtis

54 177

2011 m.
IV ketvirtis

30 610

2011 m.
IV ketvirtis

2 760

24
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03-01-01-08 Informuoti ir viešinti
apie 2007–2013 m.
Europos Sąjungos
struktūrinę paramą

Įstaigos veiksmo pavadinimas
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, 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

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

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

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Regioninės
politikos
departamentas

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

557
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
I DALIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS NUOSTATŲ, PRIORITETŲ,
TARPINSTITUCINIŲ PROGRAMŲ IR PLANŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Įvykdymo
data
2011 m.
I–IV ketvirčiai

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008–2012 metų
programos įgyvendinimo
priemonės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
(toliau – LRV) 2009 m. vasario
25 d. nutarimu Nr.189 (Žin.,
2009, Nr. 33-1268)
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 metų veiklos
prioritetai, patvirtinti LRV
2010 m. spalio 14 d. nutarimu
Nr. 1448 (Žin. 2010, Nr. 1236285)

Tobulinti saugumo paslaugų organizavimą, plačiau diegti technines
saugumo priemones, kad mažos gyvenvietės ir vienkiemiai būtų
saugesni
(3 lentelės VI skyriaus 136 nuostatos priemonė)

Policijos
departamento prie
Vidaus reikalų
ministerijos (toliau –
PD)Viešosios policijos
valdyba, teritorinės
policijos įstaigos

Pertvarkyti policijos pareigūnų patikimumo ir veiklos kontrolės
sistemą (įgyvendinant 5.1 prioritetą): parengti būtinus teisės aktų
projektus, reglamentuojančius personalo patikimumo ir veiklos
kontrolės sistemą bei atlikti organizacinius ir struktūrinius
pakeitimus
Organizuoti policijos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų korupcijos
prevencijos mokymus (įgyvendinant 5.1 prioritetą), kuriuose
dalyvaus ne mažiau kaip pusė policijos įstaigų vadovų ir jų
pavaduotojų
Organizuoti policijos pareigūnų, dirbančių vaiko teisių apsaugos
srityje, mokymą

PD Štabas, Teisės
valdyba, Personalo
valdyba, Vidaus
tyrimų valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla

2011 m.
II pusmetis

PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Vaiko gerovės valstybės
politikos strategijos
įgyvendinimo priemonių

26
Eil.
Nr.

4.

5.

6.

Dokumentas
2005–2012 m. planas,
patvirtintas LRV 2005 m.
vasario 17 d. nutarimu Nr. 184
(Žin., 2005, Nr. 25-802)
Lietuvos policijos sistemos
plėtros programos įgyvendinimo
priemonių planas, patvirtintas
LRV 2007 m. birželio 19 d.
nutarimu Nr. 606 (Žin., 2007,
Nr. 72-2845)
Nacionalinė darnaus vystymosi
strategija (LRV 2009 m. rugsėjo
16 d. nutarimu Nr. 1247
išdėstyta nauja redakcija)
(Žin. 2009, Nr. 121-5215)
2008 m. gegužės 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
Direktyva 2008/51/EB, iš dalies
keičianti Tarybos direktyvą
91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo
ir laikymo kontrolės (OL
2008 L 179, p. 5–11)

Priemonės pavadinimas

Vykdyti vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.
1V-368 patvirtinto plano priemones

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

2011 m.
Lietuvos policijos
generalinio komisaro I–IV ketvirčiai
2008 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 5-V-822
patvirtinti vykdytojai

204.12. Teikti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės duomenis – per kelių transporto įvykius sužeistų
gyventojų skaičius per metus, iš viso ir 100 000 gyventojų

Lietuvos kelių
policijos tarnyba

Parengti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinamųjų
teisės aktų (LRV nutarimų, Lietuvos policijos generalinio komisaro
įsakymų) projektus:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108
„Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo
įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 666
„Dėl kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų
apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 665
„Dėl ginklų ir šaudmenų gabenimo“ pakeitimo“ projektą;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 668

PD Viešosios policijos
valdyba

Oficialiosios
statistikos
darbų
programoje
numatytais
terminais
2011 m.
gegužės 2 d.

27
Eil.
Nr.

9.

Dokumentas

Lietuvos Respublikos programa
prieš terorizmą, patvirtinta LRV
2007 m. rugpjūčio 29 d.
nutarimu Nr. 927

Priemonės pavadinimas
„Dėl Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininkų
registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
5. Policijos generalinio komisaro įsakymo „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362
„Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos
kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
6. Policijos generalinio komisaro įsakymo „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-363
„Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos
kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
7. Policijos generalinio komisaro įsakymo „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 5-V-348
„Dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių perdirbimo, kolekcionavimo,
imitacinių ginklų naudojimo, parodų organizavimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
8. Policijos generalinio komisaro įsakymo „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2003 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-265
„Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų,
šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
9. Policijos generalinio komisaro įsakymo „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 5-V-558
„Dėl Civilinėje apyvartoje esančių ginklų registro įsteigimo ir jo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą
Vykdyti Lietuvos Respublikos programos prieš terorizmą
įgyvendinimo priemones

Atsakingi vykdytojai

Lietuvos policijos
generalinio komisaro
2007 m. lapkričio 23 d.
įsakymu Nr. 5S-V28(RN) patvirtinti
vykdytojai

Įvykdymo
data

2011 m.
I–IV ketvirčiai

28
Eil.
Nr.
10.

11.

12.

13.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Nacionalinės gyventojų
senėjimo pasekmių įveikimo
strategijos įgyvendinimo
2005–2013 m. priemonės,
patvirtintos LRV 2005 m.
sausio 10 d. nutarimu Nr. 5
(Žin., 2005, Nr. 5-112)
Jono Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų pritaikymo
piligrimų ir turizmo reikmėms
2007–2013 m. programa,
patvirtinta LRV 2007 m.
rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 842
(Žin., 2007, Nr. 92-3687)
Europos konvencija dėl žiūrovų
brutalaus elgesio per sporto
varžybas ir ypač per futbolo
rungtynes, ratifikuota Lietuvos
Respublikos 2000 m. balandžio
13 d. įstatymu Nr. VIII-1625
(Žin., 2000, Nr. 53-1521)

42. Parengti, patvirtinti ir įgyvendinti teritorinių policijos įstaigų
vietines prevencines programas, skirtas vyresnio amžiaus žmonių
saugumui užtikrinti*5
44. Pasitelkus visuomenės informavimo priemones, platinti
informaciją apie policijos teikiamas paslaugas, kuriomis siekiama
užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių saugumą

PD Viešosios policijos
valdyba, teritorinės
policijos įstaigos
PD Komunikacijos
skyrius, Viešosios
policijos valdyba

4.1.1 Prisidėti prie Jono Pauliaus II piligrimų kelio ir jo objektų
saugumo užtikrinimo per masinius renginius*

PD Viešosios policijos
valdyba, Lietuvos
kelių policijos tarnyba

Nacionalinė antidiskriminacinė
2009–2011 metų programa,
patvirtinta LRV 2009 m.
balandžio 15 d. nutarimu Nr.
317 (Žin., 2009, Nr. 49-1964)
5

Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Viešosios tvarkos ir
Lietuvos policijos
eismo saugumo užtikrinimo 2011 m. Europos vyrų krepšinio generalinio komisaro
čempionato metu koncepcijos nuostatas ir vykdant Viešosios 2010 m. lapkričio 25 d.
tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimo 2011 m. Europos vyrų įsakymu Nr. 5-V-910
krepšinio čempionato metu koncepcijos įgyvendinimo priemonių
paskirti priemonių
planą
vykdytojai; Lietuvos
policijos generalinio
komisaro 2009 m.
rugsėjo 15 d. įsakymu
Nr. 5-V-659 sudaryta
darbo grupė
4.5 Rengti tęstinį policijos pareigūnų mokymą, kaip atpažinti ir PD Personalo valdyba,
teisingai vertinti rasinės, tautinės, religinės ir kitokios susijusios
Lietuvos policijos
diskriminacijos, neapykantos, ksenofobijos atvejus, visais atvejais
mokykla
atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir veiksmingai taikyti Lietuvos
Respublikos įstatymus ir ES teisės aktus, draudžiančius ir

* − priemonės bus vykdomos esant finansavimui

Įvykdymo
data
2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
III ketvirtis

2011 m.
I–IV ketvirčiai

29
Eil.
Nr.

14.

15.

Dokumentas

Valstybinės triukšmo
prevencijos veiksmų
2007–2013 metų programos
įgyvendinimo 2009–2013 metų
priemonių planas, patvirtintas
LRV 2009 m. kovo 4 d.
nutarimu Nr. 157 (Žin., 2009,
Nr. 28-1087)
Valstybinės smurto prieš
moteris mažinimo strategijos
įgyvendinimo 2010−2012 m.
priemonių planas, patvirtintas
LRV 2009 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimu Nr. 853 (Žin., 2009,
Nr. 101-4216)

Priemonės pavadinimas
reglamentuojančius šiuos reiškinius, taip pat ir Tarptautinę
konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,
2001 metais pasaulinėje konferencijoje prieš rasizmą, rasinę
diskriminaciją, ksenofobiją ir susijusią netoleranciją priimtą
deklaraciją (Durbano deklaracija ir veiksmų planas)
4.1 Pagal kompetenciją teikti visuomenei informaciją triukšmo
prevencijos klausimais

3.1. Kaupti, sisteminti ir analizuoti statistinius duomenis, susijusius
su pranešimais apie smurtą prieš moteris, gautais teritorinėse
policijos įstaigose, taip pat statistinius duomenis apie ikiteisminio
tyrimo įstaigose užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas,
susijusias su smurtu prieš moteris (paplitimą, dinamiką,
tendencijas); pagal kompetenciją rengti pasiūlymus dėl efektyvesnių
smurto prieš moteris prevencijos ir užkardymo priemonių
3.3. Tobulinti informacijos, susijusios su pagalbos nuo smurto
nukentėjusioms moterims galimybėmis, sklaidą ir prieinamumą
7.2. Teikti aktualią teisinę informaciją, tyrimų duomenis, statistiką
ir kitą šviečiamojo pobūdžio informaciją interneto svetainės
www.bukstipri.lt administratoriui
8.1. Organizuoti policijos pareigūnų (policijos įstaigų budėtojų,
prevencijos padalinių pareigūnų, policijos patrulių, kriminalinės
policijos tyrėjų) mokymą, kad būtų tobuliau reaguojama į smurtą
prieš moteris
10. Dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių
paslaugų priežiūros departamento organizuojamose apskritojo stalo
diskusijose, Policijos departamento, Generalinės prokuratūros,

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

PD Komunikacijų
skyrius, Viešosios
policijos valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

AVPK, PD Viešosios
policijos valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Komunikacijos
skyrius
PD Komunikacijos
skyrius

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Kriminalinės
policijos valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

30
Eil.
Nr.

16.

Dokumentas

Nepilnamečių justicijos
2009–2013 m. programa,
patvirtinta LRV 2009 m.
rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1070
(Žin., 2009, Nr. 110-4664)

Priemonės pavadinimas
savivaldybių, kitų suinteresuotų organizacijų ar įstaigų ir pagalbą
aukoms teikiančių nevalstybinių organizacijų atstovų reguliariuose
susitikimuose, kuriuose būtų aptariami aktualiausi smurto prieš
moteris problemų aspektai.
1.1. Organizuoti policijos pareigūnų, dirbančių su nepilnamečiais,
mokymą, mokyti juos dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais
nepilnamečiais
1.6. Teikti informaciją Teisės institutui vertinant nepilnamečių
justicijos sistemos darbuotojų mokymo programų efektyvumą
1.7. Dalyvauti Teisingumo ministerijos mokymo centro
organizuojamuose policijos, pataisos inspekcijų, laisvės atėmimo
vietų pareigūnų, prokurorų, teisėjų, dirbančių su nepilnamečiais,
mokymuose
2.2. Sudaryti technines galimybes ikiteisminio tyrimo metu per
nepilnamečių įtariamųjų, liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausas
daryti vaizdo ir garso įrašą
2.4. Teikti siūlymus Teisės institutui rengiant mokomąją metodinę
taikinimo tarpininkų rengimo medžiagą ir organizuojant
taikinamojo tarpininkavimo mokymus

2.5. Teikti siūlymus Generalinei prokuratūrai rengiant ir
įgyvendinant nusikaltimo aukos ir nepilnamečio nusikaltėlio
eksperimentinį taikinamojo tarpininkavimo projektą
5.2. Teikti Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl
nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos plėtros
6.1. Dalyvauti atliekant kompleksinį (gyventojų, baudžiamosios
justicijos pareigūnų ir linkusių nusikalsti nepilnamečių) sociologinį
tyrimą*

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla
PD Viešosios policijos
valdyba, Personalo
valdyba
PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

AVPK, LKPB, PD
Viešosios policijos
valdyba
PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla, PD
Kriminalinės policijos
valdyba, Viešosios
policijos valdyba
PD Kriminalinės
policijos valdyba,
Viešosios policijos
valdyba
PD Viešosios policijos
valdyba
PD Viešosios policijos
valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
balandžio 1 d.
2011 m.
I–IV ketvirčiai

31
Eil.
Nr.

17.

Dokumentas

Prekybos žmonėmis prevencijos
ir kontrolės 2009–2012 metų
programa, patvirtinta LRV
2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu
Nr. 1104 (Žin. 2009, Nr. 1124761)

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

8.1. Pagal kompetenciją organizuoti visuomenės informavimo
kampanijas (radijo, televizijos laidas, leidinius ir kita)

PD Komunikacijų
skyrius, Viešosios
policijos valdyba
PD Kriminalinės
policijos valdyba,
Viešosios policijos
valdyba, Teisės
valdyba
AVPK, PD
Kriminalinės policijos
valdyba, LKPB

1.1. Teikti siūlymus Vidaus reikalų ministerijai atliekant teisės aktų
analizę, dėl leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje suteikimo
užsieniečiams, kurie nėra ES valstybės piliečiai, jų veiklos ir
kontrolės Lietuvoje, prireikus dalyvauti rengiant teisės aktus ar jų
pakeitimus
2.1. Sudaryti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių,
Vilniaus miestų, Tauragės, Telšių, Utenos rajonų ir Marijampolės
savivaldybėse prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės
koordinacines darbo grupes, į jas įtraukti teisėsaugos institucijų,
savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų, institucijų
atstovus
3.1. Informuoti visuomenę (ypač tikslines rizikos grupes – jaunimą,
asmenis, gyvenančius kaime, vaikų globos namų auklėtinius ir kitas
pažeidžiamas visuomenės grupes) apie prekybos žmonėmis
keliamus pavojus
4.5. Organizuoti policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos, migracijos tarnybų (teritorinių policijos
įstaigų migracijos valdybos ir skyrių) pareigūnų, prokurorų
mokymą, kaip atlikti ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų, susijusių su
prekyba žmonėmis, supažindinti juos su ikiteisminio nurodytųjų
nusikaltimų tyrimo naujovėmis
5.1. Dalyvauti rengiant mokslinį praktinį seminarą „Baudžiamosios
atsakomybės už prekybą žmonėmis taikymo problemos“
6.5. Dalyvauti organizuojant laikiną nukentėjusių nuo prekybos
žmonėmis apgyvendinimą užsienyje, kelionę į Lietuvos Respubliką,
palydą, sutikimą ir kitą būtinąją pagalbą
6.6. Stiprinti Lietuvos kriminalinės policijos biuro Liudytojų ir
nukentėjusiųjų apsaugos valdybos veiklą – aprūpinti šią valdybą

Įvykdymo
data
2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Komunikacijos
skyrius, Kriminalinės
policijos valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Kriminalinės
policijos valdyba,
LKPB
LKPB

2011 m.
I–IV ketvirčiai

LKPB

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
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Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

specialia įranga ir technika

18.

Nacionalinė narkotikų kontrolės
ir narkomanijos prevencijos
2010–2016 metų programa,
patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2010 m.
lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI1078 (Žin. 2010, Nr.132-6720)

8.6. Susipažinti su turima Europos Sąjungos valstybių baudžiamojo
persekiojimo patirtimi, kaip kovoti su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimu priverstiniam darbui, pasinaudoti šia patirtimi
8.7. Susipažinti su užsienio valstybių patirtimi, kaip naudotis
informacinėmis technologijomis prekybai žmonėmis elektroninėje
erdvėje užkardyti, apsaugoti liudytojus ir nukentėjusiuosius nuo
nusikalstamo poveikio
8.8. Užtikrinti dalyvavimą Europolo ir Interpolo rengiamose
priemonėse, susijusiose su prekyba žmonėmis
2. Skatinti visuomenę netoleruoti nusikalstamų veikų, susijusių su
neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta.
2.1. siekti aktyvesnio visuomenės palaikymo ir bendradarbiavimo
su teisėsaugos institucijomis, vykdant neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolę;
2.2. 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
1.3. Stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu
ir tarptautiniu lygiais tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su
neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) apyvarta
1.6. Dalyvauti užtikrinant 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
1.7. Tobulinti teisėsaugos institucijų, atskleidžiančių ir tiriančių
ekonomines ir finansines nusikalstamas veikas, sistemą, gerinti

LKPB, PD
Kriminalinės policijos
valdyba
LKPB

2011 m.
I–IV ketvirčiai

LKPB

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2.1. PD Kriminalinės
policijos valdyba,
2.2. Lietuvos policijos
mokykla
PD Kriminalinės
policijos valdyba,
LKPB

2011 m.
I–IV ketvirčiai

LKPB, AVPK

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Kriminalinės
policijos valdyba,

2011 m.
I–IV ketvirčiai
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Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas
veiksmų koordinavimą, keitimąsi informacija
1.9. Skatinti ir plėtoti kompetentingų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, asociacijų, bendruomenių ir verslo subjektų
tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą įgyvendinant
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones
1.10. Tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
tarnautojų, pareigūnų ir darbuotojų kvalifikaciją narkotikų kontrolės
srityje
1.11. Dalyvauti atliekant naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos
vertinimą ir stebėseną siekiant riboti jų prieinamumą
1.12. Aktyviai bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis,
Jungtinių Tautų, kitomis tarptautinėmis organizacijomis keičiantis
informacija ir gerąja patirtimi narkotinių ir psichotropinių medžiagų
bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje
2.3. Dalyvauti gerinant asmenų (ypač vaikų ir jaunimo, taip pat
transporto priemonių vairuotojų) apsvaigimo nuo narkotinių,
psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų nustatymo
galimybes
2.7. Stiprinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių
narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių)
apyvartos kontrolę, administracinius gebėjimus ir užtikrinti jų
materialinį techninį aprūpinimą
2.14. Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) paklausos mažinimo
priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą
3.1. Plėtoti kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų,
asociacijų,
bendruomenių
ir
verslo
subjektų
bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą įgyvendinant narkotinių
ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlos ir

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

LKPB
PD Kriminalinės
policijos valdyba,
Viešosios policijos
valdyba
PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla
LKPB, PD
Kriminalinės policijos
valdyba, KTC
PD Kriminalinės
policijos valdyba,
LKPB

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Lietuvos kelių
policijos tarnyba, PD
Viešosios policijos
valdyba
PD Kriminalinės
policijos valdyba,
Investicijų planavimo
ir techninės plėtros
valdyba
PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla
PD Kriminalinės
policijos valdyba,
Viešosios policijos
valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai
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Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

paklausos mažinimo priemones

19.

Nacionalinės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
programos 2010−2012 metų
įgyvendinimo priemonių planas,
patvirtintas LRV 2010 m. kovo
10 d. nutarimu Nr. 247
(Žin. 2010, Nr.31-1433)

3.3. Dalyvauti tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų valstybės tarnautojų, pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse
sistemą
3.4. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant gerinti neteisėtos
narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių)
apyvartos kontrolę
3.5. Aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos institucijų, Jungtinių
Tautų, kitų tarptautinių organizacijų veikloje narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolės ir
narkomanijos prevencijos srityse
4.2. Dalyvauti plėtojant mokslinius tyrimus, diegiant mokslu ir
gerąja patirtimi pagrįstas metodikas (prevencijos, sveikatos
priežiūros diagnostikos, reabilitacijos ir socialinės reintegracijos,
nusikalstamų veikų prevencijos ir atskleidimo, informacijos rinkimo
ir kita)
2. Dalyvauti rengiant ir išleidžiant leidinį vaikams apie nusikaltimų
prevenciją*
3. Organizuoti prevencinius renginius vaikams, siekiant ugdyti
jiems tinkamo elgesio visuomenėje normas ir atsakomybę, užimti
juos prasminga ir turininga veikla, gerinti policijos įvaizdį tarp
vaikų
6. Parengti ir vykdyti bendrus prevencijos planus, siekiant užkirsti
kelią kontrabandai pasienyje su Rusijos Federacija ir vaikų
įtraukimui į šią nusikalstamą veiklą
7. Skleisti saugios kaimynystės idėjas ir skatinti gyvenamųjų
vietovių bendruomenes steigti saugios kaimynystės grupes
8. Organizuoti prevencijos priemones, skirtas gyventojų turto
apsaugai stiprinti, skleisti per visuomenės informavimo priemones

PD Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

LKPB, PD
Kriminalinės policijos
valdyba
LKPB, PD
Kriminalinės policijos
valdyba,

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Kriminalinės
policijos valdyba,
Viešosios policijos
valdyba, LKPB,
LKTC.
PD Viešosios policijos
valdyba
PD Viešosios policijos
valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Viešosios policijos
valdyba, Kriminalinės
policijos valdyba,
AVPK
PD Viešosios policijos
valdyba, AVPK
PD Viešosios policijos
valdyba, AVPK

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

Nuolat
Nuolat
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Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas
informaciją apie apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų būdus ir
priemones (slaptas daiktų žymėjimas, apsaugos sistemų įrengimas)
11. Dalyvauti organizuojant bendrą prokurorų, teisėjų ir ikiteisminio
tyrimo pareigūnų mokymą turtinių nusikalstamų veikų tyrimo ir
turto išieškojimo klausimais
12. Rengti susitikimus su gyventojais, švietimo įstaigų, verslo
bendruomenių atstovais ir kitais socialiniais partneriais – teikti
jiems informaciją apie kriminogeninę būklę, apsaugos nuo
nusikalstamų veikų būdus ir priemones, bendradarbiavimo su
policija galimybes ir naudą, tam naudoti policijos prevencinį
autobusą
14. Dalyvauti analizuojant galimybę tobulinti turto išieškojimo ir
konfiskavimo sistemą, laikino nuosavybės teisės apribojimo sąlygas
ir jų taikymo procedūras, prireikus parengiant atitinkamų teisės aktų
projektus ir (ar) rekomendacijas
16. Išnagrinėti poreikį ir galimybes policijos įstaigose taikyti
kriminogeninių reiškinių pasiskirstymo aptarnaujamoje teritorijoje
žemėlapius ir prireikus organizuoti jų diegimą šiose įstaigose
22. Dalyvauti Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo veikloje.

20.

Viešojo administravimo
tobulinimo tarpinstitucinis
veiklos planas, patvirtintas LRV
2011 m. sausio 26 d. nutarimu
Nr. 131 (Žin. 2011, Nr.15-680)

2.2.5 Sukurti elektroninę asmenų prašymų, skundų ir pranešimų
apie nusikalstamą veiką ir kitus teisės aktų pažeidimus pateikimo
sistemą; užtikrinti gautų prašymų, skundų ir pranešimų
automatizuotą apdorojimą (paskirstymą) ir grįžtamąjį ryšį.
2.2.27. Sukurti prašymų, susijusių su ginklais, pirotechnikos
priemonėmis, asmens ir turto sauga, pateikimo ir apdorojimo
(paskirstymo) elektroniniu būdu sistemą.
2.2.48. sukurti elektroninių paslaugų informacinę sistemą, skirtą
fiziniams ir juridiniams asmenims ne ginčo tvarka paskirtoms

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

PD Kriminalinės
policijos valdyba,
Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla.
PD Viešosios policijos
valdyba, AVPK

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Kriminalinės
policijos valdyba,
LKPB

2011 m.
I–IV ketvirčiai

PD Kriminalinės
policijos valdyba,
AVPK
PD Viešosios policijos
valdyba, LKPB
Lietuvos policijos
generalinio komisaro
2009 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. 5-V-840
sudaryta darbo grupė
PD Viešosios policijos
valdyba, Policijos
informacijos valdyba
PD Policijos
informacijos valdyba,

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai
2011 m.
I–IV ketvirčiai
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baudoms administruoti

21.

Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių planas

1.17. Organizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų kursus dėl teisės aktų projektų vertinimo valstybės
korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais
8.2. Įdiegti informavimo sistemą apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus
8.6. Organizuoti visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų kursus, susijusius su antikorupcine veikla

Atsakingi vykdytojai
Viešosios policijos
valdyba, Lietuvos
kelių policijos tarnyba
Personalo valdyba,
Lietuvos policijos,
mokykla,
Imuniteto valdyba
Imuniteto valdyba
Komunikacijos skyrius
Personalo valdyba,
Lietuvos policijos
mokykla,
Imuniteto valdyba

Įvykdymo
data

2011 m.
IV ketvirtis
2011 m.
IV ketvirtis
2011 m.
IV ketvirtis
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II DALIS. POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKLALŲ MINISTERIJOS 2011−2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

01

6

01

303

01

01

01

01

303

01

01

02

01

303

01

01

03

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas
(valstybės biudžeto lėšos)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
Organizuoti policines
231779,1
**
Teritorinės
2011 m.
**6
priemones viešosios
I–IV
policijos įstaigos
tvarkos, visuomenės ir
ketvirčiai
eismo saugumo bei
migracijos kontrolės
užtikrinimui, suaktyvinti
prevencinę veiklą ir pagal
kompetenciją ikiteisminį
tyrimą
Išlaikyti tinkamą viešosios
**
**
Teritorinės
2011 m.
19110,9
policijos bei migracijos
policijos įstaigos
I–IV
kontrolės padalinių
ketvirčiai
materialųjį ir nematerialųjį
turtą ir užtikrinti jo priežiūrą
bei funkcionavimą
16888,2
Teikti paslaugas
**
**
Teritorinės
2011 m.
suinteresuotiems asmenims
policijos įstaigos
I–IV
migracijos, pilietybės, vizų,
ketvirčiai
prieglobsčio, asmens

** − konkretūs priemonių įgyvendinimo veiksmai, vertinimo kriterijai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo terminai ir asignavimai bus numatyti teritorinių, specializuotų ir profesinio mokymo
policijos įstaigų metiniuose veiklos planuose.
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Priemonės kodas

01

01

01

01

303

303

303

303

02

02

02

02

01

01

02

02

Priemonės pavadinimas

01

02

01

02

01

303

02

02

03

01

303

02

02

04

dokumentų išdavimo, laisvo
asmenų judėjimo srityse
Organizuoti policines
priemones nusikaltimų
veikų atskleidimui ir tyrimui
bei kitas kriminalinės
policijos priemones
Išlaikyti tinkamą
kriminalinės policijos
materialųjį ir nematerialųjį
turtą ir užtikrinti jo priežiūrą
bei funkcionavimą
Organizuoti ir vykdyti
nusikaltimų veikų
atskleidimą ir tyrimą
(operatyvinį ir ikiteisminį)
bei kitą veiklą pavestą
Lietuvos kriminalinės
policijos biurui
Išlaikyti tinkamą Lietuvos
kriminalinės policijos biuro
materialųjį ir nematerialųjį
turtą ir užtikrinti jo priežiūrą
bei funkcionavimą
Administruoti Lietuvos
kriminalinės policijos biuro
personalo veiklą
Organizuoti ir vykdyti
užsienio šalyse Lietuvos
prašymu arba Lietuvoje

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

**

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

**

Teritorinės
policijos įstaigos

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

137706,4

**

**

Teritorinės
policijos įstaigos

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

11253,8

**

**

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

25050,5

**

**

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

7513,9

**

**
**

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2445,6

**

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras
Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

1390
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Priemonės kodas

01

01

303

303

02

03

02

01

Priemonės pavadinimas

05

01

01

303

03

01

02

01

303

03

01

03

01

303

03

02

01

užsienio valstybių prašymu
sulaikytų asmenų
perėmimus pagal Europos
arešto orderį ir ekstradicijas
Keistis informacija su ES
valstybėmis narėmis ir
kitomis valstybėmis
Europolo, Interpolo ir SIS
kanalais bei dvišaliu
pagrindu
Organizuoti ir vykdyti
eismo saugumo kontrolę
pavestą Lietuvos kelių
policijos tarnybai
Išlaikyti tinkamą Lietuvos
kelių policijos tarnybos
materialųjį ir nematerialųjį
turtą ir užtikrinti jo priežiūrą
bei funkcionavimą
Administruoti Lietuvos
kelių policijos tarnybos
personalo veiklą
Pagal Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų
centro kompetenciją teikti
specialistų išvadas ir
ekspertizės aktus,
koordinuoti ir kontroliuoti
kriminalistinių laboratorinių
tyrimų atlikimą ir

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

**

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

**

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2419,2

**

**

Lietuvos kelių
policijos tarnyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

3143,3

**

**

Lietuvos kelių
policijos tarnyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

754,7

**

**

Lietuvos kelių
policijos tarnyba

1282,3

**

**

Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų centras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

5203,4
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Priemonės kodas

01

01

01

01

01

303

303

303

303

303

03

03

03

03

03

02

02

02

02

03

Priemonės pavadinimas

02

03

04

05

01

kinologijos veiklą kitose
policijos įstaigose
Išlaikyti tinkamą Lietuvos
policijos kriminalistinių
tyrimų centro materialųjį ir
nematerialųjį turtą ir
užtikrinti jo priežiūrą bei
funkcionavimą
Administruoti Lietuvos
policijos kriminalistinių
tyrimų centro personalo
veiklą
Plėsti ir tvarkyti DNR
duomenų registrą
Centralizuotai aprūpinti
policijos įstaigas
reikiamomis medžiagomis
kriminalistiniams tyrimams
atlikti
Vykdyti užsienio valstybių
diplomatinių atstovybių
patalpų Lietuvoje išorinę ir
Lietuvos Respublikos
diplomatinių atstovybių
užsienyje vidinę apsaugą bei
kitų objektų vidinę bei
išorinę apsaugą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

**

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

**

Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų centras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2588,3

**

**

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

1200

**

**

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

200,6

**

**

Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų centras
Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų centras
Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų centras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

150

**

**

Lietuvos
viešosios
policijos
rinktinė "Vytis"

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

12114,2

41

Priemonės kodas

01

01

01

01

01

303

303

303

303

303

03

03

03

03

03

03

03

04

04

04

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Išlaikyti tinkamą Lietuvos
viešosios policijos rinktinės
"Vytis" materialųjį ir
nematerialųjį turtą ir
užtikrinti jo priežiūrą bei
funkcionavimą
Administruoti Lietuvos
viešosios policijos rinktinės
"Vytis" personalo veiklą

**

Lietuvos policijos
antiteroristinių operacijų
rinktinei "Aras" vykdyti
ginkluotų, pavojingų
nusikaltėlių sulaikymo,
įkaitų išlaisvinimo,
sprogstamųjų įtaisų
neutralizavimo bei kitas
pavestas užduotis
Išlaikyti tinkamą Lietuvos
policijos antiteroristinių
operacijų rinktinės "Aras"
materialųjį ir nematerialųjį
turtą ir užtikrinti jo priežiūrą
bei funkcionavimą
Administruoti Lietuvos
policijos antiteroristinių
operacijų rinktinės "Aras"
personalo veiklą

Priemonės pavadinimas

02

03

01

02

03

Asignavimai
(tūkst.
litų)
1863,1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

**

Lietuvos
viešosios
policijos
rinktinė "Vytis"

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

**

**

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

1019,8

**

**

Lietuvos
viešosios
policijos
rinktinė "Vytis"
Lietuvos
policijos
antiteroristinių
operacijų
rinktinė "Aras"

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

4372,6

**

**

Lietuvos
policijos
antiteroristinių
operacijų
rinktinė "Aras"

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

246,9

**

**

Lietuvos
policijos
antiteroristinių
operacijų
rinktinė "Aras"

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

979,4
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Priemonės kodas

01

303

04

01

Priemonės pavadinimas

01

Administruoti Policijos
departamento personalo
veiklą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1.Užtikrinti Policijos
departamento
dokumentų apyvartą
2. Planuoti,
organizuoti ir
kontroliuoti policijos
įstaigų veiklą

3. Vykdyti
kriminalinės policijos
padalinių veiklos
organizavimą,
koordinavimą ir
kontrolę

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Užregistruota
dokumentų (skaičius,
tūkst.) – 45 - 50.
Parengtas PD
Strateginis veiklos
planas.
Atlikta veiklos
kontrolės patikrinimų
(skaičius) – 8.
Vykdoma ir
kontroliuojama
nusikalstamų veikų
atskleidimo ir tyrimo
organizacinės sistemos
optimizavimo programa
(proc.) – 100
Išnagrinėta gautų
skundų, atlikta veiklos
organizavimo
patikrinimų (proc.) –
100.
Vykdyta ir kontroliuota
gautų teisinės pagalbos
prašymų (proc.) – 100.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PD Bendrasis
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD Štabas
PD Štabas

PD Kriminalinės
policijos
valdyba

Asignavimai
(tūkst.
litų)
12701,1
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
4. Vykdyti viešosios
policijos padalinių
veiklos organizavimą,
koordinavimą ir
kontrolę

5. Užtikrinti Policijos
departamento
finansavimą
6. Užtikrinti ataskaitų
rinkinių sudarymą ir
pateikimą nustatyta
tvarka ir terminais
7. Organizuoti
policijos sistemos
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo procesą

8. Atstovauti Policijos
departamentą ir
policijos įstaigas
(Policijos
departamento vadovų
pavedimu) teisminėse

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Atlikta veiklos
kontrolės tikslinių
patikrinimų (skaičius) –
4;
Atlikta veiklos
kontrolės netikėtų
patikrinimų (skaičius) –
8.
Asignavimų
panaudojimas (ne
daugiau kaip, proc.)
– 100.
Sudaryti ir pateikti
ataskaitų rinkiniai
(proc.) – 100.

PD Viešosios
policijos
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD Finansų
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD Finansų
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Darbuotojų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose
(dalyvavusių
darbuotojų dalis nuo
visų dirbančiųjų, proc.)
– 42.
Poreikis patenkintas
(proc.) – 100.

PD Personalo
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD Teisės
valdyba

pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
institucijose
9. Užtikrinti policijos
informacinės sistemos
žinybinių registrų ir
posistemių
pasiekiamumą
10. Organizuoti
Policijos
departamento
uždavinių ir funkcijų
bei valstybės politikos
vykdymą plėtojant
tarptautinius ryšius ir
bendradarbiaujant su
užsienio valstybių
atitinkamomis
institucijomis,
įstaigomis ir
tarptautinėmis
organizacijomis
11. Teikti informaciją
visuomenei

01

303

04

01

02

Išlaikyti tinkamą Policijos
departamento materialųjį ir
nematerialųjį turtą ir
užtikrinti jo priežiūrą bei
funkcionavimą

Teisės aktų nustatyta
tvarka vykdyti
aptarnavimo ir
priežiūros paslaugų
pirkimą ir kontroliuoti
jų vykdymą

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Pasiekiamumas (ne
mažesnis, proc.) – 92.

Poreikis patenkintas
(proc.) – 100.

Poreikis patenkintas
(proc.) – 100.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PD Policijos
informacijos
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD Tarptautinio
bendradarbiavimo valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD
Komunikacijų
skyrius
PD
Aptarnavimo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst.
litų)

1881,8
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Priemonės kodas

01

01

303

303

04

04

01

01

Priemonės pavadinimas

03

04

Užtikrinti Policijos
departamento ryšių,
informacinės ir kitos
aprūpinimo infrastruktūros
funkcionavimą
Užtikrinti policijos
pareigūnams teisės aktuose
numatytas socialines
garantijas

Užtikrinti viešąją tvarką ir
visuomenės saugumą
kurortiniuose miestuose bei
kituose turizmo, sporto ir
poilsio objektuose vasaros
sezono metu
01

303

04

01

05

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Užtikrinti Policijos
departamento
centralizuotai
vykdomų priemonių
finansavimą
1. Kompensuoti
policijos pareigūnams
važiavimo išlaidas;
2. Kompensuoti
policijos pareigūnams
gyvenamosios
patalpos išlaikymo
išlaidas;
Komandiruoti
papildomas policijos
ir viešojo saugumo
tarnybos pajėgas
viešajai tvarkai ir
visuomenės saugumui
užtikrinti
kurortiniuose
miestuose bei kituose
turizmo, sporto ir
poilsio objektuose
vasaros sezono metu ir
apmokėti jų
komandiruočių
išlaidas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai panaudoti
(ne daugiau kaip, proc.)
– 100.

PD Finansų
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Įvykdytas išlaidų
kompensavimo tvarkos
aprašas (proc.) – 100.
Įvykdytos tarnybinių
butų skyrimo ir
butpinigių mokėjimo
policijos pareigūnams
taisyklės (proc.) – 100.
Patenkintas AVPK
poreikis viešajai tvarkai
ir visuomenės saugumui
užtikrinti kurortiniuose
miestuose bei kituose
turizmo, sporto ir
poilsio objektuose
vasaros sezono metu
(proc.) – 100.

PD Finansų
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD Finansų
valdyba

PD Viešosios
policijos
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
10225,7

110,9
(tik PD
asignavimai)
Bendri
priemonės
asignavimai
sudaro
20 819,3

750
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas
Įsigyti reikiamą tarnybinės
uniformos kiekį

01

303

04

01

06

Užtikrinti policijos
pareigūnų ryšiams (atašė)
veiklą
01

01

01

303

303

303

04

04

04

02

02

03

01

02

01

Dalyvauti ES institucijų ir
įstaigų bei kitų tarptautinių
organizacijų susitikimuose

Vykdyti administravimo ir
pagalbines funkcijas bei
užtikrinti informacinės ir
kitos infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Aprūpinti Lietuvos
policijos mokyklos
pirminio profesinio
mokymo kursantus ir
viešosios policijos
pareigūnus tarnybine
uniforma

Planuoti, koordinuoti
vykdyti teisės aktais
nustatytas procedūras
keičiantis informacija
ir dalyvaujant
aktualiuose
susitikimuose.
Koordinuoti ir pagal
kompetenciją
organizuoti
susitikimus bei
užtikrinti dalyvavimą
juose.
**

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Aprūpinta Lietuvos
policijos mokyklos
pirminio profesinio
mokymo kursantų
(skaičius) – 100.
Aprūpinta viešosios
policijos pareigūnų
pagal skirtą pareigūno
„krepšelį“ (skaičius)
– 5600
Atašė pareigybių
(skaičius) – 3.

Dalyvauta susitikimų
ES institucijose ir
įstaigose bei
tarptautinėse
organizacijose
(skaičius) – 130.
**

Asignavimai
(tūkst.
litų)
2550

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

PD Tarptautinio
bendradarbiavim
o valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

466,2

PD Tarptautinio
bendradarbiavimo valdyba ir
LKPB

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

100

Teritorinės
policijos įstaigos

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

68888,1
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Priemonės kodas

01

01

303

303

04

05

03

01

Priemonės pavadinimas

02

Išlaikyti tinkamą
administravimo padalinių
materialųjį ir nematerialųjį
turtą ir užtikrinti jo priežiūrą
bei funkcionavimą
Rekonstruoti Utenos
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Anykščių r. policijos
komisariato pastatą
Anykščiuose, Troškūnų g. 3

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

**

Rekonstruoti pastatą ir
priduoti
eksploatacijai.

02

Atlikti pastato
Pastatyti Utenos apskrities
vyriausiojo policijos
statybos projektavimo
darbus
komisariato Zarasų rajono
policijos komisariato pastatą
01

303

05

01

03

Asignavimai
(tūkst.
litų)
5501,5

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

**

Teritorinės
policijos įstaigos

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Rekonstruotas pastatas
(kv.m.) – 3483,9.

PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

6052

PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

719

Įrengta areštinė,
atitinkanti ES
standartus
Darbuotojams įrengtos
modernios darbo vietos
bei sudarytos darbo
sąlygos, atitinkančios
higienos normų
reikalavimus
(darbuotojų skaičius)
– 90.
Parengta projektavimo
užduotis;
Atlikti viešieji pirkimai,
parengtas techninis
projektas ir atlikta
valstybinė ekspertizė.
Atlikti viešieji pirkimai.
Pradėti rekonstravimo
darbai
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Priemonės kodas

01

01

303

303

05

05

01

01

Priemonės pavadinimas

04

303

05

02

01

303

303

05

05

03

03

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)
34

Parengtas techninis
PD Investicijų
projektas, atlikti viešieji
planavimo ir
pirkimai ir atlikta
techninės plėtros
valstybinė ekspertizė;
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Rekonstruoti areštines ir
gerinti asmenų laikymo
sąlygas

Rekonstruoti Vilniaus
aps. VPK Švenčionių
raj. PK areštinę

Atlikti viešieji pirkimai
ir atlikta techninio
projekto valstybinė
ekspertizė;

PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

753

PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

584

PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
Įsigyta programinė
įranga.
valdyba
Atlikti viešieji pirkimai;
PD Investicijų
planavimo ir
Įsigyta kompiuterinė
techninės plėtros
įranga.
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

408

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

208

05

01

01

02

Atsakingi
vykdytojai

Atlikti pastato
rekonstrukcijos
projektavimo ir
rekonstravimo darbus

Įsigyti programinę įrangą
01

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Rekonstruoti Klaipėdos
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Palangos miesto policijos
komisariato pastatą
Palangoje, Ganyklų g. 30

Įsigyti telekomunikacinę
įrangą
01

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įsigyti kompiuterinę
techniką

Atlikti viešieji pirkimai
ir pradėti rekonstravimo
darbai.
Atlikti viešieji pirkimai;
Įsigyta
telekomunikacinė
įranga.
Atlikti viešieji pirkimai;
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Priemonės kodas

01

01

303

303

05

05

04

04

Priemonės pavadinimas

01

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos kovos su
terorizmu programą
Įgyvendinti Nacionalinės
narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos
programos priemones

02

Įgyvendinti Valstybinės
saugaus eismo automobilių
keliais programos
priemones
01

01

303

303

05

05

04

04

03

04

Įgyvendinti Nacionalinę
nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės programą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Riboto naudojimo informacija
2.7. Stiprinti
kompetentingų
valstybės institucijų,
atliekančių narkotinių
ir psichotropinių
medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių)
apyvartos kontrolę,
administracinius
gebėjimus ir užtikrinti
jų materialinį techninį
aprūpinimą.
8.4.3. aprūpinti
policijos padalinius,
kontroliuojančius
eismą, blaivumo
nustatymo prietaisais
su spausdintuvais ir
apsvaigimo nuo
narkotinių medžiagų
nustatymo prietaisais
(iš viso 210 prietaisų)
Sustiprinti operatyvinę
veiklą: išplėsti
agentūrinę veiklą,
įsigyti techninių
priemonių, naudojamų

Atlikti viešieji pirkimai;
Įsigyta įranga.

Atlikti viešieji pirkimai;
Įsigyta įranga.

Atlikti viešieji pirkimai;
Įsigyta techninių
priemonių.

LKPB
Kriminalistinių
tyrimų centras
PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

Įvykdymo
terminas
2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
100
100

Lietuvos kelių
policijos tarnyba
PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

400

LKPB
PD Investicijų
planavimo ir
techninės plėtros
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

100
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

operatyvinei veiklai,
ikiteisminiam tyrimui,
taip pat kovojant su
terorizmu.
01

01

303

05

04

05

3037

05

04

06

302

01

01

01

02
02
02

7

302

01

01

02

Įsigyti įrangą, techniką ir
kitą ilgalaikį turtą

Atlikti viešieji pirkimai;
PD Investicijų
Įsigyta įranga viešosios
planavimo ir
tvarkos užtikrinimui
techninės plėtros
masinių renginių metu.
valdyba
Atnaujinti policijos
Įsigyti ir nuomoti
Policijos įstaigos
PD Investicijų
automobilių parką
automobilius.
aprūpintos
planavimo ir
automobiliais (proc.
techninės plėtros
poreikio pagal
valdyba
patvirtintus limitus – 70
(centralizuotai
išnuomoti 299
automobiliai ir
nupirktas 221 naudotas
automobilis)
Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
Organizuoti policijos
**
**
Lietuvos
personalo profesinį mokymą
policijos
ir kvalifikacijos tobulinimą
mokykla
Išlaikyti tinkamą Lietuvos
**
**
Lietuvos
policijos mokyklos
policijos
materialųjį ir nematerialųjį
mokykla

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

1409

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

8370

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

3949,4
2039

Programų „Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas“ (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) (programos kodas 403) ir
„Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas“ (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) (programos kodas 402) informacija ir asignavimų valdytojo pajamų
įmokos (26 400 tūkst. Lt) numatytos policijos įstaigų, vykdančių šias programas metiniuose veiklos planuose.
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Priemonės kodas

02

302

01

01

Priemonės pavadinimas

03

turtą ir užtikrinti jų priežiūrą
bei funkcionavimą bei
kompensuoti policijos
įstaigoms personalo
kvalifikacijos tobulinimo
išlaidas
Administruoti Lietuvos
policijos mokyklos
personalo veiklą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

**

**

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Lietuvos
policijos
mokykla

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

1765,6
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, Šengeno teisyno reikalavimų išorės sienos
kontrolės srityje įgyvendinimas (kodas 01)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
01-01-01-01 Sienos stebėjimo
1. Rinktinės veikimo teritorijoje sienos
2011 m.
Pagal
Sulaikyta valstybės
vykdymas rinktinei stebėjimą užtikrinti vadovaujantis Šengeno sienos pažeidėjų (ne
I–IV
kompetenciją –
priskirtoje veikimo teisyno nuostatomis, Sienos kontrolės
ketvirčiai
Rinktinės
mažiau nei
teritorijoje
nuostatais ir kitais teisės aktais.
paskutiniųjų trejų
2. Parengti rinktinės vado įsakymus sienos metų vidurkis,
Sienos kontrolės
apsaugos organizavimo klausimais.
organizavimo
pažeidėjų skaičius) –
3. Patikslinti bendrų veiksmų ir pajėgų
valdyba
270;
panaudojimo planus su kaimyninėmis
užkardomis.
Kriminalinių
Patruliavimo įvairiais
4.Suderinti/patikslinti rinktinių sąveikos
procesų kontrolės
būdais trukmė (val.)
planus su teritorinėmis policijos įstaigomis, – 1 100 000;
organizavimo
valdyba
kitomis teisėsaugos institucijomis bei kitais
VSAT struktūriniais padaliniais.
Stebėjimo bokštuose
5. Atlikti rizikos analizę regioniniu ir
panaudotos
vietiniu lygmeniu, teikti išvadas, ataskaitas termovizorinės ir kitos
bei siūlymus dėl rizikos veiksnių sąrašo
įrangos trukmė (be
papildymo (koregavimo).
UNISAS, valandų
6. Išnaudoti tarnybinių šunų galimybes
skaičius)

53
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
vykdant sienos stebėjimą.
7. Vertinti rinktinių Sargybų būrių
panaudojimo efektyvumą užkardose.
8. Analizuoti ir vertinti techninių priemonių
panaudojimo efektyvumo ir rezultatyvumo
užtikrinant sienos stebėjimą duomenis
padaliniuose, parengti analitines pažymas
dėl šių priemonių panaudojimo.

01-01-01-02

Leidimų kirsti
valstybės sieną,
patekti į pasienio
kontrolės punktų
teritoriją, atvykti ir
būti valstybės
sienos apsaugos
zonoje, verstis
ūkine, komercine ar
kitokia veikla
valstybės sienos
apsaugos zonoje,

Nustatyta tvarka priimti, nagrinėti
prašymus bei išduoti leidimus
besikreipiantiems asmenims į VSAT
centrinę įstaigą ir struktūrinius padalinius.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

– 90 000;
Nustatyta
kontrabandos ir
neteisėtai gabenamų
akcizinių prekių
sulaikymo atvejų ( ne
mažiau nei
paskutiniųjų trejų
metų vidurkis, atvejų
skaičius) – 660;
Išaiškinta pasienio
teisinio režimo
pažeidėjų išaiškinta
(ne mažiau nei
paskutiniųjų trejų
metų vidurkis, asmenų
skaičius) – 890.
Pagal
Išduota leidimų
(skaičius) – 2300;
kompetenciją –
Sienos kontrolės
organizavimo
Nenustatyta leidimų
valdyba
išdavimo tvarkos
pažeidimų atvejų.
Rinktinės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
II ir IV
ketvirčiai

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-
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Priemonės
kodas

01-01-01-03

01-01-01-04

Priemonės
pavadinimas
leidimų vykti į
pasienio juostą ar
leidimų būti vidaus
vandenyse
išdavimas
Įstatymų nustatytais
pagrindais ir tvarka
administracinės
atsakomybės
priemonių taikymas

Dalyvavimas
pasienio

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Pagal kompetenciją taikyti
administracinio poveikio priemones, kad
asmenys padarę administracinius teisės bei
Transporto veiklos pagrindų įstatymo
pažeidimus, būtų identifikuoti ir sulaikyti.
2. Teikti apibendrintą informaciją
struktūriniams padaliniams bei esant
poreikiui organizuoti mokymus
administracinės teisenos klausimais.
3. Tikrinti, kaip struktūriniuose
padaliniuose vedamos ir tiriamos
administracinių teisės pažeidimų bei
Transporto veiklos pagrindų bylos,
priimami ir vykdomi nutarimai šiose
bylose.
4. Atstovauti teismuose nagrinėjant
administracinių teisės pažeidimų bei
Transporto veiklos pagrindų įstatymo bylas
ir ginant valstybės interesus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Surašyta
administracinių teisės
pažeidimų protokolų
pagal LR ATPK 205
str. (skaičius) – 1030.
Surašyta
administracinių teisės
pažeidimų protokolų
pagal LR ATPK 206
str. skaičius – 2700.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Pagal
kompetenciją –
Rinktinės

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV

-

Bendrųjų reikalų
valdyba
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba

Surašyta
administracinių teisės
pažeidimų protokolų
pagal LR ATPK 210
str. skaičius – 370.

Surašyta
administracinių teisės
pažeidimų protokolų
pagal LR ATPK 163²
str. skaičius – 220.
1. Organizuoti ir (ar) dalyvauti tarptautinėse Atlikta operacijų ir
pasienio operacijose siekiant užkardyti
pratybų (proc.,

Pagal
kompetenciją –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
operacijose
(valstybės sienos,
pasienio teisinio
režimo,
kontrabandos,
nelegalios
migracijos ir
kitiems teisės
pažeidimams
užkardyti)

Įstaigos veiksmo pavadinimas
valstybės sienos pažeidimus, nelegalią
migraciją, kontrabandą ir kitus teisės
pažeidimus per valstybės sieną:
1.1. Dalyvauti Baltijos jūros regiono šalių
(BSRBCC) tarptautinėje jūrinėje
operacijoje.
1.2. Organizuoti ir vykdyti Tikslinės
paramos biurų operacijas Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
1.3. Dalyvauti Frontex organizuojamuose
operacijose, pratybose ir projektuose
(pagal Frontex veiklos planą 2011 m.).
1.4. Organizuoti dvišales tarptautines
pasienio operacijas:
- valstybės sienos ruože su Baltarusijos
Respublika;
- valstybės sienos ruože su Rusijos
Federacija (Kaliningrado sritimi);
- valstybės sienos ruože su Lenkijos
Respublika;
- valstybės sienos ruože su Latvijos
Respublika.
2. Organizuoti ir (ar) dalyvauti
tarpžinybinėse operacijose kontrabandai,
valstybės sienos, pasienio kontrolės
punktų, pasienio teisinio režimo,
nelegalios migracijos ir kitiems teisės
pažeidimams užkardyti
3. Dalyvauti kitų institucijų
organizuojamose bendrose operacijose bei

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

lyginant su praėjusiais
rinktinės
metais, ne mažesnis)
– 90;
Sienos kontrolės
organizavimo
Atlikta tarptautinių
valdyba
pasienio operacijų
(skaičius) – 15;
Kriminalinių
procesų kontrolės
organizavimo
Atlikta tarpžinybinių
valdyba
operacijų (skaičius)
– 750.
Pasieniečių
mokykla
Atlikta skrydžių
FRONTEX
organizuojamose
operacijose (val.
skaičius) – 150.

Įvykdymo
terminas
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės
kodas

01-01-01-05

01-01-01-06

01-01-01-07

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

teikti tarnybinę pagalbą kovojant su
kontrabanda, nelegalia imigracija ir kitais
teisės pažeidimais.
Orlaivių skrydžiai 1. Sudaryti orlaivių skrydžių valandų
planus pagal padalinių poreikius.
pagal VSAT
padalinių, vidaus 2. Planuoti, organizuoti ir vykdyti
žvalgybinius, patrulinius skrydžius VSAT
reikalų sistemos
rinktinėms priskirtose veikimo teritorijose
įstaigų ir kitų
institucijų poreikius užtikrinant sienos kontrolę.
3. Planuoti, organizuoti ir vykdyti
žvalgybinius
skrydžius pagal VRM įstaigų, kitų
institucijų poreikius, ūkio subjektų
poreikius.
4. Vykdyti skrydžius pagal Specialiąją
tranzito schemą.
Dalyvavimas
Laiku reaguoti ir pagal kompetenciją
vykdant paieškos ir dalyvauti vykdant paieškos ir gelbėjimo
gelbėjimo darbus darbus panaudojant turimą įrangą ir
priemones Kuršių mariose, pasienio ruožo
vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje.
Teršimo incidentų
likvidavimo ir
ypatingų priemonių
vykdymo darbų
Kuršių mariose
užtikrinimas

1. Atsitikus teršimo incidentui ar ypatingų
priemonių vykdymo būtinumui, laiku
reaguoti, vykdyti teršimo incidentų
likvidavimo darbus panaudojant turimą
įrangą.
2. Įrangos skirtos teršimų incidentų
likvidavimui įsigijimas.
01-01-01-08 Kinologinės veiklos 1. Įsigyti tarnybinių šunų valstybės sienos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Bendras VSAT
Aviacijos rinktinės
atliktų skrydžių laikas
(valandų skaičius) –
750.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Pagal
kompetenciją –
Aviacijos
rinktinė

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.

-

Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba
Kriminalinių
procesų
organizavimo
valdyba
Reagavimas į paieškos
Pagal
ir gelbėjimo įvykius
kompetenciją –
(proc. nuo poreikio)
rinktinės
– 100.
Aviacijos
rinktinė
Teršimo incidentų
Pagal
atvejų likvidavimas
kompetenciją –
(proc. nuo poreikio)
Pakrančių
– 100.
apsaugos rinktinė
Aviacijos
rinktinė
Įsigyta šunų (skaičius) Sienos kontrolės
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
plėtojimas
užtikrinant sienos
kontrolę

01-01-01-09 Patikrinimų kertant
valstybės sieną
vykdymas
sausumos, oro
uostų, geležinkelio,
jūrų, upių pasienio
kontrolės punktuose
vadovaujantis LR
bei ES teisės aktų
reikalavimais, pagal
kompetenciją

Įstaigos veiksmo pavadinimas
apsaugai bei reikiamos įrangos jiems
dresuoti.
2. Organizuoti mokymus rinktinių
specialistams, atsakingiems už kinologinę
veiklą, kinologams.
3. Visuose VSAT padaliniuose patikrinti
kinologų darbą, testuoti šunis bei suteikti
jiems kategorijas (tarnybos vietose).
4. Atlikti šunų testavimą (mažų šuniukų,
suaugusių šunų, VSAT padaliniuose
veisiamų šunų ir jų šuniukų).
5. Organizuoti kinologų su tarnybiniais
šunimis meistriškumo čempionatus.
6. Aprūpinti VSAT padalinius narkotinių
medžiagų pavyzdžiais, skirtais
tarnybiniams šunims dresuoti.
7. Bendradarbiauti su šalies ir kitų valstybių
(Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos,
Rusijos) kinologijos tarnybomis.
1. Pasienio kontrolės punktuose
patikrinimus kertant sieną užtikrinti
vadovaujantis Šengeno aquis nuostatomis,
Sienos kontrolės nuostatais ir kitais teisės
aktais.
2. Nustatyti ir neįleisti į šalį trečiųjų šalių
piliečius, kurie neatitinka atvykimo į ES
sąlygų.
3. Pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip
asmenys laikosi pasienio kontrolės punktų
veiklos teisinio režimo.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
– 8.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

organizavimo
valdyba

I–IV
ketvirčiai

Rinktinės

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Parengta kinologų ir
specialistų, atsakingų
už kinologinę veiklą
(skaičius) – 80.
Testuotų šunų,
kuriems suteiktos
kategorijos (skaičius)
– 70.

Pasienio kontrolės
punktuose patikrinta
asmenų (skaičius
tūkst.) – 8 200;
Kelių pasienio
kontrolės punktuose
patikrinta
autotransporto
priemonių (skaičius
tūkst.) – 2 800;

-
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
pasienio kontrolės
punktų režimo
užtikrinimas, vizų
išdavimas ir
radiacinės kontrolės
užtikrinimas

01-01-01-10

Teisės aktų
nustatyta tvarka
automatizuotu būdu
duomenų apie
asmenis ir
transporto
priemones,
kertančius
valstybės sieną,
kaupimas ir
tvarkymas
Vykstančių asmenų
01-01-01-11 per pasienio
kontrolės punktus,
kuriuose nėra

Įstaigos veiksmo pavadinimas
4. Pasienio kontrolės punktuose, kur yra
vizų registrai, priimti iš užsieniečių
prašymus išduoti Šengeno vizas ir
nagrinėti juos, išduoti ar atsisakyti išduoti
vizas.
5. Vykdyti vykstančių per valstybės sieną
asmenų, transporto priemonių ar gabenamų
krovinių radiacinę kontrolę ir užkardyti
tokius atvejus.

Duomenų apie asmenis ir transporto
priemones, kertančius valstybės sieną,
kaupimui ir tvarkymui naudoti Valstybės
sienos apsaugos tarnybos informacinės
sistemą (VSATIS), laikantis VSATIS
nuostatų bei VSATIS duomenų saugos
nuostatų.

Vietinio eismo pasienio kontrolės
punktuose tikrinti asmenis, transporto
priemones ir jomis gabenamus daiktus
siekiant nustatyti, ar asmenys laikosi

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Pasienio kontrolės
punktuose išduota
vizų (skaičius) – 1900;
Neįleista asmenų
(skaičius, ne mažesnis
nei paskutiniųjų trijų
metų vidurkis) – 1920;
Užtikrintas
pralaidumas per
tarptautinius PKP
(proc. nuo projektinio
pralaidumo) – 100.
Atlikta asmenų
Pagal
duomenų patikra per
kompetenciją –
VSATIS (proc.) – 100.
rinktinės
Logistikos
valdyba

Nustatyta daiktų
įvežimo (išvežimo)
tvarkos pažeidimų
(atvejų skaičius, ne

Rinktinės

59
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

muitinės įstaigų,
gabenamų daiktų,
už kuriuos imami
importo (eksporto)
muitai ir kiti
mokesčiai ar
kuriems taikomi
įvežimo (išvežimo)
draudimai bei
apribojimai,
nustatytų šių daiktų
įvežimo (išvežimo)
normų laikymosi
užtikrinimas.
01-01-01-12 Nuolatinės
parengties atnaujinti
sienos kontrolę prie
vidaus sienos
palaikymas

01-01-01-13 Specialiosios
tranzito schemos
organizavimo
užtikrinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
III ketvirtis

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

nustatytų daiktų įvežimo (išvežimo) normų. mažesnis nei
praėjusiais metais)
– 217.

1. Pasirengti galimam laikinam sienos
kontrolės atnaujinimui.
2. Organizuoti sienos kontrolės atnaujinimo
pratybas:
-prie valstybės sienos su Lenkijos
Respublika;
- Vilniaus, Kauno, Palangos, Zoknių oro
uostuose, parengti pratybų organizavimo
ataskaitas.
Atlikti patikrinimus kertant valstybės sieną
pagal Specialiąją tranzito schemą
asmenims, turintiems ST ir STG
dokumentus.

Pasirengta laikinai
Pagal
atnaujinti sienos
kompetenciją –
kontrolę (pasirengimo Sienos kontrolės
proc.) – 100;
organizavimo
valdyba
Pravesta pratybų
(skaičius) – 2.
Rinktinės

Nustatyta asmenų,
kurie pažeidžia
vykimo tvarką per LR
su supaprastintais
tranzito dokumentais
(skaičius)
– 110.

Rinktinės

60
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-01-14 Pakrančių apsaugos
rinktinės Palangos
oro uosto objektų
apsaugos
užtikrinimas
(fizinės apsaugos
užtikrinimas).
01-01-01-15 VSAT dokumentų,
transporto
priemonių tikrinimo
ir tyrimo sistemos
plėtros vykdymas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Laiku reaguoti į pažeidimus Palangos oro
uosto teritorijoje, padėti oro uosto
administracijai palaikyti saugomame
objekte nustatytą vidaus tvarką

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

Pakrančių
apsaugos rinktinė

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

1. Tobulinti suklastotų dokumentų tyrimų
metodus.
2. Tęsti bei tobulinti personalo mokymą
dokumentų tikrinimo ir tyrimo klausimais.
3. Paruošti personalą ir materialinę bazę
transporto priemonių identifikaciniams
numeriams tirti.
4. Plėsti ryšius su užsienio valstybių
institucijomis bei tarptautinių organizacijų
struktūromis dokumentų tikrinimo ir tyrimo
klausimais.
5. Užtikrinti Europos dokumentų
archyvavimo sistemos (FADO)
nacionalinio posistemio (N.FADO) 1 lygo
posistemio veikimą.
6. Užtikrinti intranetinės Europos
dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO)
nacionalinio posistemio (N.FADO) 2 lygo
posistemio sklaidą institucijose,
dirbančiose su kelionės dokumentais, naujų
vartotojų administravimą ir posistemio
veiklos užtikrinimą.

Pravesta dokumentų
tikrinimo ir tyrimo
mokymų skaičius - 2.

Pasieniečių
mokykla

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Pravesta transporto
priemonių
identifikaciniams
numeriams tirti
mokymų skaičius – 1.

61
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-01-16 Pareigūnų darbo
vietų kaitos
(įgyvendinant vykdymas
Lietuvos
užkardose
Respublikos užtikrinant sienos
Vyriausybės stebėjimą ir
2011 metų
pasienio kontrolės
veiklos
punktų veiklą
prioritetų,
2.4 kryptį)

Įstaigos veiksmo pavadinimas
1. Analizuoti padėtį rinktinės veikimo
teritorijoje ir teikti siūlymus VSAT
vadovybei dėl pareigūnų darbo vietos
pakeitimo, siekiant stiprinti valstybės
sienos apsaugą, efektyviau kovoti su
akcizinių prekių kontrabanda, pareigūnų
korupcija, tobulinti pajėgų valdymą ir
pareigūnų tarnybos organizavimą.
2. Rengti apibendrintas motyvuotas išvadas
dėl rinktinių pareigūnų darbo vietos
pakeitimo tikslingumo (pritarimo ar
nepritarimo) ir teikti jas VSAT vadui
sprendimui priimti.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Pagal
Pareigūnų, pakeitusių
darbo vietą iš pasienio kompetenciją –
rinktinės
kontrolės punktų į
„žaliąją juostą“ ir
Sienos kontrolės
atvirkščiai skaičius
(skaičius per metus, ne organizavimo
mažiau) – 1 000.
valdyba

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Kriminalinių
procesų
organizavimo
valdyba
Imuniteto
skyrius

01-01-01-17

Bendrųjų reikalų
valdyba
LR teisės aktų,
1. Derinti su Lenkijos Respublikos ir
Perkelta ES ir Šengeno
Pagal
reglamentuojančių Latvijos Respublikos atsakingom
kompetenciją –
teisyno reikalavimų į
valstybės sienos
institucijom susitarimų dėl bendro
LR valstybės sienos Sienos kontrolės
apsaugą, derinimas patruliavimo projektus.
apsaugą
organizavimo
pagal ES ir
2. Derinti su Rusijos Fefedracijos
reglamentuojančius
valdyba
Šengeno teisyno
atsakingomis institucijomis susitarimų
teisės aktus (proc.)
reikalavimus, kita projektų dėl keitimosi informacija bei dėl
– 100 proc.
Kriminalinių
veikla, susijusi su bendrų veiksmų vykdant operatyvinę veiklą
procesų
teisės aktų rengimu sienos apsaugos srityje.
organizavimo
3. Derinti Lenkijos Respublikos finansų
valdyba
ministro, Lenkijos Respublikos vyriausiojo
sienos apsaugos komendanto, Lenkijos
Finansų skyrius

62
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Respublikos vyriausiojo policijos
komendanto ir Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Vykdomojo susitarimo dėl
Lenkijos ir Lietuvos pasienio, policijos ir
muitinės tarnybų Bendradarbiavimo centro
Budziske steigimo ir veiklos taisyklių
projektą.
4. Derinti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos ir Rusijos Federacijos federalinės
saugumo tarnybos susitarimo dėl keitimosi
informacija projektą.
5. Derinti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos ir Rusijos Federacijos federalinės
saugumo tarnybos susitarimo dėl bendrų
veiksmų vykdant operatyvinę veiklą sienos
apsaugos srityje projektą.
6. Derinti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Energetikos departamento susitarimo dėl
bendradarbiavimo užkertant kelią
nelegaliam branduolinių ir kitų
radioaktyvių medžiagų gabenimui projektą.
7. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir
jos apsaugos įstatymo 1, 2 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo nauju

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
Rinktinės
Pasieniečių
mokykla

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

63
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
šeštuoju skirsniu įstatymo įgyvendinimas:
7.1. Patikslinti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 (Žin., 2001,
Nr. 18-556; 2008, Nr. 40-1459).
7.2. Parengti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos struktūros schemą.
7.3. Parengti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos vado įsakymą nustatantį
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
rinktinių skaičių ir jų veiklos teritoriją.
8. Parengti ir derinti Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimo „Dėl 2011−2018 m.
Valstybės sienos apsaugos sistemos plėtotės
programos patvirtinimo“ bei 2011−2018 m.
valstybės sienos apsaugos sistemos plėtotės
programos projektą.
9. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos specialiojo atašė valstybės
sienos ir migracijos klausimais pareigybės
įsteigimo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje
Europos Sąjungoje“ projektą.
10. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 30 d. nutarimo Nr. 598 ,,Dėl

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

64
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Pasienio teisinio režimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo” projektą.
11. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Šventosios jūsų
uosto pasienio kontrolės punkto įsteigimo“
projektą.
12. Parengti Pasienio tikrinimo tvarkos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2002 m. kovo 28 d.
įsakymu Nr. 154 „Dėl Pasienio tikrinimo
tvarkos“ 7.4 ir 17.3 punktų pakeitimo
projektą.
13. Rengti bei derinti teisės aktų
pakeitimus susijusius su Valstybės sienos
apsaugos tarnybos ir jos struktūrinių
padalinių veiklos (darbo) organizavimo
pakeitimų įgyvendinimu.
14. Parengti VSAT vado 2005 m. birželio
22 d. įsakymo Nr. 4-373 „Dėl Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
centrinės įstaigos darbo reglamento
patvirtinimo ir veiklos organizavimo“
naujos redakcijos projektą.
15. Parengti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos centrinės įstaigos ir struktūrinių
padalinių metinių veiklos planų rengimo ir
atsiskaitymo už veiklos rezultatus tvarkos
aprašą.
16. Parengti tvarką (metodiką), kuri

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I ketvirtis
2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.

Asignavimai
(tūkst. litų)

65
Priemonės
kodas

01-01-01-18

Priemonės
pavadinimas

Vidaus
administravimo
veikla programos
uždaviniui
įgyvendinti.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
reglamentuotų informacijos apie techninių
priemonių panaudojimo rinktinių
struktūriniuose padaliniuose rezultatyvumą
ir efektyvumą rinkimą, kaupimą ir
apdorojimą, analitinių ataskaitų VSAT
centrinei įstaigai teikimą.
1. Parengti testus, atlikti VSAT rinktinių
pareigūnų testavimą, siekiant įvertinti jų
pasirengimą 2012 m. Šengeno vertinimo
komisijos patikrinimui, parengti pažymą
apie testavimo rezultatus
2. Atlikti netikėtus rinktinių, užkardų ir
PKP patikrinimus, parengti pažymas VSAT
vadovybei.
3. Patikrinti vizų tarnybas.
4. Teikti metodinę pagalbą tarnybos
struktūrinių padalinių sienos apsaugos
skyrių specialistams, atsakingiems už
dokumentų tikrinimo ir tyrimo veiklą.
5. Atlikti datos spaudų naudojimo,
saugojimo ir apskaitos taisyklių laikymosi,
dokumentų tikrinimo ir tyrimo įrangos
panaudojimo patikrinimus padaliniuose.
6. Parengti atnaujintą VSAT Personalo
strategijos, patvirtintos, VSAT vado 200602-08 įsakymu Nr. 4-90, projektą.
7. Pagal kompetenciją vykdyti VSAT
centrinės įstaigos ir jos struktūrinių
padalinių veiklos optimizavimo priemones.
8. Užtikrinti su VSAT veikla susijusios

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

II ketvirtis

Atlikta priemonių,
Pagal
lyginant su praėjusiais kompetenciją –
Bendrųjų reikalų
metais ( priemonių
valdyba
proc., ne mažiau)
– 90.
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Kriminalinių
procesų kontrolės
valdyba
Logistikos
valdyba
Pasieniečių
mokykla

2011 m.
I ketvirtis

-

66
Priemonės
kodas

01-01-02-01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

statistinės informacijos rinkimą, kaupimą,
apdorojimą, analizę.
VSAT centrinės
Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
įstaigos personalo biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
darbo apmokėjimas patvirtintą 2011 m. planą.

01-01-02-02

VSAT centrinės
įstaigos
infrastruktūros
funkcionavimo
užtikrinimas

Organizuoti VSAT centrinės įstaigos
pastatų ir technikos priežiūrą bei jos
funkcionavimo užtikrinimą pagal skirtą
finansavimą.

01-01-02-03

VSAT centrinėje
įstaigoje techninės
kontrolės,
stebėjimo
priemonių ir kito
ilgalaikio turto
įsigijimas
Ignalinos, Vilniaus,
Varėnos, Lazdijų,
Pagėgių, Pakrančių
apsaugos rinktinių
personalo darbo,
atlikto užtikrinant
sienos stebėjimą,
nelegalios
migracijos
prevenciją ir

Įsigyti turto, reikalingo VSAT centrinės
įstaigos padalinių veiklai užtikrinti, pagal
skirtą finansavimą.

01-01-02-04

Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Panaudota lėšų, skirtų Finansų skyrius
darbo užmokesčiui,
(ne daugiau, tūkst. Lt.)
– 11975.
Užtikrinta
Logistikos
infrastruktūros ir
valdyba
techninių priemonių
priežiūra ir
funkcionavimas
(išlaidos ne daugiau,
tūkst. Lt.) – 1365.
Panaudota lėšų, skirtų
Logistikos
turtui įsigyti (ne
valdyba
daugiau, tūkst. Lt.) –
80.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

11975

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

1365

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

80

Panaudota lėšų, skirtų
darbo užmokesčiui (ne
daugiau, tūkst. Lt.) –
72370,8.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

72370,8

Rinktinės

67
Priemonės
kodas

01-01-02-05

01-01-02-06

Priemonės
pavadinimas
kontrolę,
apmokėjimas.
Ignalinos, Vilniaus,
Varėnos, Lazdijų,
Pagėgių, Pakrančių
apsaugos rinktinių
valstybės sienos
apsaugos objektų
priežiūra ir
funkcionavimo
užtikrinimas,
transporto
panaudojimas
patruliuoti
Ignalinos, Vilniaus,
Varėnos, Lazdijų,
Pagėgių, Pakrančių
apsaugos,
Aviacijos,
Specialiųjų
užduočių
rinktinėms,
Pasieniečių
mokyklai,
Užsieniečių
registracijos centrui
techninės kontrolės
ir stebėjimo
priemonių ir kito
ilgalaikio turto

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Organizuoti pastatų ir technikos priežiūrą
bei jos funkcionavimo užtikrinimą,
transporto panaudojimą tarnybinei veiklai
pagal nustatytas ridas atsižvelgiant į skirtą
finansavimą.

Infrastruktūros ir
techninių priemonių
priežiūros ir
funkcionavimo
užtikrinimas (ne
daugiau, tūkst. Lt.) –
5271,7.

Rinktinės

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

5271,7

Įsigyti turto, reikalingo rinktinių veiklai
užtikrinti, pagal skirtą finansavimą.

Panaudota lėšų, skirtų
turtui įsigyti (ne
daugiau, tūkst. Lt) –
400.

Rinktinės

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

400

68
Priemonės
kodas

01-01-02-07

01-01-02-08

01-01-02-09

01-01-02-10

Priemonės
pavadinimas
įsigijimas
Specialiųjų
užduočių rinktinės,
Pasieniečių
mokyklos,
Aviacijos rinktinės,
Užsieniečių
registracijos centro
pastatų priežiūra ir
funkcionavimo
užtikrinimas
Demarkuotos
valstybės sienos ir
joje esančių
valstybės sienos
apsaugos objektų
priežiūra

Ignalinos, Vilniaus,
Varėnos, Lazdijų,
Pagėgių, Pakrančių
apsaugos rinktinių
personalo darbo
pasienio kontrolės
punktuose
apmokėjimas
Ignalinos, Vilniaus,
Varėnos, Lazdijų,
Pagėgių, Pakrančių

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Rinktinės

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2467,9

Organizuoti pastatų ir technikos priežiūrą
bei jos funkcionavimo užtikrinimą,
transporto panaudojimą tarnybinei veiklai
pagal nustatytas ridas, atsižvelgiant į skirtą
finansavimą.

Užtikrintas
infrastruktūros ir
techninių priemonių
priežiūra ir
funkcionavimas
(panaudota lėšų ne
daugiau, tūkst. Lt.)
– 2467,9.

Prižiūrėti valstybės sienos ženklus, pasienio
juostoje esančius valstybės sienos apsaugos
objektus ir įrenginius pagal VSAT vado
įsakymu patvirtintą tvarką bei skirtus
asignavimus

Pagal
Užtikrinta
demarkuotos valstybės kompetenciją –
sienos ir joje esančių
rinktinės
valstybės sienos
apsaugos objektų
Logistikos
priežiūra (panaudota
valdyba
lėšų ne daugiau, tūkst.
Lt.) – 137.
Panaudota lėšų, skirtų
Rinktinės
darbo užmokesčiui (ne
daugiau, tūkst. Lt) –
52999,7.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

137

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

52999,7

Užtikrintas PKP
funkcionavimas
(panaudota lėšų ne

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2834,8

Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.

Užtikrinti pasienio kontrolės punktų
funkcionavimą pagal nustatytą jų darbo
režimą.

Rinktinės

69
Priemonės
kodas

01-01-02-11

01-01-02-12

01-01-02-13

01-01-02-14

01-01-02-15

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

apsaugos rinktinių
pasienio kontrolės
punktų
funkcionavimo
užtikrinimas
Aviacijos rinktinės Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
personalo darbo
biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
apmokėjimas
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.
Specialiųjų
Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
užduočių rinktinės biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
personalo darbo
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
apmokėjimas
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.
Pasieniečių
Mokėti stipendijas Pasieniečių mokyklos
mokyklos kursantų kursantams.
išlaikymas
Pasieniečių
mokyklos
personalo darbo
apmokėjimas

Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.
Užsieniečių
Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
registracijos centro biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
personalo darbo
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
apmokėjimas.
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Panaudota lėšų, skirtų
darbo užmokesčiui (ne
daugiau, tūkst. Lt.) –
2433,6.

Aviacijos
rinktinė

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2433,6

Panaudota lėšų, skirtų
darbo užmokesčiui (ne
daugiau, tūkst. Lt.) –
2673

Rinktinė

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2673

Panaudota lėšų, skirtų
kursantų stipendijoms
(ne daugiau, tūkst. Lt.)
– 998,5
Panaudota lėšų, skirtų
darbo užmokesčiui (ne
daugiau, tūkst. Lt.) –
4544.

Pasieniečių
mokykla

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

998,5

Pasieniečių
mokykla

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

4544

Panaudota lėšų, skirtų
darbo užmokesčiui(ne
daugiau, tūkst. Lt.) –
3088.

Užsieniečių
registracijos
centras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

3088

daugiau, tūkst. Lt.) –
2834,8.

70
Priemonės
kodas
01-01-02-16

01-01-02-17

01-01-02-18

01-01-02-19

01-01-02-20

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Valstybės sienos
demarkavimas ir
sienos apsaugos
priemonių
įrengimas prie
valstybės sienos su
Rusijos Federacija.

1. Demarkuoti valstybės sieną pagal
Pagal
Demarkuotos Lietuvos
priimtus bendros Lietuvos Respublikos – Respublikos išorės ES kompetenciją –
Logistikos
valstybės sienos ilgis
Rusijos Federacijos demarkavimo
valdyba
komisijos posėdžių protokolų sprendimus sausumoje ir pasienio
vandenyse (km)
bei gautą finansavimą.
Rinktinės
– 688,82.
2. Įrengti valstybės sienos apsaugos
objektus ir įrenginius pasienio juostoje.
3. Vykdyti reikalingų valstybės sienos
apsaugai objektų statybą bei įsigyti
valstybės sienos apsaugai reikalingas
technines priemones panaudojant valstybės
biudžeto lėšas.
VSAT
Užtikrintas
Logistikos
1. Užtikrinti nepertraukiamą Valstybės
informacinės
nepertraukiamas
valdyba
sienos apsaugos tarnybos informacinės
sistemos veikimo sistemos funkcionavimą (VSATIS).
VSATIS veikimas
užtikrinimas
(val. per parą)
2. Diegti Vizų informacinę sistemą.
3. Vykdyti VSAT kompiuterinį aprūpinimą. – 24.
Projektavimo
Vykdyti projektavimo bei kitus darbus,
Panaudotos lėšos (ne
Logistikos
darbai (Išorės sienų susijusius su patvirtintų Išorės sienos fondo daugiau, tūkst. Lt) –
valdyba
fondo programos programos projektų įgyvendinimu.
100.
projektų rengimui)
Atlikta darbų (proc.)
Pagal
Pagėgių rinktinės Tęsti Pagėgių rinktinės pastato
pastatų
rekonstravimą pagal patvirtintą projektą ir – 79.
kompetenciją –
skirtą finansavimą.
Logistikos
rekonstravimas
valdyba

Bugiedos
Pradėti Bugiedos prieplaukos statybą pagal Parengta
prieplaukos statyba patvirtintą projektą bei skirtą finansavimą. dokumentacija,
reikalinga projektui

Pagėgių rinktinė
Pagal
kompetenciją –
Logistikos

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

780

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

55

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

10,0

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

856

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

71
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
įgyvendinti (proc.)
– 100.

01-01-02-21

Reikiamo aprangos Įsigyti aprangos ir amunicijos pagal VSAT
ir amunicijos kiekio vado įsakymu nustatytus aprangos ir
įsigijimas
amunicijos normatyvus bei skirtą
finansavimą.

01-01-02-22 Vidaus
administravimo
veikla programos
uždaviniui
įgyvendinti.

1. Patikrinti VSAT struktūrinių padalinių
2010 m. finansinės atskaitomybės rinkinius,
sudaryti VSAT konsoliduotą finansinės
atskaitomybės rinkinį pateikti Vidaus
reikalų ministerijai, Finansų ministerijai,
Valstybės kontrolei.
2. Patikrinti VSAT struktūrinių padalinių
2011 m. tarpinius finansinės atskaitomybės
rinkinius, sudaryti VSAT konsoliduotus
tarpinius finansines atskaitomybės rinkinius
ir pateikti Finansų ministerijai.
3. Patikrinti VSAT struktūrinių padalinių
biudžeto vykdymo ataskaitas, sudaryti
VSAT suvestines biudžeto vykdymo
ataskaitas ir teikti Finansų ministerijai.
4. Išanalizuoti 2010 m. VSAT finansinės
veiklos rezultatus, parengti finansinės

VSAT padalinių
materialinis
aprūpinimo
užtikrinimas pagal
nustatytas normas
(apranga, ginkluote,
transporto
priemonėmis,
užtikrinimo proc.)
– 57.
-

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

134

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

valdyba
Lazdijų rinktinė
Logistikos
valdyba

Finansų skyrius

2011 m.
I ketvirtis

72
Priemonės
kodas

01-01-03-01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

veiklos rezultatų apžvalgą ir išsiųsti
padaliniams.
5. Atlikti 2011 m. kiekvieno ketvirčio
patvirtintų išlaidų sąmatų įvykdymo
analizę. Esant būtinybei, atlikti sąmatų
patikslinimus.
6. Parengti VSAT ir jos struktūrinių
padalinių 2012 m. biudžeto išlaidų projektą
ir jį suderinti su Finansų ministerija, LR
Vyriausybe, LR Seimo komitetais.
7. Organizuoti VSAT struktūrinių padalinių
finansų skyrių viršininkams seminarą
pasitarimą.
8. Atlikti VSAT skirtų biudžetinių
asignavimų panaudojimo analizę ir teikti
VSAT vadui ataskaitas.
9. Atlikti piniginių lėšų (griežtos
atskaitomybės blankų) kasoje patikrinimus.
10. Organizuoti VSAT metinę
inventorizaciją ir dalyvauti atliekant VSAT
Štabo ir kitų struktūrinių padalinių turto,
medžiagų, piniginių lėšų metinę
inventorizaciją.
12. Parengti 2011 m. programų sąmatas ir
pateikti Finansų bei Vidaus reikalų
ministerijoms.
Darbinių susitikimų 1. Surengti darbinį susitikimą su Rusijos
federalinės saugumo tarnybos Kaliningrado
rengimas su
užsienio valstybių srities pasienio valdybos viršininku.
2. Surengti darbinį susitikimą su Suomijos
sienos apsaugos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
IV ketvirtis

Parengta protokolų su Sienos kontrolės
juose numatytomis
organizavimo
konkrečiomis
valdyba
vykdymo priemonėmis

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

73
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

įstaigų atstovais
sienos apsaugos vadovu.
siekiant suderinti 3. Surengti darbinį susitikimą su
bendrus veiksmus ir Kazachstano sienos apsaugos vadovu.
keistis patirtimi
4. Surengti darbinį susitikimą su Moldovos
sienos kontrolės
sienos apsaugos vadovu.
klausimais
5. Surengti darbinį susitikimą su Vokietijos
federalinės policijos operatyvinės veiklos
vadovu.
01-01-03-02 Dalyvavimas ES ir 1. Dalyvauti Europos Tarybos Sienų darbo
Bendrijos institucijų grupės (FRONTIERS) veikloje.
veikloje ir
2. Dalyvauti Europos Tarybos Klastotų
bendruosiuose
dokumentų darbo grupės (FADO) veikloje.
projektuose sienos 3. Dalyvauti Europos Tarybos Keitimosi
kontrolės
informacija darbo grupės (CIREFI)
klausimais
veikloje.
4. Dalyvauti Europos Tarybos Strateginio
komiteto imigracijos, sienų ir prieglobsčio
klausimais (SCIFA) veikloje.
5. Dalyvauti FRONTEX agentūros
koordinuojamoje veikloje.
6. Dalyvauti Lietuvos pirmininkavimo
Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijai (ESBO) veikloje.
7. Pagal kompetenciją dalyvauti EK ir
FRONTEX organizuojamuose posėdžiuose
EUROSUR klausimais, teikti pasiūlymus
dėl EUROSUR etapų įgyvendinimo.
01-01-03-03 Tarptautinių
1. Surengti Lietuvos ir Lenkijos
sutarčių nustatytų vyriausiųjų sienos įgaliotinių susitikimą.
įpareigojimų ir
2. Surengti Lietuvos ir Baltarusijos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Parengta ataskaitų apie
Pagal
dalyvavimą Europos
kompetenciją –
Tarybos darbo grupių Sienos kontrolės
veikloje. Ataskaitos
organizavimo
patalpintos į LINESIS
valdyba
informacinę sistemą
(ataskaitų skaičius.)
Kriminalinių
procesų kontrolės
– 15;
organizavimo
valdyba
Pateikta ataskaitų apie
dalyvavimą
Pasieniečių
FRONTEX
mokykla
koordinuojamoje
veikloje (ataskaitų
Rinktinės
skaičius) – 200.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Bendras planuose
numatytų priemonių
įvykdymas (proc.)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

(skaičius)
– 5 vnt.

Pagal
kompetenciją –
Sienos kontrolės

74
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
įsipareigojimų
pagal dvišalio ir
daugiašalio
bendradarbiavimo
planus vykdymas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

vyriausiųjų valstybės sienos įgaliotinių
– 100.
susitikimą.
3. Vykdyti VSAT ir Baltarusijos
Respublikos valstybinio pasienio komiteto
bendrų priemonių 2011-2012 m. planą.
4. Vykdyti VSAT ir Vokietijos federalinės
policijos bendrų priemonių 2011 m. planą.
5. Vykdyti Baltijos Ministrų Tarybos
Vidaus reikalų vyresniųjų pareigūnų
komiteto Sienos apsaugos pakomitečio
2011 m. veiksmų planą.
6. Dalyvauti Baltijos jūros valstybių
tarybos veikloje (BSRBCC)
7. Dalyvauti Suomijos sienos apsaugos
koordinuojamame projekte
„VISEPROJECT“.
8. Dalyvauti Latvijos valstybinės sienos
apsaugos koordinuojamuose projektuose
imigracijos ryšių karininkų biurų
Baltarusijoje, Gruzijoje, Rusijoje veiklos
klausimais.
9. Dalyvauti Baltarusijos valstybinio
pasienio komiteto koordinuojamame
projekte pagal bendradarbiavimo per sieną
programą.
10. Dalyvauti Lietuvos pirmininkavimo
ESBO projektuose (priemonėse) pagal
poreikį.
11. Dalyvauti Baltijos Ministrų Tarybos
Vidaus reikalų vyresniųjų pareigūnų

Atsakingi
vykdytojai
organizavimo
valdyba
Kriminalinių
procesų kontrolės
organizavimo
valdyba
Rinktinės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

75
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

komiteto Sienų apsaugos pakomitečio
veikloje.
01-01-03-04 Vidaus
1. Derinti su tarnybos vadovybe ir
administravimo
padaliniais jų dalyvavimą tarptautinio
veikla programos bendradarbiavimo priemonėse, priemonių
uždaviniui
įgyvendinimo terminus.
įgyvendinti
2. Rinkti, kaupti ir analizuoti ataskaitas
apie tarnybos pareigūnų komandiruotes
užsienyje, reikalauti, kad ataskaitose būtų
pateikiami konkretūs siūlymai.
3. Analizuoti sienos įgaliotinių, rinktinių
pareigūnų susitikimų su kaimyninių
valstybių sienos apsaugos įstaigų atstovais,
kad jų bendradarbiavimas atitiktų tarnybos
interesus ir gaires.
4. Teikti tarnybos vadovybei pasiūlymus
dėl priemonių įgyvendinimo tikslingumo
(netikslingumo).
01-01-04-01 Nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų nustatymas ir
užkardymas naudojant operatyvinius
nustatymas ir
užkardymas,
veiksmus.
naudojant
operatyvinius
veiksmus

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Sienos kontrolės
Išanalizuota
organizavimo
susitikimų su
valdyba
kaimyninių valstybių
sienos apsaugos
įstaigų atstovais
protokolų (proc., pagal
įrašus DVS
„Kontora“) – 100.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Sulaikyta akcizinių
Pagal
prekių pagal
kompetenciją –
operatyvinę
Kriminalinių
informaciją (proc. nuo procesų kontrolės
bendro sulaikymo
organizavimo
kiekio, ne mažiau)
valdyba
– 60;
Rinktinės
Realizuota
operatyvinių tyrimų
(proc. nuo bendrų
tyrimų skaičiaus, ne

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

76
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

mažiau) – 50;
Vykdyta SUR
užduočių (skaičius)
– 5000;

01-01-04-02

Pagal kompetenciją Pagal kompetenciją nustatyta tvarka ir
ikiteisminių tyrimų terminais atlikti ikiteisminius tyrimus.
atlikimas
užtikrinant
valstybės sienos
apsaugą

01-01-04-03

Parengti teisės aktą įgyvendinantį LR
Teisinės bazės
operatyvinio tyrimo Organizuoto nusikalstamumo užkardymo
srityje tobulinimas, įstatymą
įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos
Organizuoto
nusikalstamumo
užkardymo
įstatymą

Rezultatyvių SUR
užduočių skaičius
(proc. nuo vykdytų
užduočių, ne mažiau)
– 90.
Pagal
Baigtų ir prokurorams
persiųstų perdavimui į kompetenciją –
Kriminalinių
teismą baudžiamųjų
bylų pagal atitinkamus procesų kontrolės
BPK reikalavimus
organizavimo
(proc. daugiau, nei
valdyba
2010 m.)
– 7.
Rinktinės
Kriminalinių
procesų kontrolės
organizavimo
valdyba

77
Priemonės
kodas
01-01-04-04

01-01-04-05

Priemonės
pavadinimas
Tarptautinis
bendradarbiavimas
atliekant bendrus
tyrimus kovos su
organizuotu
nusikalstamumu
srityje

Įstaigos veiksmo pavadinimas
1. Pagal kompetenciją dalyvauti Baltijos
jūros regiono valstybių kovos su
organizuotu nusikalstamumu projekto
„Task Force on Organized Crime“ veikloje.
2. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
keičiantis informacija su užsienio šalių
teisėsaugos institucijomis, EUROPOL,
atliekant bendrus tyrimus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Dalyvavimas OPC
Pagal
susitikimuose
kompetenciją –
(skaičius per metus) – Kriminalinių
procesų kontrolės
4;
organizavimo
valdyba
Pateikta informacijos
užsienio šalių
Rinktinės
teisėsaugos
institucijoms, Europol
atvejų (skaičius per
metus, ne mažiau) – 1;

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Bendrų tyrimų su
užsienio valstybėmis
skaičius (per metus, ne
mažiau) – 1.
Korupcijos
Vykdyti 2011 m. VSAT korupcijos
Bendras planuose
Priemonės
Pagal
prevencijos
prevencijos programos įgyvendinimo
numatytų priemonių
vykdomos
kompetenciją –
priemonių
priemonių planą, patvirtintą VSAT vado
įvykdymas (proc.)
Imuniteto skyrius pagal plane
vykdymas ir
2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.4-805. – 100;
numatytus
korupcinių
terminus.
Rinktinės
nusikalstamų veikų
Pareigūnų, kuriems
tyrimas
pareikšti įtarimai
padarius korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas
(skaičius, mažesnis nei
paskutiniųjų trijų metų
vidurkis) – 20.

-

78
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-04-06

Užtikrinti
Nacionalinės
nusikaltimų
prevencijos ir
kontrolės
programos
2010−2012 metų
įgyvendinimo
priemonių plano
vykdymą

01-01-04-07

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Organizuoti informacinius prevencinius
susitikimus su vaikais pasienyje su Rusijos
Federacija esančiose gyvenvietėse
(mokymosi įstaigose) arba pasienio
užkardose – supažindinti juos su darbu
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie
Vidaus reikalų ministerijos, galimybėmis
mokytis Pasieniečių mokykloje..
2. Parengti ir vykdyti bendrus prevencijos
planus siekiant užkirsti kelią kontrabandai
pasienyje su Rusijos Federacija ir vaikų
įtraukimui į šią nusikalstamą veiklą.
1. Siekti aktyvesnio visuomenės palaikymo
Užtikrinti
ir bendradarbiavimo su teisėsaugos
Nacionalinės
narkotikų kontrolės institucijomis, vykdant neteisėtos
narkotinių ir psichotropinių medžiagų
ir narkomanijos
prevencijos 2010- apyvartos kontrolę.
2016 m. programos 2. Stiprinti teisėsaugos institucijų
bendradarbiavimą nacionaliniu ir
priemonių
tarptautiniu lygiais tiriant nusikalstamas
vykdymą
veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) apyvarta.
3. Stiprinti Europos Sąjungos išorės sienos
apsaugą tobulinant tikrinimo pasienyje
procedūras ar kitas sienos kontrolės
priemones, skirtas užkirsti kelią narkotinių
ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) kontrabandai.
4. Užtikrinti pinigų, gautų iš neteisėtos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Įvykdyta priemonių
(skaičius) – 2.

Rinktinės

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Įvykdyta priemonių
(skaičius) – 8.

Pagal
kompetenciją –
Kriminalinių
procesų kontrolės
organizavimo
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Rinktinės
Viešųjų ryšių
skyrius
Bendrųjų reikalų
valdyba
Pasieniečių
mokykla

79
Priemonės
kodas

01-01-04-08

Priemonės
pavadinimas

Kitų
tarpinstitucinių

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

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.
5. Skatinti ir plėtoti kompetentingų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, asociacijų, bendruomenių ir verslo
subjektų tarpusavio bendradarbiavimą ir
veiklos koordinavimą įgyvendinant
narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pasiūlos mažinimo priemones.
6. Tobulinti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų tarnautojų, pareigūnų ir
darbuotojų kvalifikaciją narkotikų kontrolės
srityje.
7. Tobulinti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų,
pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos srityse sistemą.
8. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą
siekiant gerinti neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) apyvartos kontrolę.
1. Pagal kompetenciją vykdyti Sukčiavimo Bendras planuose
baudžiamojo persekiojimo stiprinimo
numatytų priemonių

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Pagal
kompetenciją –

2011 m.
I–IV

-

80
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
programų ir planų
priemonių
vykdymo pagal
kompetenciją
užtikrinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Lietuvoje planą ir Sukčiavimo baudžiamojo įvykdymas (proc.)
persekiojimo stiprinimo Lietuvoje plano
– 100.
įgyvendinimo priemones (2009 m. rugsėjo
28 d. Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro, Lietuvos policijos generalinio
komisaro, Lietuvos Respublikos Specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus, Muitinės
kriminalinės tarnybos direktoriaus,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus, Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
vado įsakymas Nr. I/133/5-V-683/2-242/V82/1R-130/4-620 „Dėl sukčiavimo
baudžiamojo persekiojimo stiprinimo
Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“).
2. Pagal kompetenciją įgyvendinti
Komisijos valstybės ekonominės bei
finansinės kontrolės ir teisėsaugos
institucijų bendradarbiavimui koordinuoti
patvirtintuose priemonių kovai su oficialiai
neapskaityta ekonomika planuose
numatytas priemones.
3. Pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano priemones.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Kriminalinių
procesų kontrolės
organizavimo
valdyba

ketvirčiai

Imuniteto skyrius
Bendrųjų reikalų
valdyba
Viešųjų ryšių
skyrius
Rinktinės

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės
kodas
01-01-04-09

01-01-05-01

Priemonės
pavadinimas
Vidaus
administravimo
veikla programos
uždaviniui
įgyvendinti

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Atlikti rinktinių operatyvinės veiklos
skyriuose ir imuniteto poskyriuose vedamų
operatyvinių bylų patikrinimus
2. Rinktinės atlikti BPK reikalavimų
vykdymo ikiteisminio tyrimo metu
patikrinimus, rengti apibendrinimus,
pasiūlymus šiam darbui bei galiojantiems
teisės aktams tobulinti, siekiant ikiteisminio
tyrimo efektyvumo.
3. Apibendrinti atliktus ikiteisminius
tyrimus baudžiamosiose bylose, pradėtose
dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK
199, 199², 291, 300 straipsniuose, įvertinti
atliktus ikiteisminių tyrimų veiksmus,
parengti rekomendacijas ikiteisminio
tyrimo efektyvumui gerinti.
4. Atlikti patikrinimus, siekiant nustatyti
kaip saugomi tarnybos rinktinėse rasti,
paimti daiktai ir daiktai, turintys reikšmės
nusikalstamai veikai tirti nagrinėti.
5. Statistinių duomenų rinkimas,
apibendrinimas, analizė ir informacijos
pateikimas tarnybos vadovybei,
prokuratūrai, kitoms suinteresuotoms
institucijoms.
Pagal kompetenciją 1. Nustatyti užsieniečių neteisėto buvimo
užsieniečių buvimo tvarkos pažeidimus.
ir gyvenimo LR
2. Priimti sprendimus dėl užsieniečių
teritorijoje
įpareigojimo išvykti iš Lietuvos
kontrolės, plėtojant Respublikos.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Patikrinta rinktinių dėl
Pagal
vedamų operatyvinių
kompetenciją –
Kriminalinių
bylų (skaičius per
procesų kontrolės
ketvirtį) – 1.
organizavimo
valdyba

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Imuniteto skyrius

Sulaikyta užsieniečių,
neteisėtai esančių LR
teritorijoje (skaičius.
ne mažesnis, nei
praėjusiais metais) –

Pagal
kompetenciją –
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
bendradarbiavimą
su teisėsaugos ir
kitomis
institucijomis,
vykdymas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3. Vykdyti Šengeno sienų kodekso V
priedo A dalies 2 punkto nuostatas.
4. Organizuoti susitikimus ir bendras
operacijas su teisėsaugos ir kitomis
institucijomis nelegalios migracijos
klausimais.
5. Pagal kompetenciją dalyvauti
Tarptautinės migracijos organizacijos
veikloje.
6. Pagal kompetenciją bendradarbiauti su,
Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių
komisaro regioniniu biuru Baltijos ir
Šiaurės šalims ir Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugija.
01-01-05-02 Organizavimas ir 1. Užsieniečių registracijos centro duomenų
apgyvendinimas
registre registruoti sulaikytus ir
Užsieniečių
apgyvendintus užsieniečius.
registracijos centre 2. Atlikti pirminius tyrimus dėl prieglobsčio
nelegaliai esančių prašymų.
LR užsieniečių ir 3.Vykdyti užsieniečių apklausas, nagrinėti
surinktą medžiagą, formuoti užsieniečių
užsieniečių,
pateikusių
asmens bylas.
4. Užsieniečių registracijos centre sulaikytų
prieglobsčio
prašymus
ir apgyvendintų užsieniečių maitinimo,
medicininio ir materialinio aprūpinimo,
apsaugos ir priežiūros užtikrinimas.
1. Organizuoti ir vykdyti užsieniečių
01-01-05-03 Organizuoti ir
vykdyti grąžinimų išsiuntimą iš Lietuvos Respublikos.
į kilmės ar tranzito 2. Dalyvauti vidaus reikalų ministro
šalis užsieniečių,
2008m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1V-

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Užsieniečių
registracijos
centras

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Pagal
kompetenciją –
Užsieniečių
registracijos

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

340.
Rinktinės

Priimta užsieniečių
URC (bendras
užsieniečių skaičius)
– 350;
Suformuotų bylų
atitinkamam
sprendimui priimti
(skaičius) – 350.

Įgyvendinta
sprendimų dėl
užsieniečių išsiuntimo
iš LR (proc. nuo
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
neteisėtai esančių
LR, taip pat ir jų
perdavimą kitoms
Europos Sąjungos
valstybėms narėms

01-05-04

01-01-05-05

Užsieniečių,
gavusių prieglobstį,
ir sulaikytų
nelydimų
nepilnamečių
užsieniečių
perkėlimo į
Pabėgėlių
priėmimo centrą
organizavimas

Nelegalios
migracijos
prevencijos
vykdymas
bendradarbiaujant

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

313 sudarytos darbo grupės veikloje.
priimtų sprendimų)
3. Pateikti vidaus reikalų ministrui Europos – 100.
grąžinimo fondo 2012 metų programos
projektą.

1. Organizuoti užsieniečių, gavusių
prieglobstį LR, perdavimą Pabėgėlių
priėmimo centro atstovams.
2. Organizuoti nelydimų nepilnamečių
užsieniečių vykimą į Pabėgėlių priėmimo
centrą ir jų perdavimą Pabėgėlių priėmimo
centro atstovams.

Įvykdyta sprendimų
dėl užsieniečiams
suteikto prieglobsčio
(leidimo gyventi) ir jų
perkėlimo į Pabėgėlių
priėmimo centrą (proc.
nuo priimtų
sprendimų) – 100;

Įvykdyta sprendimų
dėl nelydimų
nepilnamečių
užsieniečių
apgyvendinimo
Pabėgėlių priėmimo
centre (proc. nuo
priimtų sprendimų)
– 100.
1.Vykdyti išankstines konsultacijas prieš
Padidėjo neigiamų
išduodant užsieniečiams vizas (VISION). VISION konsultacijų
2. Parengti VSAT ir Lietuvos Respublikos skaičius (padidėjimo
užsienio reikalų ministerijos Konsulinio
proc. pagal visas
departamento bendradarbiavimo susitarimo vykdytas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

centras
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba
Rinktinės
Pagal
kompetenciją –
Užsieniečių
registracijos
centras
Rinktinės

Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba

84
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

su Užsienio reikalų
ministerijos
Konsuliniu
departamentu, LR
diplomatinėmis
atstovybėmis ir
konsulinėmis
įstaigomis
01-01-05-06 Vidaus
administravimo
vykdymas
programos
uždaviniui
įgyvendinti

01-01-06-01

Informacijos
skelbimas
visuomenei ir
viešosios
informacijos
rengėjams apie
VSAT veiklą ir
aktualius įvykius

01-01-06-02

Valstybės sienos
apsaugos tradicijų
puoselėjimas, jos
įvaizdžio

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Skelbta aktuali
Pagal
informacija VSAT
kompetenciją –
internetinėje svetainėje Viešųjų ryšių
apie įvykius šalies
skyrius
pasienyje (įvykių
skaičiaus per dieną
Rinktinės
vidurkis, ne mažesnis
už praėjusių trejų metų
vidurkį)
– 4.
Pagal
kompetenciją –
Viešųjų ryšių
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

projektą.
3. Dalyvauti tarpžinybinės darbo grupės
vizų išdavimo turistams procedūrų
tobulinimo klausimams nagrinėti veikloje.

konsultacijas) – 10.

1. Atlikti VSAT rinktinių nelegalios
migracijos prevencijos ir kontrolės
padalinių veiklos patikrinimus.
2. Organizuoti nelegalios migracijos
prevencijos ir kontrolės padalinių atstovų
susitikimus (pasitarimus) siekiant aptarti
veiklos rezultatus bei iškilusias problemas,
suteikti metodinę pagalbą.
Rengti pranešimus apie su VSAT veikla
susijusius įvykius, juos skelbti tarnybos
tinklapyje, siųsti viešosios informacijos
rengėjams bei visuomenei.

Atlikta patikrinimų
(skaičius)– 2.

Organizuoti renginius propaguojant
pasieniečio profesiją, informacijos apie
VSAT veiklą skelbimas, informacinių ir
vaizdo priemonių rengimas ir platinimas

Organizuota
susitikimų (skaičius)
– 1.

85
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
visuomenėje
gerinimas

01-02-01-01 Pareigūnų rengimas
pagal Pasieniečio
mokymo ir Būtinųjų
karinių mokymų
programas

01-02-01-02 VSAT personalo
kvalifikacijos
tobulinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

(esant finansavimui), Pasieniečių muziejaus
veiklos plėtojimas, ryšių su valstybinėmis ir
visuomeninėmis įstaigomis palaikymas ir
plėtojimas.
1. Organizuoti stojamuosius egzaminus.
2. Organizuoti ir vykdyti pirminio
profesinio mokymo kursantų mokymo
procesą.
3. Organizuoti baigiamuosius kvalifikacijos
egzaminus.
4. Organizuoti ir vykdyti būtinuosius
karinius mokymus.

1. Analizuoti kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikį ir rengti planavimo
dokumentus.
2. Rengti ir atnaujinti kvalifikacijos
tobulinimo programas.
3. Organizuoti ir vykdyti kvalifikacijos
tobulinimo renginius.
01-02-01-03 Pasieniečių
1. Parengti klausimynus apklausoms.
mokyklos teikiamų 2. Atlikti apklausas ir apdoroti gautus
paslaugų kokybės rezultatus .
tyrimai ir kokybės 3. Vykdyti projekto „Kokybės vadybos
valdymo modelio modelio diegimas Valstybės sienos
diegimas
apsaugos tarnybos padalinyje“, projekto
kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-013

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Pasieniečių
mokykla

Parengta personalo
pagal VSAT vado
patvirtintus planus
(asmenų skaičius)
– 167;
Parengta personalo
ginkluotai krašto
gynybai (asmenų
skaičius) – 124.
Dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose (asmenų
skaičius) – 2600.

Atlikta apklausų
(skaičius) – 20;
Pasieniečių mokyklos
darbuotojai, dalyvavę
mokymuose,
susijusiuose su

Rinktinės
Pasieniečių
mokykla

Pagal
kompetenciją –
Pasieniečių
mokykla
Bendrųjų reikalų
valdyba
Pasieniečių
mokykla

86
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

kokybės vadybos
modelio diegimu
(darbuotojų skaičius)
– 35.
01-02-01-04 Tarptautinių
2011 m.
1.Planuoti tarptautinius mokymus
Dalyvavo tarptautinių
Pasieniečių
mokymo renginių bendradarbiaujant su FRONTEX Mokymo mokymuose
I–IV
mokykla
Pasieniečių
ketvirčiai
skyriumi.
(darbuotojų skaičius
mokykloje
2. Inicijuoti paslaugų pirkimą
– 200;
organizavimas
tarptautiniams mokymams aprūpinti.
3. Derinti tarptautinių renginių planus ir
Tarptautiniai renginiai
užtikrinti išankstinį finansavimą.
(skaičius) – 12.
4. Užtikrinti numatytų tarptautinių mokymų
programų įgyvendinimą ir kontrolę renginių
metu.
5.Teikti finansinių ir kitų ataskaitų ir
dokumentus pasibaigus renginiui ir
užtikrinti galutinį finansinį atsiskaitymą.
01-02-01-05 Vidaus
1. Parengti VSAT vado įsakymą ,,Dėl
Pagal
2011 m.
administravimo
profesinio rengimo 2012 metais“.
kompetenciją – IV ketvirtis
vykdymas
2. Atlikti tyrimą ,,Pasieniečių mokyklos 20
Pasieniečių
programos
ir 21 laidos absolventų profesinis
mokykla
uždaviniui
pasirengimas darbinei veiklai bei
įgyvendinti
pažangumo ir psichologinių veiksnių
Bendrųjų reikalų
sąsajos su darbe pasireiškiančiomis
valdyba
kompetencijomis“ ir parengti pažymą.
01-03-01-01 Ignalinos atominės 1. Užkardyti asmenų, transporto priemonių Užtikrinta saugomų
Ignalinos
2011 m.
elektrinės pastatų, neteisėtą patekimą į Ignalinos AE saugomą objektų fizinė apsauga
atominės
I–IV
patalpų ir
ir vidinę apsaugos zonas.
(proc.) – 100.
elektrinės
ketvirčiai
pagalbinių objektų 2. Užkardyti neteisėtą materialinių vertybių
apsaugos rinktinė
fizinė apsauga
įnešimą (išnešimą) į (iš) Ignalinos AE

Asignavimai
(tūkst. litų)

priemones numatytas finansavimo ir
administravimo sutartimi.

-

-

-

87
Priemonės
kodas

01-03-01-02

01-03-01-03

Priemonės
pavadinimas

Ignalinos atominės
elektrinės apsaugos
rinktinės personalo
atlikto darbo
apmokėjimas
Ignalinos atominės
elektrinės apsaugos
rinktinės
infrastruktūros,
techninių
priemonių priežiūra
ir funkcionavimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
teritoriją.
3. Padėti Ignalinos AE administracijai
palaikyti rinktinės saugomuose objektuose
nustatytą vidaus tvarką bei teisinio rėžimo
laikymąsi Ignalinos AE riboto patekimo
zonoje.
4. Užkardyti iš branduolinės energetiko
objekto asmenų arba transporto priemonių
išvykimą, materialinių vertybių išnešimą
(išvežimą), nuo kurių skleidžiamas didesnis
už leistiną jonizuojančios spinduliuotės
lygis.
5. Užtikrinti branduolinės energijos objektų
gynybą nuo galimų teroristinių formuočių
ar kitų nusikalstamų grupių išpuolių.
6. Įvykus avarijai ar kilus grėsmei rinktinės
saugomiems objektams atlikti veiksmus,
nustatytus patvirtintuose planuose.
Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.
Užtikrinti pastatų ir technikos priežiūrą bei
jos funkcionavimą pagal skirtą finansavimą

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Panaudota lėšų, skirtų
Ignalinos
darbo užmokesčiui (ne
atominės
daugiau, tūkst. Lt.) –
elektrinės
14096
apsaugos rinktinė

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

14096

Užtikrinta
infrastruktūros ir
techninių priemonių
priežiūra ir
funkcionavimas ir
finansavimas
(finansavimas ne

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

713

Ignalinos
atominės
elektrinės
apsaugos rinktinė

88
Priemonės
kodas

01-03-01-04

01-03-01-05

01-03-01-06

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

daugiau, tūkst. Lt.)
– 713,
Ilgalaikio turto
Įsigyti turto, reikalingo rinktinės veiklai
Panaudota lėšų, skirtų
Ignalinos
įsigijimas
užtikrinti pagal skirtą finansavimą.
turtui įsigyti (ne
atominės
daugiau, tūkst. Lt.)
elektrinės
– 101.
apsaugos rinktinė
Bendras numatytų
Branduolinės
Ignalinos
1. Parengti rinktinės prevencinį veiksmų
priemonių įvykdymas
energetikos objektų planą ekstremalių situacijų atvejais.
atominės
( proc.) – 100.
fizinės apsaugos
elektrinės
2. Patikslinti asmenų, praeinančių per
Ignalinos AE kontrolės praleidimo punktus,
teisinės bazės
apsaugos rinktinė
tikrinimo tvarką.
tobulinimas ir
tarnybos vykdymo 3. Tobulinti rinktinės radiacinės kontrolės
tvarką.
kontrolės
4. Rengti rinktinės projektinius dokumentus
užtikrinimas
pasiūlymams dėl Ignalinos AE fizinės
apsaugos organizavimo bei fizinės saugos
tobulinimo.
5. Organizuoti susitikimus su Utenos VPK
Visagino policijos komisariato, Valstybės
saugumo departamento Visagino skyriaus,
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos pareigūnais, Karinių oro pajėgų
Oro gynybos bataliono kariais, Ignalinos
AE vadovybe objektų apsaugos ir
bendradarbiavimo klausimais.
6. Atlikti Ignalinos AE Fizinės apsaugos
pamainos pareigūnų tarnybos vykdymo
patikrinimus.
Leidimų atvykti ir Nustatyta tvarka iš besikreipiančių asmenų Išduotų Leidimų
Ignalinos
būti valstybės
priimti prašymus, juos nagrinėti bei išduoti (skaičius) – 2400;
atominės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

101

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV

-

89
Priemonės
kodas

01-03-01-07

01-04-01-01

Priemonės
pavadinimas
sienos apsaugos
zonoje, pasienio
juostoje ir vidaus
vandenyse
išdavimas (toliau –
Leidimai)
Gabenamų per LR
teritoriją
branduolinių
medžiagų krovinių
ir branduolinio
kuro ciklo
medžiagų,
pervežamų
elektrinės
saugomoje zonoje
ir vežamų iš
elektrinės į
panaudoto
branduolinio kuro
saugyklą, fizinės
apsaugos
užtikrinimas
Teisės aktų
nustatyta tvarka
Pasieniečių
mokyklos ir
Viešvilės
bendrabučiuose
apgyvendinti

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

leidimus .

Nenustatyta Leidimų
išdavimo tvarkos
pažeidimų.

elektrinės
apsaugos rinktinė

ketvirčiai

Užtikrinti krovinių palydą iki paskirties
vietos.

Saugiai iki paskirties
vietos pristatyta
krovinių (proc.)
– 100.

Ignalinos
atominės
elektrinės
apsaugos rinktinė

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

1. Rengti įsakymus dėl kursantų
apgyvendinimo.
2.Seminarų ir konferencijų metu aprūpinti
darbuotojus, ir kitus dalyvius darbui ir
poilsiui reikiamomis priemonėmis,
vadovaujantis mokyklos viršininko
įsakymais.

Pasieniečių mokyklos
bendrabučiuose
apgyvendinta asmenų
(skaičius) – 1190;

Pagal
kompetenciją –

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

43,8

Pasieniečių mokyklos
bendrabučiuose

Pasieniečių
mokykla
Pagėgių rinktinė

90
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

kursantus, kursų,
seminarų,
konferencijų ir kitų
renginių dalyvius
01-04-01-02 Pasieniečių
mokykloje
aptarnaujančio
personalo atlikto
darbo apmokėjimas
01-04-01-03 Pasieniečių
mokyklos
infrastruktūros
priežiūra ir
funkcionavimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Pasieniečių
mokykla

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

51,5

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

92,5

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

15

apgyvendinta kursų
dalyvių (skaičius)
– 390.
Vykdyti apmokėjimus pagal Valstybės
biudžeto maksimaliai leistinų asignavimų
patvirtintą 2011 m. planą bei VSAT vado
įsakymu patvirtintus 2011 m. rinktinėms
maksimaliai leistinus asignavimus.
1. Užtikrinti pastatų ir technikos priežiūrą
bei funkcionavimą pagal skirtą
finansavimą.
2. Sudaryti ir kontroliuoti sutartis su prekių
ir paslaugų teikėjais.

Panaudota lėšų, skirtų
darbo užmokesčiui (ne
daugiau, tūkst. Lt.) –
51,5.

Užtikrintas
Pasieniečių
infrastruktūros ir
mokykla
techninių priemonių
priežiūros ir
funkcionavimas
(proc.) – 100.
0104-01-04 Ilgalaikio turto
Įsigyti turto reikalingo PM veiklai užtikrinti Panaudota lėšų, skirtų
Pasieniečių
įsigijimas
pagal skirtą finansavimą.
turtui įsigyti (proc.)
mokykla
– 100.
Pagal
Proceso dalyvių prašymu daryti
Gauta lėšų už
01-04-01-05 Proceso dalyvių
kompetenciją –
prašymu daryti
baudžiamųjų bylų dokumentų kopijas.
baudžiamųjų bylų
kopijas(tūkst. Lt) –
baudžiamųjų bylų
Kriminalinių
2,5.
dokumentų kopijas
procesų kontrolės
organizavimo
valdyba

2,5

Rinktinės

01-04-01-06 Operatyvinės

Efektyviai ir racionaliai panaudoti

Panaudota lėšų

Finansų skyrius
Pagal

2011 m.

400

91
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

veiklos metu gautų operatyvinės veiklos metu gautas lėšas
lėšų panaudojimas pavestų funkcijų vykdymui.
teisės aktų nustatyta
tvarka

01-04-01-07 Skrydžiai ūkio
subjektų prašymu
teisės aktų nustatyta
tvarka
01-04-01-08 VSAT
priklausančių
šaudymo tirų ir
šaudyklų, sporto
aikštynų nuoma.
01-04-01-09 Trumpalaikio ir
ilgalaikio
materialiojo turto
nuoma

Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti
skrydžius su ūkio subjektais pagal
suderintus grafikus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

operatyvinės veiklos
kompetenciją –
finansavimui užtikrinti Kriminalinių
(ne daugiau, tūkst. Lt.) procesų kontrolės
– 400.
organizavimo
valdyba

Atlikta skrydžių (val.)
– 55.

Rinktinės
Aviacijos
rinktinė

Rinktinės
Gauta lėšų už VSAT
priklausančių šaudymo
tirų, šaudyklų ir
aikštynų nuomą,
( tūkst. Lt.) – 11,2.
1. Nuomoti Pagėgių rinktinės valgyklą.
Gautų lėšų už nuomą
Pagal
2. Nuomoti Pasieniečių mokyklos valgyklą. (tūkst. Lt.) – 27,5
kompetenciją –
3. Nuomoti tarnybinius butus.
Pasieniečių
mokykla
Nuomoti VSAT priklausančius šaudymo
tirus ir šaudyklas, sporto aikštynus.

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

I–IV
ketvirčiai

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

100

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

11,2

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

27,5

Rinktinės
Logistikos
valdyba
Finansų skyrius
Kitos priemonės, kurias įgyvendinant dalyvauja Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Plėsti valstybės sienos stebėjimo sistemą
Pagal
2011 m.
3 lentelės,

92
Priemonės
kodas
XXII
skyriaus
776
nuostatos
1 priemonė,
įgyvendinama
per Išorės
sienų fondo
programą
(kodas 55)

(3 lentelės,
XXII
skyriaus
776
nuostatos
2
priemonė,
įgyvendinama
per Išorės
sienų fondo
programą
(kodas 55)

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

prie valstybės sienos su Rusijos Federacija
ir Baltarusijos Respublika
(3 lentelės, XXII skyriaus 776 nuostatos 1
priemonė, įgyvendinama per Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių 2011–2013 metų
strateginio veiklos plano Išorės sienų fondo
programą (kodas 55)

Įsigyti nelegalaus sienos perėjimo
nustatymui, atpažinimui ir prevencijai
skirtą įrangą
(3 lentelės, XXII skyriaus 776 nuostatos 2
priemonė, įgyvendinama per Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių 2011–2013 metų
strateginio veiklos plano Išorės sienų fondo
programą (kodas 55)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

kompetenciją –
Logistikos
valdyba

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Benrdųjų reikalų
valdyba
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba
Rinktinės
Pagal
kompetenciją –
Logistikos
valdyba
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba
Kriminalinių
procesų kontrolės
organizavimo
valdyba
Bendrųjų reikalų
valdyba
Rinktinės

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

93
Priemonės
kodas
3 lentelės
XXII
skyriaus
775
nuostatos
priemonė

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Žiniasklaidos priemonėse populiarinti
pasitikėjimo telefoną
(3 lentelės XXII skyriaus 775 nuostatos
priemonė)

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
-

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Viešųjų ryšių
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

Įgyvendinti Valstybės sienos apsaugos
Bendras numatytų
Pagal
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus priemonių įvykdymas kompetenciją –
Kriminalinių
reikalų ministerijos ir Muitinės
(proc.) – 100.
procesų kontrolės
departamento prie Lietuvos Respublikos
organizavimo
finansų ministerijos 2011 m.
valdyba
bendradarbiavimo priemonių plano,
patvirtinto VSAT vado ir Muitinės
Sienos kontrolės
departamento direktoriaus 2011 m. vasario
organizavimo
21 d. įsakymu Nr. 4-135/1B-91, priemones
valdyba
Rinktinės
Įgyvendinti 2011 m. Valstybės sienos
Bendras numatytų
Pagal
apsaugos tarnybos ir Lietuvos kariuomenės priemonių įvykdymas kompetenciją –
bendradarbiavimo priemonių plano,
(proc.) – 100.
Kriminalinių
patvirtinto VSAT vado ir Lietuvos
procesų kontrolės
Kariuomenės vado 2011 m. sausio 24 d.
organizavimo
įsakymu Nr. 4-52/V-84, priemones.
valdyba
Sienos kontrolės
organizavimo
valdyba
Logistikos
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

-

valdyba
Bendrųjų reikalų
valdyba
Imuniteto skyrius
Rinktinės
Pasieniečių
mokykla
Bendras numatytų
Pagal
Įgyvendinti Priemonių plano kovos su
priemonių įvykdymas kompetenciją –
akcizinių prekių kontrabanda ir nelegalia
(proc.) – 100.
apyvarta 2011 metams, patvirtinto
Kriminalinių
procesų kontrolės
Komisijos valstybės ekonominės bei
finansinės kontrolė ir teisėsaugos institucijų
organizavimo
bendradarbiavimui koordinuoti 2011 m.
valdyba
vasario 25 d. protokoliniu sprendimu Nr. 2,
priemones
Rinktinės
___________________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
AsignaviPriemonės
Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
mai
Priemonės pavadinimas
kodas
pavadinimas
kriterijai ir jų reikšmės
vykdytojai
terminas
(tūkst.
litų)
Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas (kodas 05)
(Įgyvendina vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmą strateginį tikslą)
01-01-01 Atskleisti nusikalstamas veikas ir Nusikalstamų veikų
2011 m.
2 586
Atskleista nusikalstamų veikų
Imuniteto ir
(305)
kitus teisės pažeidimus finansų
atskleidimas vykdant pradėtose ikiteisminio tyrimo
I–IV
kontrolės skyrius
sistemai
operatyvinę veiklą ir bylose (skaičius) – 1400.
ketvirčiai
ikiteisminį tyrimą.
01-01-02 Atlikti nusikalstamų veikų
Pradėta ikiteisminių tyrimų
Imuniteto ir
2011 m.
2 609
finansų sistemai ikiteisminį
pareigūnams patiems nustačius
kontrolės skyrius
I–IV
tyrimą
nusikalstamos veikos požymius
ketvirčiai
(LR BPK 166 str. 1 d. 2 p.)
(skaičius) – 250.
02-01-01 Atlikti gaunamos informacijos
Išsiųsta pranešimų FNTT
Pinigų plovimo
2011 m.
421
analizę, teikti FNTT padaliniams
padaliniams ir kitoms valstybės
prevencijos
I–IV
ir kitoms valstybės institucijoms
institucijoms dėl įtartinų operacijų
skyrius
ketvirčiai
pranešimus apie įtartinas
su pinigais (skaičius) – 80;
operacijas su pinigais
Pradėta ikiteisminių tyrimų pagal
išsiųstus pranešimus (skaičius) –10
02-01-02 Vykdyti finansų įstaigų ir kitų
Patikrinta finansinių įstaigų ir kitų
Pinigų plovimo
2011 m.
4 196
subjektų veiklos, susijusios su
subjektų dėl pinigų plovimo ir
prevencijos
I–IV
pinigų plovimo ir teroristų
teroristų finansavimo prevencijos
skyrius
ketvirčiai
finansavimo prevencija, priežiūrą
priemonių įgyvendinimo (skaičius)
– 20;
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Priemonės
kodas

02-01-03

03-01-01

02-01-03

Priemonės pavadinimas

Dalyvauti Egmonto grupės
(Pasaulinės finansinės žvalgybos
padalinių organizacijoje) veikloje
Naudojant operatyvinius
veiksmus, atskleisti
nusikalstamas veikas finansų
sistemai
Įsigyti šiuolaikinę operatyvinę ir
specialiąją techniką.
Įsigyti specialiąją operatyvinę
įrangą pagal Herkulio programą
II
Atlikti objektų ūkinės finansinės
veiklos tyrimą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Surašyta administracinių teisės
pažeidimų protokolų dėl pinigų
plovimo prevencijos priemonių
įgyvendinimo tvarkos pažeidimų
(skaičius) – 5.
Dalyvauta Egmonto grupės
organizuojamame plenariniame
posėdyje.
Pradėta ikiteisminių tyrimų pagal
operatyvinę informaciją (skaičius) –
180.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pinigų plovimo
prevencijos
skyrius
Operatyvinės
veiklos skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

04-01-02

Teikti specialisto išvadas arba
paaiškinimus.

Įsigyta operatyvinės ir specialios
Operatyvinės
technikos (skaičius) – 2.
veiklos skyrius
Įsigyta specialiosios operatyvinės
Operatyvinės
įrangos pagal Herkulio programą II veiklos skyrius
(skaičius) – 2.
Objektų tyrimo metu išaiškinta
Imuniteto ir
nuslėptų mokesčių suma (ne
kontrolės skyrius
mažiau, tūkst. Lt) – 30 000.
Pateikta specialisto išvadų
Imuniteto ir
(skaičius) – 700.
kontrolės skyrius

05-01-01

Įsigyti kompiuterinę ir
organizacinę techniką

Įsigyta kompiuterinės technikos
(skaičius) – 84.

Informacinių
sistemų skyrius

05-01-02

Įsigyti programinę įrangą ir
licencijas

Įsigyta programinės įrangos ir
licencijų (skaičius) – 302.

Informacinių
sistemų skyrius

03-01-01

04-01-01

2011 m.
IV ketvirtis
2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

10

4 970

50
561

1 942

1 942

56
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Priemonės
kodas
05-01-11

06-01-01

Priemonės pavadinimas
Siekiant įgyvendinti Lietuvos
Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 str. 8
dalyje įtvirtintą ,,vieno langelio,,
principą ir gerinant piliečių
aptarnavimą FNTT, įsigyti
kompiuterinę ir organizacinę
techniką
Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšų neteisėto gavimo
užkardymas bei neteisėto
panaudojimo tyrimas

07-01-01

15. Parengti ir įgyvendinti
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
planą

07-02-01

Kasmet parengti informacinį
leidinį apie FNTT veiklą

07-02-02

Organizuoti visuomenės
nuomonės tyrimus ir apklausas
per FNTT internetinę svetainę,
siekiant išaiškinti visuomenės
nuomonę apie FNTT
Įsigyti ilgalaikį turtą

07-03-01

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Išaiškinti ir tirti
neteisėto Europos
Sąjungos finansinės
paramos lėšų gavimo
ar pasikėsinimo
pasisavinti atvejus.
Ugdyti FNTT
darbuotojų
administracinius bei
profesinius
gebėjimus.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacinių
Įsigyta kompiuterinės ir
sistemų skyrius
organizacinės technikos,
įgyvendinant vieno langelio
principą, (komplektų skaičius) – 30.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Užtikrintas padarytos žalos
atlyginimas nusikaltimuose,
susijusiuose su ES finansine parama
(proc. nuo padarytos žalos, ne
mažiau) – 80.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Neteisėtos
paramos
panaudojimo
analizės ir
prevencijos
skyrius
Teisės ir
personalo skyrius

Organizuota FNTT darbuotojų
mokymų (mokymo valandų
skaičius, tenkantis vienam
darbuotojui) – 16;
Surengtas antikorupcinio mokymo
seminaras
Parengtas informacinis leidinys apie Administravimo
FNTT veiklą.
valdyba (atstovas
spaudai)
Organizuota visuomenės nuomonės Administravimo
apklausa apie FNTT veiklą.
valdyba (atstovas
spaudai)

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Įsigyta ilgalaikio turto (proc. nuo

2011 m.

Turto valdymo

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2 586
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Priemonės
kodas

07-03-04

08-01-01

08-01-02

08-01-03

01-01-03
(405)

Priemonės pavadinimas

Siekiant įgyvendinti Lietuvos
Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 str. 8
dalyje įtvirtintą ,,vieno langelio,,
principą ir gerinant piliečių
aptarnavimą FNTT įsigyti
ilgalaikį turtą – įrengti darbo
vietas
Atskleisti nuslėptus mokesčius

Surasti įtariamų asmenų bei pas
kitus asmenis esantį nusikalstamu
būdu įgytą turtą, civiliniam
ieškiniui ar galimam turto
konfiskavimui užtikrinti imtis
neatidėliotinų priemonių
apribojant nuosavybės teises į jį
Skatinti pareigūnus, dalyvavusius
išaiškinant nusikalstamas veikas
ir kitus teisės pažeidimus, kuriais
padaryta (galėjo būti padaryta)
turtinė žala valstybei
Ikiteisminio tyrimo proceso
dalyviams, gavusiems prokuroro
ar ikiteisminio tyrimo teisėjo
leidimą, užtikrinti savalaikį

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

planuoto) – 100.
Įsigyta ilgalaikio turto,
įgyvendinant vieno langelio
principą (įrengta darbo vietų) – 10.

skyrius
Turto valdymo
skyrius

IV ketvirtis
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Atskleistų nuslėptų mokesčių suma
Imuniteto ir
(Lt) padidėjo (padidėjimo proc. nuo kontrolės skyrius
praėjusių metų rezultatų) – 0,5.
Padidėjo turto, į kurį laikinai
Imuniteto ir
apribota nuosavybės teisė vertė ir
kontrolės skyrius
savanoriškai atlygintos žalos,
padarytos valstybei dydis (Lt)
(padidėjimo proc. nuo praėjusių
metų rezultatų) – 0,5.

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Paskatinti FNTT pareigūnai,
Imuniteto ir
atitinkantys LRV 2002 m. spalio
kontrolės skyrius
4 d. nutarimo Nr. 1575 1 d.
reikalavimus (paskatintų
darbuotojų, atitinkančių minėto
nutarimo reikalavimus, proc.) –100.
Padaryta Baudžiamojo proceso
Imuniteto ir
dalyviams ikiteisminio tyrimo
kontrolės skyrius
medžiagos kopijų (proc. nuo gautų
prokuroro ar ikiteisminio tyrimo

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

12

99

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
ikiteisminio tyrimo medžiagos
kopijų darymą
Padidės operatyvinės veiklos
efektyvumas atskleidžiant
apysunkes ir sunkias
nusikalstamas veikas finansų
sistemai: operatyviniais
veiksmais atskleistose
nusikalstamose veikose nustatytų
nuslėptų mokesčių sumos,
palyginti su praėjusiais metais,
padidės 3 procentais
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį
ir turto konfiskavimą arba
neteisėtai įgyto turto ir pajamų
apmokestinimą, nusikaltimų
tyrimo metu finansų ir galimo
pinigų plovimo tyrimas
atliekamas ne tik baudžiamojo
persekiojimo, bet ir mokesčių
administravimo priemonėmis:
ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose
bendradarbiaujant su mokesčių
administratoriais nustatytas
neteisėtu būdu įgytas turtas,
palyginti su praėjusiais metais,
padaugės 3 procentais

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Imuniteto ir
kontrolės skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

teisėjo leidimų daryti ikiteisminio
tyrimo medžiagos kopijas) – 100.

Specialiųjų
užduočių valdyba

Imuniteto ir
kontrolės skyrius
Specialiųjų
užduočių valdyba

___________________________

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

100
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

04-01-01-01 Saugomų asmenų ir
objektų apsaugos
organizavimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas (kodas 04)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
1. Vykdyti saugomų asmenų
Užtikrintas saugomų
Pagal
apsaugos priemones – užtikrinti fizinę asmenų saugumas (proc.)
kompetenciją –
apsaugą; parengti lankomus objektus. – 100 proc.
Asmenų
apsaugos
valdyba
Asmenų
apsaugos skyrius
Mobilios
palydos skyrius
Išankstinės
apsaugos skyrius
Išminavimo
skyrius
Taktinės

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

23754

101

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

paramos skyrius

04-01-02-01 Administracinių pastatų
eksploatacija.

04-01-02-02 Ilgalaikio materialiojo
turto einamasis remontas
ir nuoma

04-01-02-03 Ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto
kūrimas ir įsigijimas

04-01-02-04 Transporto priemonių
išlaikymas

Pastatų apsaugos
2. Vykdyti saugomų objektų apsaugos Užtikrintas saugomų
skyrius
priemones.
objektų saugumas, proc.
– 100 proc.
Taupiai eksploatuoti administracinius Panaudota lėšų
Materialinio
pastatus.
administracinių pastatų
techninio
eksploatacijai (ne daugiau,
aprūpinimo
tūkst. Lt) – 350
skyrius
Optimaliai eksploatuoti ilgalaikį
Asignavimų suma, skirta
Pagal
materialųjį turtą, palaikyti, technines ilgalaikio materialiojo turto kompetenciją –
apsaugos priemones ir vykdyti
Materialinio
einamajam remontui ir
sistemų darbingumo vizitų ir renginių nuomai (proc. nuo visų
techninio
apsaugos funkcijas.
aprūpinimo
asignavimų, ne daugiau) –
skyrius;
0,5.
Elektroninės
apsaugos
skyrius
Užtikrinti optimalų veiklos funkcijų Asignavimų suma, skirta
Pagal
vykdymą
ilgalaikio materialiojo ir
kompetenciją –
nematerialiojo turto
Materialinio
kūrimui ir įsigijimui (proc.
techninio
nuo visų asignavimų, ne
aprūpinimo
daugiau) – 0,6.
skyrius
Elektroninės
apsaugos
skyrius
Užtikrinti funkcinę transporto
Užtikrintas autotransporto
Materialinio
priemonių veiklą.
priemonių išlaikymas
techninio

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

350

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

127

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

156

2011 m.
I–IV

735

102

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

04-01-02-05 Medžiagų, trumpalaikio
turto ir kitų prekių
įsigijimas

04-01-02-06 Ryšio paslaugų
apmokėjimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

(transporto priemonių
skaičius) – 48.
Užtikrinti techninės apsaugos ir ūkinę Nuolat saugota VAD
veiklą (aprūpinimas medžiagomis,
objektų (skaičius) – 9.
trumpalaikiu turtu ir kitomis
prekėmis).

Pagal galimybes užtikrinti, kad visi
VAD darbuotojai galėtų naudotis
ryšių ištekliais savo funkcijoms
vykdyti.

Užtikrinta galimybė
naudotis internetu
(darbuotojų – interneto
vartotojų skaičius) – 426;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

aprūpinimo
skyrius
Materialinio
techninio
aprūpinimo
skyrius
Elektroninės
apsaugos
skyrius
Elektroninės
apsaugos
skyrius

ketvirčiai

Operatyvinis
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

282

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

102

Užtikrinta galimybė
naudotis mobiliuoju ryšiu
(darbuotojų – mobiliojo
ryšio vartotojų skaičius) –
103;

04-01-03-01 VAD prie VRM
darbuotojų mokymai

Organizuoti ir vykdyti apmokymus
darbui su diegiama dokumentų

Užtikrinta galimybė
naudotis laidiniu ryšiu
(darbuotojų – laidinio ryšio
vartotojų skaičius) – 163.
Apmokyti pareigūnai dirbti
DVS( apmokytų pareigūnų

Asignavimai
(tūkst.
litų)

103

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
dirbti su dokumentų
valdymo sistema8

04-01-04-01 BVM įdiegimas8

04-01-04-02 Veiklos procesų
optimizavimas, perkeliant
juos į IT plotmę8
04-02-01-01 Pradinio (bazinio)
rengimo kursų
organizavimas ir
vykdymas, specializuotas
profesinis pareigūnų
rengimas
04-02-02-01 Darbuotojų kvalifikacijos
8

Europos Sąjungos finansinė parama

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skaičius):
DVS administratoriais – 2;
DVS struktūrinių padalinių
administratoriais – 10;
DVS vartotojais – 20.
Organizuoti BVM vertinimo
Atrinkti VAD veiklos
ataskaitoje pateiktų pasiūlymų atranką tobulinimo prioritetiniai
pagal pasirinktus prioritetus.
tobulinimo projektai,
kuriuos reikės įgyvendinti
per artimiausius 2-3 metus
(atrinktų projektų skaičius)
– 4-5;

Operatyvinis
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Operatyvinis
skyrius
Profesinio
parengimo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Organizacinis

2011 m.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

valdymo sistema VAD prie VRM
pareigūnams

Analizuoti VAD veiklos procesus,
aprašyti, projektuoti ir perkelti į IT
plotmę.
Organizuoti ir vykdyti pradinio
(bazinio) rengimo kursus;
organizuoti ir vykdyti specializuotą
profesinį pareigūnų rengimą

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo

Parengti prioritetinių
tobulinimo projektų
įgyvendinimo planai
– 4-5 planai.
Į IT plotmę perkelta
procesų (skaičius) – 9.
Mokymuose parengta
pareigūnų ir pareigūnų,
tobulinusių kovinį, fizinį
bei specialųjį profesinį
pasirengimą(skaičius, ne
mažiau) – 360.
Darbuotojai , pakėlę

13

104

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
kėlimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
kursus, seminarus

04-02-02-02 Bendrieji darbuotojų
mokymai8

Organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti
bendruosius darbuotojų mokymus

04-02-02-03 Specialieji darbuotojų
mokymai8

Organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti
specialiuosius darbuotojų mokymus

04-02-02-04 Darbuotojų mokymai dėl
teisės aktų projektų
vertinimo valstybės
korupcijos, socialiniu,
ekonomikos, finansų ir
kitais požiūriais
(Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su
korupcija
2011–2014 metų
programos įgyvendinimo
priemonių plano 1.17
priemonė)

Supažindinti darbuotojus su teisės
aktų projektų vertinimu valstybės
korupcijos, socialiniu, ekonomikos,
finansų ir kitais požiūriais

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
kvalifikaciją (skaičius) –
300.
Pravesta darbuotojų
bendrųjų mokymų
(mokymų skaičius)
– 7.
Pravesta darbuotojų
specialiųjų mokymų
(mokymų skaičius)
– 13.
Kursus išklausiusių
darbuotojų skaičius - 1.

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Organizacinis
skyrius

Organizacinis
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Organizacinis
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2011-ŲJŲ METŲ
VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika (kodas 042)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
042-01-01-01 Pateikti specialaus Užtikrinti Ginklų fondo struktūrinių
statuso subjektams padalinių veiklos finansavimą ir finansų
ginkluotę pagal
kontrolę.
gautas paraiškas

Apibendrinti specialaus statuso subjektų
pateiktas paraiškas ginkluotei įsigyti.

Sudaryti sutartis, pasirašyti užsakymus
ginkluotės įsigijimui.

Sutaupyta 5 proc. (ne
Finansų ir ūkio
mažiau) valdymo išlaidų
skyrius
lyginant su Ginklų fondo
2011-2013 m. strateginiame
veiklos plane 2011 m.
suplanuotomis valdymo
išlaidomis
Įsigyta ginkluotė atitinka
Finansų ir ūkio
NATO standartus (standartus
skyrius
atitinkančios ginkluotės
proc.) – 100.
Pagal
kompetenciją –
Teisės ir
personalo
skyrius

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2011 m.
I−II ketvirčiai

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

787

106

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Pateikti gautą ginkluotę specialaus
statuso subjektams.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Negauta pretenzijų iš
specialaus statuso subjektų.

Teisės aktų nustatyta tvarka priimti,
nagrinėti prašymus bei išduoti (atsisakyti
išduoti) licencijas, leidimus, galutinio
vartotojo sertifikatus, pažymas,
patvirtinančias, kad ginklas yra visiškai
netinkamas naudoti, į Ginklų fondą
besikreipiantiems asmenims.
Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti
Patikrinti fiziniai ir juridiniai
planinius kontrolinius fizinių ir juridinių asmenys (skaičius, ne
asmenų vykdomos licencijuojamos
mažiau) – 26.
veiklos patikrinimus.
Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti
neplaninius fizinių ir juridinių asmenų
vykdomos licencijuojamos veiklos
patikrinimus.
Įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka
licencijų turėtojams taikyti
administracinės atsakomybės priemones.
Tvarkyti Ginklų registrą, užtikrinti
efektyvų Ginklų registro funkcionavimą.
Dalyvauti SCEPYLT informacinės
sistemos tobulinimo seminaruose.

Atsakingi
vykdytojai
Finansų ir ūkio
skyrius
Realizacijos
skyrius
Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai
2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Licencijavimo ir Pagal poreikį
kontrolės skyrius

Licencijavimo ir Pagal poreikį
kontrolės skyrius
Licencijavimo ir
kontrolės skyrius
Pagal
kompetenciją –

2011 m.
I−IV
ketvirčiai
2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės ir
personalo
skyrius

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 tarptautinių organizacijų, darbo
grupių susitikimuose.

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius
Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Pagal
kompetenciją –

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Licencijavimo ir
kontrolės skyrius

Teikti kandidatus URM dėl deleguojamų
Lietuvos ekspertų į ES ir kitas
tarptautines ir užsienio valstybių
institucijas, darbo grupes.
Organizuoti Ginklų fondo valstybės
Ginklų fondo valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal tarnautojai ir darbuotojai,

Teisės ir
personalo
skyrius
Teisės ir
personalo
skyrius

2011 m.
II−III
ketvirčiai

Teisės ir
personalo

2011 m.
I−IV

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
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.
Organizuoti Ginklų fondo valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, kursus dėl teisės aktų
projektų vertinimo valstybės korupcijos,
socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais.
(Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2011–2014 metų
programos įgyvendinimo priemonių
plano 1.17 priemonė)
042-02-01-01 Parduoti ginkluotę Sudaryti sutartis, pasirašyti užsakymus
fiziniams ir
ginkluotės įsigijimui.
privatiems
juridiniams
asmenims

9

Specialiųjų programų lėšos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
dirbantys pagal darbo
sutartis, tobulino
kvalifikaciją (skaičius, ne
mažiau) – 5.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

ketvirčiai

Visi skyriai

2011 m.
I−IV
ketvirčiai
2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Visi skyriai

Ginklų fondo valstybės
tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo
sutartis, tobulino
kvalifikaciją (skaičius, ne
mažiau) – 1.

Teisės ir
personalo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Ginkluotės asortimentas,
pateiktas fiziniams ir
juridiniams asmenims (ne
mažiau, pavadinimų
skaičius) – 120.

Pagal
kompetenciją –
Teisės ir
personalo
skyrius

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

29009

109

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Parduoti ginkluotę fiziniams ir
privatiems juridiniams asmenims

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Negauta pretenzijų.

Išlaikyti tinkamą Ginklų fondo
Teisės aktų nustatyta tvarka
materialųjį ir nematerialųjį turtą ir
vykdyti aptarnavimo ir
užtikrinti jo priežiūrą bei funkcionavimą priežiūros paslaugų pirkimą
ir kontroliuoti jų vykdymą
___________________________

Atsakingi
vykdytojai
Finansų ir ūkio
skyrius
Realizacijos
skyrius
Finansų ir ūkio
skyrius

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai
2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

05-01-01-01 1. Administruoti
VPGT veiklą bei
koordinuoti
civilinės saugos
sistemos veiklą
(valdymo išlaidos)

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai ir
vykdytojai
jų reikšmės
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas (kodas 05)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
Bendras numatytų
priemonių įvykdymas
(proc. einamaisiais
metais, ne mažiau) – 90.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

7 707

Surengta akcijų šalies
bendrojo lavinimo
mokyklose (skaičius) –
10.
Lietuvos Respublikos
tarptautinės pagalbos
teikimo komanda atitinka
visus INSARAG
rekomendacijų keliamus
reikalavimus, (proc.)–
100.
1. Organizuoti šalies mastu
gaisrų prevencijos
priemones prieš sausos

Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdyba,

Asignavimai
(tūkst. litų)

2011 m.
II ketvirtis

111
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
žolės deginimą bei atlikti
durpynų patikrinimus.
2. Organizuoti šalies mastu
prevencinę akciją „Būk
saugus, moksleivi“ bendrojo
lavinimo mokyklų pradinių
klasių moksleiviams.
3. Organizuoti šalies mastu
gaisrų prevencijos akciją
„Kūrenkime saugiai“
socialiai remtinų šeimų ir
piliečių gyvenamuosiuose
būstuose.
4. Vykdyti gaisrų
prevencijos ir civilinės
saugos priemones
užtikrinant viešąją tvarką ir
saugumą Europos vyrų
krepšinio čempionato
„EUROBASKET 2011“
varžybų metu.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
apskričių
priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų
viršininkai
Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdyba,
apskričių
priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų
viršininkai
Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdyba,
apskričių
priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų
viršininkai
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas,
Vilniaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,
Kauno apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,
Šiaulių apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,

Įvykdymo
terminas

2011 m.
III−IV ketvirčiai

2011 m.
IV ketvirtis

2011 m.
III ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

112
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

5. Vykdyti gaisrų
prevencijos ir civilinės
saugos priemones
užtikrinant visuomenės
saugumą Demokratijų
bendrijos ministrų
susitikimo metu.
6. Vykdyti gaisrų
prevencijos ir civilinės
saugos priemones
užtikrinant visuomenės
saugumą Europos
bendradarbiavimo ir
saugumo organizacijos
(ESBO) Ministrų Tarybos
susitikimo metu.
7. Vykdyti projektą
„Viešųjų paslaugų kokybės
gerinimas diegiant „Vieno
langelio“ principą“.

8. Atlikti Lietuvos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
Panevėžio apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,
Alytaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas,
Vilniaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas,
Vilniaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba
Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdyba,
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamento darbo
grupė
Incidentų valdymo

Įvykdymo
terminas

2011 m.
III ketvirtis

2011 m.
IV ketvirtis

2011 m.
I–IV ketvirčiai

2011 m.

Asignavimai
(tūkst. litų)

113
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Respublikos tarptautinės
pagalbos teikimo komandos
išorinį INSARAG
klasifikavimą.
9. Organizuoti Baltijos šalių
ugniagesybos sporto
čempionatą Kaune.

10. Organizuoti Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos darbuotojų
pirmosios pagalbos
mokymą.
11. Įgyvendinti projekto
2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo
didinimas“ VP1-4.1-VRM03-V “Valstybinės
institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas” veiklas.
12. Dalyvauti Lietuvos
Respublikos tarptautinės
pagalbos teikimo komandai
ES CREMEX 2011

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

IV ketvirtis

Parengties
organizavimo
skyrius,
Kauno apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba
Parengties
organizavimo
skyrius

2011 m.
III ketvirtis

2011 m.
I, II ketvirtis

Operatyvaus
valdymo valdyba,
Parengties
organizavimo
skyrius,
Incidentų valdymo
skyrius,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Incidentų valdymo
skyrius

2011 m.
III ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

114
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
(pratybose).
13. Pertvarkyti Telšių
APGV ryšius dėl BPC ryšio
įrangos perkėlimo į
Klaipėdos BPC padalinį.
14. Koordinuoti Klaipėdos
ir Tauragės apskričių
pasirengimo potvyniams ir
potvynių padariniams šalinti
2007–2015 metų programos
vykdymą.
15. Vykdant Gaisrinių
gelbėjimo automobilių
parko atnaujinimo
Valstybinėje priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje ir
savivaldybių priešgaisrinėse
tarnybose programą,
perduoti savivaldybių
priešgaisrinėms tarnyboms
Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos turimas
gaisrines automobilių
cisternas (įvairių tipų) (2).
16. Vykdant Gaisrinių
gelbėjimo automobilių
parko atnaujinimo
Valstybinėje priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje ir
savivaldybių priešgaisrinėse
tarnybose programą, įsigyti

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacinių
technologijų ir ryšių
skyrius

2011 m.
I–II ketvirčiai

Civilinės saugos
valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Planavimo ir turto
valdymo skyrius,
Parengties
organizavimo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

115
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
gaisrinių, gelbėjimo ir
specialiosios paskirties
automobilių.
17. Kelti PAGD CSV SKS
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų kvalifikaciją
dalyvaujant Šiaurės Atlanto
sutarties organizacijos krizių
valdymo pratybose CMX 11
ir joms skirtuose
renginiuose.
18. Parengti ataskaitą apie
civilinės saugos sistemos
būklę šalyje.
19. Aptarti šalies civilinės
saugos sistemos būklę,
įvertinti valstybės ir
savivaldybių institucijų ir
įstaigų pasirengimą reaguoti
į ekstremaliąsias situacijas
prevenciniame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
ekstremalių situacijų
komisijos posėdyje.
20. Vykdyti projektą
,,Gyventojų perspėjimo ir
informavimo, naudojant
viešųjų judriojo telefono
ryšio paslaugų teikėjų tinklų
infrastruktūrą, sistemos
sukūrimas” pagal

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Situacijų
koordinavimo
skyrius

2011 m.
III ketvirtis

Ekstremalių situacijų
planavimo skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Ekstremalių situacijų
planavimo skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Pasirengimo
nelaimėms ir
perspėjimo skyrius,
Informacinių
technologijų ir ryšių
skyrius,
Planavimo ir turto

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

116
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Ekonomikos augimo
veiksmų programos
prioriteto ,,Informacinė
visuomenė visiems”
priemonę VP2-3.1-IVPK03-V ,,Intelektualios
valdymo sistemos“.
21. Parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos savanoriškos
ugniagesių veiklos įstatymo
koncepcijos patvirtinimo“
projektą.
22. Dalyvauti partnerio
teisėmis projekte
„Dokumentų valdymo
sistemos diegimas vidaus
reikalų įstaigose“.
23. Atlikti departamentui
pavaldžiose įstaigose
2010 m. atliktų tarnybinių
patikrinimų bei
antikorupcinio darbo
patikrinimą.
23. Vykdyti Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos kovos
su korupcija programos
įgyvendinimo priemones.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

valdymo skyrius

Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamento darbo
grupė

2011 m.
I ketvirtis

Bendrasis skyrius,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Vidaus tyrimų
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Vidaus tyrimų
skyrius,
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamento

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

117
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

24. Vykdyti projekto
„Finansų valdymo ir
apskaitos informacinės
sistemos pagal VSAFAS
sukūrimas ir diegimas“
veiklas.
25. Bendradarbiauti su
Azerbaidžano Respublikos
nepaprastųjų situacijų
ministerija ekstremalių
situacijų prevencijos ir
likvidavimo srityje.
26. Bendradarbiauti su
Rusijos Federacijos
nepaprastųjų situacijų
ministerija derantis dėl
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Rusijos
Federacijos Vyriausybės
susitarimo „Dėl
bendradarbiavimo bei
abipusės pagalbos
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos ir likvidavimo
srityje“.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
direktoriaus 2010 m.
gruodžio 28 d.
įsakymu Nr.1-368
patvirtintame plane
nustatyti atsakingi
asmenys
Finansų skyrius

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Tarptautinių ryšių
skyrius

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Tarptautinių ryšių
skyrius

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

118
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
27. (LR NKKP 1.17.
priemonė ) Organizuoti
valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų
darbuotojų kursus dėl teisės
aktų projektų vertinimo
valstybės korupcijos,
socialiniu, ekonomikos,
finansų ir kitais požiūriais.
28. (LR NKKP 7.2.
priemonė) Didinti valstybės
institucijų elektroniniu būdu
teikiamų paslaugų skaičių,
efektyviai išnaudojant
esamus ar kuriamus
bendram taikymui
informacinių ir ryšių
technologijų sprendimus.
29. (LR NKKP 8.2.
priemonė) Įdiegti
informavimo sistemą apie
atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus.
30. (LR NKKP 8.6.
priemonė) Organizuoti visų
valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų
darbuotojų kursus,
susijusius su antikorupcine
veikla.
31. (LR NKKP 8.9.
.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vidaus tyrimų
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Vidaus tyrimų
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Vidaus tyrimų
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Vidaus tyrimų
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Vidaus tyrimų

2011 m.

Asignavimai
(tūkst. litų)

119
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

priemonė) Įgyvendinti
aukštųjų mokyklų
studentams skirtus projektus
antikorupcijos tema ir
skelbti jų rezultatus.
05-01-01-02 2. Vykdyti gaisrų
gesinimo ir
gelbėjimo darbus
bei gaisrų
prevencinę veiklą

Atsakingi
vykdytojai
skyrius

Įvykdymo
terminas
IV ketvirtis

Užgesinta gaisrų
(bendras skaičius)–
14 000;

138 032

Surengta civilinės saugos
pratybų, rengiantis 2011
m. Europos krepšinio
čempionatui (pratybų
skaičius) – 6;
Atlikta gelbėjimo darbų
(skaičius) – 6 300
1. Gesinti gaisrus, teikti
pagalbą įvykus ekstremaliai
situacijai ar kitiems
įvykiams bei šalinti jų
padarinius.
2. Rengiantis 2011 m.
Europos krepšinio
čempionatui, surengti
civilinės saugos pratybas.

3. Vykdyti kartu su užsienio
partneriais projekto

Asignavimai
(tūkst. litų)

Apskričių
priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų
viršininkai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių,
Alytaus, Panevėžio
apskričių
priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų
viršininkai
Vilniaus apskrities
priešgaisrinė

2011 m.
I–II ketvirčiai

2011 m.
I–IV ketvirčiai

120
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
„Tarptautinių kovos su
potvyniais pajėgų
sudarymas“
(BaltFloodCombat). II
etapas“ veiklas.
4. Vykdyti projektą
„Civilinės saugos sistemų
bendradarbiavimas gamtinio
pobūdžio ekstremaliųjų
situacijų valdymo srityje
Lietuvos, Latvijos ir
Baltarusijos pasienio
regione“.
5. Vykdyti projektą „LT-PL
112. Gelbėjimo pajėgų
valdymas ir Europos
pagalbos numerio
administravimo sistema“,
rekonstruojant Alytaus
apskrities PGV 2-osios
komandos pastatą.
6. Vykdyti projekto
„Suintegruotos gyventojų ir
gamtos apsaugos sistemos
kūrimo Lietuvos - Lenkijos
pasienyje IV etapas“ veiklas
(Lt-PL programa).
7. Vykdyti projekto
„Pasienio regionų
bendradarbiavimas kuriant

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gelbėjimo valdyba

Vilniaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Alytaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 metai

Marijampolės
apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,
Alytaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba
Šiaulių apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 metai

2011 m.
I–III ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

121
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

rizikos vadybos sistemą‘
veiklas (Lat-Lt programa).
8. Vykdyti projekto
„Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo
tęstinumas pasienio regione,
siekiant užtikrinti gyventojų
ir aplinkos priešgaisrinę
saugą“ veiklas (Lat-Lt
programa).
9. Dalyvauti, vykdant
likusių nuo karo sprogmenų
išvalymo ir prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonę „Žymėti užterštas
likusiais nuo karo
sprogmenimis teritorijas,
vykdyti kitas sprogimų
prevencijos priemones“.
10. Dalyvauti, vykdant
likusių nuo karo sprogmenų
išvalymo ir prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonę „Organizuoti
išvalymo darbus“.
05-01-01-03 3. Administruoti
bendrojo pagalbos
telefono 112
paslaugą

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Šiaulių apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 m.
I–III ketvirčiai

Apskričių
priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų
viršininkai,
Incidentų valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Apskričių
priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų
viršininkai,
Incidentų valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

BPC atsiliepė į pagalbos
skambučius (vidutinis
laikas, sekundėmis) – 8.
1. Priimti pagalbos
skambučius telefonu 112 bei

Asignavimai
(tūkst. litų)

10 007

Bendrasis pagalbos
centras

2011 m.
I–IV ketvirčiai

122
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
koordinuoti operatyvų
pagalbos teikimą.
2. Įkurti BPC Klaipėdos
skyrių naujose patalpose
(Mainų g. 8, Klaipėda) bei į
jas perkelti ir įdiegti BPC
informacinės sistemos
BPCIS Telšiuose naudojamą
bei naujai įsigyjamą
techninę ir programinę
įrangą.
3. Vykdyti projektą
„Bendrojo pagalbos centro
regioninių padalinių
aprūpinimas specializuota
atsakymo į pagalbos
skambučius ir reagavimo į
pagalbos prašymus,
pagalbos tarnybų
operatyvaus pajėgų valdymo
technine ir programine
įranga“ pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programos
3 prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“
priemonę VP2-3.1-IVPK03-V „Intelektualios
valdymo sistemos“.
4. Informuoti visuomenę
apie Centro veiklos
specifiką ir plėtrą, bendrąjį

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Bendrasis pagalbos
centras

2011 m.
I ketvirtis

Bendrasis pagalbos
centras

2011 metai
(Pagal projekto
vykdymo planą)

Bendrasis pagalbos
centras,
Visuomenės

2010–2013
metai

Asignavimai
(tūkst. litų)

123
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

pagalbos telefono numerį
112 ir jo paskirtį –
organizuoti renginius,
visuomenės informavimo
priemonėse (spaudoje,
internete, televizijoje),
naudotis kitomis
informacijos skleidimo
priemonėmis.
05-01-01-04 4. Kelti darbuotojų
kvalifikaciją

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

informavimo ir
analizės skyrius

Apmokyti naujai priimti
ir UGM kvalifikaciją
kėlę pareigūnai (proc.
nuo bendro pareigūnų
skaičiaus) – 9.
1. Vykdyti VPGT
darbuotojų profesinį
parengimą, kvalifikacijos
kėlimą bei kitų įstaigų
darbuotojų mokymus
priešgaisrinės ir civilinės
saugos srityje.
2. Surengti Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo
kursus, pagal Ugniagesių
gelbėtojų mokyklos
parengtą CBRN programą.
3. Surengti Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos statutinių valstybės

Asignavimai
(tūkst. litų)

2 902

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2011 m.
IV ketvirtis

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

124
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

tarnautojų kvalifikacijos
kėlimo ir tobulinimo kursus.
4. Surengti kitų ūkio
subjektų darbuotojų
civilinės saugos
kvalifikacijos tobulinimo
kursus.
05-01-01-05 5. Vykdyti gaisrų
tyrimus

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Atlikta gaisrų ir kitų
ekspertizių (proc. nuo
bendro užsakymo
skaičiaus) – 90.
1. Vykdyti gaisrinės įrangos
atitikties įvertinimą, tirti
gaisrus, jų priežastis bei
padarinius.
2. Parengti tyrimo/bandymo
metodiką dėl antipireniniais
tirpalais padengtų medinių
konstrukcijų atitikties
priešgaisrinių saugos
taisyklių reikalavimams
(kontrolės metodas, skirtas
VPPI pareigūnams,
rangovams, statinio
pripažinimo tinkamu
naudotis komisijai ir pan.
3. Mokyti VPGT, Policijos
ir prokuratūros darbuotojus
gaisrų priežasčių tyrimo.
4. Parengti metodinius
nurodymus „Gaisrų, kilusių

Asignavimai
(tūkst. litų)

1 241

Gaisrinių tyrimų
centras

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Gaisrinių tyrimų
centras

2011 m.
IV ketvirtis

Gaisrinių tyrimų
centras

2011 metai

Gaisrinių tyrimų
centras

2011 m.
IV ketvirtis

125
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

transporto priemonėse, bei
jų priežasčių tyrimas“.
05-02-01-01 1. Įsigyti
pagrindines ir
pagalbines
transporto
priemones gaisrų
gesinimui ir
gelbėjimo darbams
atlikti

Atnaujinto pagrindinių ir
pagalbinių transporto
priemonių dalis nuo
bendro kiekio (proc.) –
1,2.

1. Vadovaujantis
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
direktoriaus įsakymu
patvirtintais planais, atlikti
centralizuotus viešuosius
pirkimus gaisriniams ir
gelbėjimo automobiliams
įsigyti.
05-02-01-02 2. Įsigyti gaisrų
gesinimo,
gelbėjimo darbų
technines, ryšio,
asmenines
apsaugos ir kitas
priemones

4 850

Specialioji
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Atnaujintų ir įsigytų
pagrindinių priemonių
dalis nuo bendro poreikio
einamiesiems metams
(proc.) – 28.
1. Vadovaujantis
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
direktoriaus įsakymu
patvirtintais planais, atlikti

1 900

Specialioji
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2011 m.
I–IV ketvirčiai

126
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

centralizuotus viešuosius
pirkimus turtui įsigyti.
05-02-01-03 Įdiegti daugiamatės
kompiuterinės
išsiuntimo ir
integruoto valdymo
ir kontrolės
sistemos sąsajas
vidaus reikalų
skaitmeninėje
mobiliojo radijo
ryšio sistemoje

Išplėstas SMRRS
modulis ir įdiegti
komandos kontrolės
centrai BPC pajėgų
valdymo centruose- 2
vnt.

1. Išplėsti SMRRS
funkcionalumą ir įdiegti
komandos kontrolės centrus
BPC pajėgų valdytojų darbo
vietose
05-02-02-01 1. Atlikti
Ugniagesių
gelbėtojų mokyklos
mokomojo
poligono
materialinės
techninės bazės
(valgyklos
korpuso)
rekonstrukciją

1731

Informacinių
technologijų ir ryšių
skyrius

2011 m.
III ketvirtis −
2012 m.
I ketvirtis

Baigta Ugniagesių
gelbėtojų mokyklos
valgyklos statyba (darbų
užbaigimo proc.) – 100.

1. Ugniagesių gelbėtojų
mokyklos valgyklos
statybos darbų užbaigimas ir
pastato pridavimas naudoti.

1 030

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2011 m.
III ketvirtis

127
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

2. Vykdyti projekto
„Ugniagesių gelbėtojų
specialaus fizinio-profesinio
parengimo komplekso su
baseinu narams mokyti
sukūrimas“ veiklas.
05-02-02-02 2. Statyti Bendrojo
pagalbos centro
regioninio
padalinio Vilniuje
ir Vilniaus
apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
6-osios komandos
pastatą Antakalnio
mikrorajone

Įvykdymo
terminas

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Baigta Bendrojo
pagalbos centro
regioninio padalinio
Vilniuje ir Vilniaus
apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos 6osios komandos pastato
statyba (užbaigimo proc.)
– 94.

Rekonstruotas Bendrojo
pagalbos centro
regioninio padalinio
Alytuje ir Alytaus
apskrities priešgaisrinės

Asignavimai
(tūkst. litų)

14 420

Vilniaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

1. Tęsti Bendrojo pagalbos
centro regioninio padalinio
Vilniuje ir Vilniaus
apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos 6-osios
komandos, Antakalnio
mikrorajone, numatytus
pastato statybos darbus
pagal parengtą projektą.
05-02-02-03 3. Rekonstruoti
Bendrojo pagalbos
centro regioninio
padalinio Alytuje ir
Alytaus apskrities

Atsakingi
vykdytojai

2011 metai
I–IV ketvirčiai

1 500

128
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
2-osios komandos
pastatą Alytuje,
Naujoji g. 146

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
gelbėjimo valdybos 2osios komandos pastatas
(užbaigimo proc.) – 67.

1. Tęsti Alytaus apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos 2-osios komandos
pastato rekonstrukcijos
darbus, įgyvendinant
strateginį projektą „PL-LT
112. Gelbėjimo pajėgų
valdymas ir Europos
pagalbos numerio
administravimo sistema“.
05-02-02-04 4. Restauruoti
Klaipėdos
apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Šilutės miesto
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
esamą pastatą ir
statyti naują pastatą
Šilutėje,
Lietuvininkų g. 22

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Alytaus apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 metai
I–IV ketvirčiai

Restauruotas Klaipėdos
apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Šilutės miesto
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pastatas su
naujai statomu pastatu
Šilutėje, Lietuvininkų
g. 22 (užbaigimo proc.) –
11.
1. Pradėti Šilutės miesto
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos esamo pastato
restauravimo ir naujo

Asignavimai
(tūkst. litų)

800

Klaipėdos apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 metai
I–IV ketvirčiai

129
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

pastato statybos darbus:
įsigyti pastatus ir parengti
detalųjį planą.
05-03-01-01 1. Mokyti kitų
organizacijų
darbuotojus
civilinės ir
gaisrinės saugos
srityje

Apmokyta kitų įstaigų
darbuotojų priešgaisrinės
ir civilinės saugos srityje
(skaičius) – 1 300.
1. Organizuoti kitų įstaigų
darbuotojų atsakingų už
priešgaisrinę saugą ir
civilinę saugą kvalifikacijos
kėlimą ir tobulinimą.

05-03-01-02 2. Atlikti mokamus
gaisrinės ir
gelbėjimo įrangos,
statybinių
medžiagų ir kitos
produkcijos
gaisrinius
bandymus ir
atitikties įvertinimą

380

Ugniagesių gelbėtojų
mokykla

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Atlikta statybos produktų
ir gaminių gaisrinių
bandymų, gaisrinės
įrangos atitikties
įvertinimų ir gaisrinių
tyrimų bei ekspertizių
(proc. nuo bendro
užsakymų skaičiaus) –
90.
1. Notifikuotos veiklos
srities išplėtimas apimant
savalaikes dvisienes metalu
dengtas izoliacines plokštes,
bitumines čerpes ir medinės
grindys.
2. Akredituotos veiklos
srities išplėtimas lanksčiai

500

Gaisrinių tyrimų
centras

2011 m.
II ketvirtis

Gaisrinių tyrimų
centras

2011 m.
III ketvirtis

130
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

akreditavimo sričiai.
05-03-01-03 3. Teikti
specialiosios
gaisrinės,
gelbėjimo įrangos
eksploatavimo bei
remonto ir kitas
mokamas
paslaugas

Pajamos, gautos už
teikiamas paslaugas ir už
trumpalaikio ir ilgalaikio
materialiojo turto nuomą,
tūkst. Lt – 195 tūkst. Lt

1. Teikti fiziniams ir
juridiniams asmenims
mokamas paslaugas.
05-04-01-01 1. Vykdyti gaisrų
gesinimo ir
gelbėjimo darbus,
prevencinę ir
administracinę
veiklą užtikrinimas
Mažeikių naftos
perdirbimo įmonėje

210

Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentui
pavaldžios įstaigos

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Įvykdyta planuotų
prevencinių priemonių
(proc.) – 100.

1.Vykdyti gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo darbus,
prevencinę ir administracinę
veiklą pavojinguose
objektuose tame tarpe AB
„Orlen Lietuva“
magistraliniuose
vamzdynuose bei
siurblinėse, esančiose

7 181

Mažeikių objektinė
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

131
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Joniškio ir Biržų rajonuose.
2. Kontroliuoti priešgaisrinę
saugą, vykdant pavojingus
ugnies ir dujų darbus, atlikti
darbo aplinkos oro mėginių
paėmimą ir jų tyrimą AB
„Orlen Lietuva“ objektuose.
05-04-01-02 2. Vykdyti gaisrų
gesinimo ir
gelbėjimo darbus,
prevencinę ir
administracinę
veiklą Lietuvos
elektrinėje

Įvykdymo
terminas

Mažeikių objektinė
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Įvykdyta planuotų
prevencinių priemonių
(proc.) – 100.

1. Gesinti gaisrus, teikti
pagalbą, įvykus ekstremaliai
situacijai ar kitiems
įvykiams bei šalinti jų
padarinius saugomame
objekte.
2. Kontroliuoti gaisrinės
saugos reikalavimų
vykdymą statant naują 444
MW energobloką.
3. Vykdyti AB Lietuvos
elektrinės prevencinę veiklą
pagal naujai parengtą bei su
Lietuvos elektrinės
administracija suderintą
objekto patikros planą.
05-04-01-03 3. Vykdyti gaisrų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdyta planuotų

Asignavimai
(tūkst. litų)

1 043

Elektrėnų
priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba

2011 metai
I–IV ketvirčiai

Elektrėnų
priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Elektrėnų
priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

5 917

132
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

gesinimo ir
gelbėjimo darbus,
prevencinę ir
administracinę
veiklą
Ignalinos AE
1. Gesinti gaisrus, teikti
pagalbą įvykus ekstremaliai
situacijai ar kitiems
įvykiams bei šalinti jų
padarinius saugojamame
objekte.
2. Vykdyti prevencines
priemones, užtikrinančias
Ignalinos AE objektų
priešgaisrinę saugą.
3. Dalyvauti 1-ojo ir 2-ojo
energoblokų eksploatacijos
nutraukimo projektų
vykdyme ir atliekant įrangos
ir statybinių konstrukcijų
demontavimo darbus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
prevencinių priemonių
(proc.) – 100.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Visagino
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Visagino
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Visagino
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tvarkytojo funkcijų vykdymas (kodas 07)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
07-01-01-01 1. Vykdyti
Užtikrinti tinkamą
valstybės rezervo
techninių priemonių
civilinės saugos
priežiūrą (ne mažiau,
priemonių atsargų
proc.) – 90.
saugojimą ir jų
techninę priežiūrą
1. Administruoti Valstybės
Planavimo ir turto
2011 m.

Asignavimai
(tūkst. litų)

340

133
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
rezervo civilinės saugos
priemonių atsargas.
2. Parengti valstybės
rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų kaupimo
2012 metų užduotis ir
pateikti jas Ūkio
ministerijai.
3. Pakeisti Valstybės
rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų
nomenklatūros ir kiekio
nustatymo tvarkos aprašą ir
Valstybės rezervo civilinės
saugos priemonių atsargų
nomenklatūros ir kiekio
pagrindimo bei nustatymo
kriterijus, patvirtintus
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2009 m.
gegužės 28 įsakymu Nr. 91RN-3(RN) ,,Dėl valstybės
rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų
nomenklatūros ir kiekio
nustatymo tvarkos aprašo ir
Valstybės rezervo civilinės
saugos priemonių atsargų
nomenklatūros ir kiekio

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

valdymo skyrius

I–IV ketvirčiai

Civilinės saugos
valdyba,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Civilinės saugos
valdyba,
Planavimo ir turto
valdymo skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

134
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
pagrindimo kriterijų
patvirtinimo“.
4. Atlikti turimų VRCSPA
techninių priemonių būklės
patikrinimą kokybės
išlaikymą, saugojimą bei
paruošimą gabenimui.

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

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

2011 m.
I–IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

135
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

04-01-01-01

10

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolė (kodas 04)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
Vykdyti sulaikytųjų,
Pagal
1. Optimizuoti, suderinus su
Viešojo saugumo tarnybos
suimtųjų ir nuteistųjų
Kalėjimų departamentu prie
kompetenciją –
prie Vidaus reikalų
Valdymo tarnyba
apsaugą jų
Teisingumo ministerijos ir Policijos ministerijos10 pareigūnų,
konvojavimo metu,
departamentu prie VRM, suimtųjų ir tobulinusių kovinį, fizinį bei
Valdymo ir
saugoti svarbius
nuteistųjų asmenų konvojavimą
specialųjį profesinį
veiklos priežiūros
valstybės objektus,
nustatytais maršrutais, siekiant
pasirengimą pratybose ir
skyrius
palaikyti ir (ar) atkurti taupyti materialinius resursus ir
mokymuose (skaičius)
viešąją tvarką, stiprinti žmogiškuosius išteklius.
– 250.
Vilniaus dalinys
Viešojo saugumo
tarnybos pareigūnų
Viešojo saugumo tarnybos
Kauno dalinys
kovinį, fizinį bei
pareigūnai, dalyvavę NATO,
specialųjį profesinį
2. Pertvarkyti (optimizuoti) tarnybų Europos Sąjungos ir kitose
Pagal
pasirengimą
veiklos organizavimą, įvertinus
kompetenciją –
tarptautinėse misijose ir
tarnybų vykdomas veiklų apimtis ir operacijose (skaičius) – 7
Valdymo tarnyba
atsižvelgiant į skirtą finansavimą.
Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius

Toliau – be nuorodos „prie Vidaus reikalų ministerijos“, VST

Įvykdymo
terminas

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

45 622

136

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vilniaus dalinys

3. Pasirengti užtikrinti viešąjį
saugumą masiniuose renginiuose,
organizuojamuose Europos vyrų
krepšinio čempionato Lietuvoje
metu.

Kauno dalinys
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
II−III
ketvirčiai

Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius
Specialaus
transporto ir
ginkluotės
centras
Logistikos
valdymo skyrius
Vilniaus dalinys

4. Dalyvauti Kalėjimo
departamentui prie Teisingumo
ministerijos pavaldžiose įstaigose
(laisvės atėmimo vietose)
organizuojamose prevencinėse
priemonėse galimiems masiniams
neramumams užkardyti.

Kauno dalinys
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba
Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

137

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Specialaus
transporto ir
ginkluotės
centras
Vilniaus dalinys

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

Kauno dalinys
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius
Specialaus
transporto ir
ginkluotės
centras
Vilniaus dalinys

6. Pasirengti ir perimti Palangos
oro uosto apsaugą, įgyvendinant
Vidaus reikalų ministerijos valdymo
tobulinimo komisijos sprendimą.

Kauno dalinys
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

138

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

7. Prisidėti prie Jono Pauliaus II
piligrimų kelio ir jo objektų
saugumo užtikrinimo per masinius
renginius, įgyvendinant Jono
Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir
jo objektų pritaikymo piligrimų ir
turizmo reikmėms 2007–2013 m.
programos, patvirtintos LRV 2007
m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 842
(Žin., 2007, Nr. 92-3687),
įgyvendinimo antrojo etapo (2010–
2011 m.) priemones.
8. Dalyvauti įgyvendinant Europos
konvenciją dėl brutalaus žiūrovų
elgesio per sporto varžybas, ypač per
futbolo rungtynes, tarptautines
sporto varžybas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius
Vilniaus dalinys
Kauno dalinys
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
II−III
ketvirčiai

Mokymo ir
specialaus
parengimo
centras
Vilniaus dalinys

9. Dalyvauti įgyvendinant Lietuvos
pasirengimo pirmininkauti ES

Kauno dalinys
Pagal
kompetenciją –

2011 m.
I−IV

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Taryboje 2013 metais veiksmų
planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m.
rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 867.
10. Įgyvendinti projektus, skirtus
viešojo administravimo institucijų ir
įstaigų vidaus administravimui
tobulinti.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdymo tarnyba

ketvirčiai

Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Plėtros ir projektų
įgyvendinimo
skyrius

11. Pagal kompetenciją įgyvendinti
Viešojo saugumo plėtros iki
2015 metų strategijos projektą ir
Viešojo administravimo plėtros iki
2015 metų strategijos įgyvendinimo
priemonių plano projektą bei
vykdyti numatytas įgyvendinimo
priemones.
12. Tobulinti pareigūnų
kvalifikacijos kėlimo sistemą, gerinti
jų parengimo kokybę.

Logistikos
valdymo skyrius
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Valdymo ir
veiklos priežiūros
skyrius
Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba
Mokymo ir
specialaus

2011 m.
I−II
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

13. Bendradarbiauti su Europos
žandarmerijos (toliau –
EUROGENDFOR) pajėgomis
pasirengti ir dalyvauti:
1) bendruose veiksmuose
užtikrinant ES regioninio saugumo
politiką;
2) specialiųjų pajėgų tarptautinėse
pratybose EUPFT.
14. Plėtojant bendradarbiavimą su
Lietuvos kariuomene dalyvauti:
priimančiosios šalies paramos
pratybų BALTIC HOST 2011“
planavimo procese ir pačiose
pratybose;
pratybų „AMBER HOPE 2011“
planavimo procese ir pačiose
pratybose;
ryšio ir komunikacijos sistemų
pratybose „PERKŪNO KARYS“;
NATO, ES, kitose civilinėse ir
karinėse misijose ir operacijose, visų
pirma Lietuvai prioritetiniuose
regionuose;
NATO krizių valdymo pratybose
CMX ir ES krizių valdymo

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

parengimo
centras
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir ryšių su
visuomene
skyrius

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Pagal
kompetenciją –
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir ryšių su
visuomene
skyrius
Mokymo ir
specialaus
parengimo
centras
Vilniaus dalinys
Kauno dalinys

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
pratybose CME;
bendrose kovinio rengimo
pratybose.
15. Kartu su teisėsaugos ir kitomis
įstaigomis surengti ne mažiau kaip 5
bendrosios specialiosios taktikos
pratybas, kurių metu bus
tobulinamas Viešojo saugumo
tarnybos pareigūnų kovinis, fizinis
bei specialusis profesinis
parengimas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pagal
kompetenciją –
Valdymo tarnyba

2011 m.
II−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Mokymo ir
specialaus
parengimo
centras
Vilniaus dalinys

16. Teikti kandidatus URM dėl
deleguojamų Lietuvos ekspertų į ES
ir kitas tarptautines ir užsienio
valstybių institucijas, visų pirma į
Lietuvai svarbiausias sritis ir
pareigas.
17. Atnaujinti delegavimo rezervą ir
rengti jame esančių pareigūnų
mokymą.

04-01-01-02

Pirkti ginkluotę ir kitą
ilgalaikį turtą Viešojo
saugumo tarnybai ir

1. Pirkti transporto priemones,
ginkluotę, specialiąsias ir
individualios apsaugos priemones

Kauno dalinys
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir ryšių su
visuomene
skyrius
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir ryšių su
visuomene
skyrius
Tarnybinio transporto
Pagal
priemonės, naudojamos iki 7 kompetenciją –
metų santykis (proc. nuo visų Plėtros ir projektų

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2011 m.
II−IV
ketvirčiai

1 650

142

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
atnaujinti automobilių
parką

04-01-01-03

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

bei kitą ilgalaikį turtą, suteikiantį
turimų transporto priemonių
galimybę tinkamai vykdyti pavestas – 42.
funkcijas.
Radijo ryšio priemonių,
2. Didinti Viešojo saugumo
naudojamų iki 5 metų
tarnybos veiklos ir finansinio
santykis (proc. nuo visų
valdymo efektyvumą.
radijo ryšio priemonių) – 52.

3. Siekiant užtikrinti Viešojo
saugumo tarnybos nuolatinę parengtį
ieškoti galimybių pasinaudoti
nacionalinės ir ES struktūrinės
paramos priemonėmis
infrastruktūrai, materialiniam
aprūpinimui tobulinti.
Pirkti Viešojo saugumo Organizuoti specialaus transporto,
tarnybai specialų
skirto konvojuoti, pirkimą.
transportą skirtą
konvojuoti

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

įgyvendinimo
skyrius
Logistikos
valdymo skyrius
Specialaus
transporto ir
ginkluotės
centras
Informatikos ir
ryšių skyrius
Finansų ir
apskaitos skyrius
Pagal
kompetenciją –
Plėtros ir projektų
įgyvendinimo
skyrius
Logistikos
valdymo skyrius
Specialaus
transporto ir
ginkluotės
centras
Finansų ir

2011 m.
II−IV
ketvirčiai

437

143

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
apskaitos skyrius

___________________________

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymo tobulinimas (kodas 17)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
Pagal
17-01-01-01 Įgyvendinti valstybės
1. Siekiant gerinti administracinių Parengta teisės aktų
kompetenciją –
politiką migracijos,
paslaugų kokybę, parengti teisės aktų projektų (skaičius)
– 7.
pilietybės, vizų,
projektus dėl:
Užsieniečių
prieglobsčio srityse
1.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
reikalų skyrius
ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo
Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos
ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi
Imigracijos
Europos
Bendrijoje
užsieniečiams
reikalų skyrius
išdavimo ir fiktyvios santuokos sudarymo,
fiktyvios registruotos partnerystės bei
Prieglobsčio
fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių
reikalų skyrius
patvirtinimo“ pakeitimo;
1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
Pilietybės
ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymo
reikalų skyrius
Nr. 1V-369 „Dėl Pažymos Europos
Sąjungos valstybės narės piliečio teisei
Teisės,
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
tarptautinio
patvirtinti išdavimo tvarkos aprašo ir
bendradarbiaEuropos Sąjungos valstybės narės piliečio
vimo ir
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

4 616
2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
I ketvirtis

145
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos
Respublikoje išdavimo, pratęsimo ir
panaikinimo Europos Sąjungos valstybės
narės piliečio šeimos nariams, kurie nėra
Europos Sąjungos valstybės narės
piliečiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo;
1.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo
Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės
kelionės dokumento išdavimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo;
1.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo
Nr. 1V-357 „Dėl Užsieniečio paso
išdavimo
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo;
1.5. 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, kad užsienietis
gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje,
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo;

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

personalo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
II ketvirtis

2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

146
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

1.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo
Nr. 1V-290 „Dėl Pažymos Europos
Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei
gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti
išdavimo tvarkos aprašo ir Europos
Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos
nario
leidimo
gyventi
Lietuvos
Respublikoje
išdavimo,
galiojimo
pratęsimo ir panaikinimo Europos
Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos
nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo;
1.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo
Nr. 1V-456 „Dėl pabėgėlio kelionės
dokumento išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
2.
Parengti Lietuvos
Respublikos Parengta teisės aktų
pilietybės įstatymo lydimųjų teisės aktų projektų (skaičius)
projektus:
– 6.
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo, kuriuo būtų keičiamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo
29 d. nutarimas Nr. 312 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos
pilietybės
dokumentų
rengimo taisyklių ir Priesaikos Lietuvos
Respublikai
priėmimo
taisyklių
patvirtinimo“;
2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
IV ketvirtis

2011 m.
I ketvirtis

2011 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

147
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

nutarimo, kuriuo būtų pripažintas
netekusiu galios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. kovo 22 d.
nutarimas Nr. 289 ,,Dėl komisijos
Lietuvos
Respublikos
pilietybės
klausimams nagrinėti sudarymo ir jos
nuostatų patvirtinimo;
2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo, kuriuo būtų keičiamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir
šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo.
Parengti 2010 m. migracijos metraštį.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
I ketvirtis

2011 m.
I ketvirtis

Bendrųjų
reikalų skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius

2011 m.
II ketvirtis
2011 m.
II ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 4.

Bendrųjų
reikalų skyrius

Parengta analitinių
pažymų (skaičius)
– 4.

Bendrųjų
reikalų skyrius

Įgyvendinti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d.
nutarimo Nr. 695 „Dėl Statistinės
informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo
patvirtinimo“ nuostatas.
Vykdyti
Lietuvos
Respublikos Parengta ataskaitų

Bendrųjų
reikalų skyrius

Kas ketvirtį
iki tolesnio
mėn. 20 d.
Kas ketvirtį
iki tolesnio
mėn. 5 d.
2011 m.
I ketvirtis

Bendrųjų

2011 m.

Parengti informacinį leidinį „Prieglobsčio
suteikimo procedūra Lietuvos
Respublikoje. 2010 m. metinė ataskaita“
Apibendrinti 2010 m. ir 2011 m. I–III
ketvirčių Migracijos departamento bei
migracijos tarnybų darbo ataskaitas
Atlikti Migracijos departamento gautų
skundų analizę.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

148
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai ir jų
reikšmės
Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. (skaičius) – 80.
nutarimo Nr. 1017 „Dėl 2007 m. liepos
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl
Bendrijos migracijos statistikos ir
tarptautinės apsaugos statistikos ir
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų
rinkimo apie darbuotojus užsieniečius
nuostatų įgyvendinimo“ nuostatas.
Įgyvendinant Europos grąžinimo fondo Darbuotojų, kurie
2009 ir 2010 metų programas:
mokėsi anglų kalbos,
– surengti Migracijos departamento (skaičius) – 60;
darbuotojams anglų kalbos mokymus;
– tobulinti užsieniečių išsiuntimo ar Organizuota
grąžinimo vykdymo procedūras;
mokomųjų
– tobulinti Užsieniečių registrą.
darbuotojų vizitų
(skaičius) – 3;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

reikalų skyrius

I–IV
ketvirčiai

Bendrųjų
reikalų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Bendrųjų
reikalų skyrius

2011 m.
I–IV

Įsigyta stacionariųjų
kompiuterių su
programine įranga
(skaičius) – 14;
Atlikta Užsieniečių
registro tobulinimo
paslaugų (skaičius)
– 1.
Įgyvendinti Europos pabėgėlių fondo Sukurta informacinių
2010 m. programos finansuojamą projektą sistemų ( skaičius)

Asignavimai
(tūkst.
litų)

149
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai ir jų
reikšmės
„Gebėjimų kaupti, vertinti ir skleisti – 1;
informaciją apie kilmės šalis didinimas“.
Parengta pažymų dėl
prieglobsčio
prašytojų (skaičius)
– 27.
Įgyvendinti
projektą
,,Lietuvos Parengta investicijų
Respublikos piliečių ir užsieniečių asmens projektų (skaičius)
dokumentų išdavimo ir kitų elektroninių – 1;
paslaugų kūrimas“.
Parengta
informacinės
sistemos nuostatų
projektų (skaičius)
– 1;
Parengta
informacinės
sistemos specifikacijų
(skaičius) – 1.
Surengti Baltijos ir Šiaurės valstybių
migracijos statistikos darbo grupės posėdį.

Surengti VSAT prie VRM padalinių
darbuotojų
mokymus
prieglobsčio
procedūros klausimais.
Informuoti Europos Komisiją apie ES
teisės aktų (pvz., direktyvų 2008/115/EB,
2004/38/EB) įgyvendinimą Lietuvoje,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketvirčiai

Prieglobsčio
reikalų skyrius
Bendrųjų
reikalų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Teisės,
tarptautinio
bendradarbia-

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

150
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
atsakyti
į
paklausimus.

Europos

Komisijos

Stebėti, kaip įgyvendinama Lietuvos
Respublikoje ES Tarybos 2003 m. sausio
27 d. direktyva Nr. 2003/9/EB dėl
minimalių
prieglobsčio
prašytojų
priėmimo standartų (aplankyti Kauno ir
Palangos tarptautinių oro uostų, Kybartų,
Ramoniškių, Panemunės ir Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės
punktus).
Dalyvauti
plėtojant
praktinį
bendradarbiavimą migracijos klausimais
su gretimomis Rytų valstybėmis, kartu
įgyvendinant
ES
praktinio
bendradarbiavimo projektus su šiomis
valstybėmis, prireikus inicijuoti ir
įgyvendinti dvišalius projektus.
Dalyvauti ES Tarybos institucijų darbo
grupių veikloje, svarstant bendros
Europos prieglobsčio sistemos (antrasis
etapas) kūrimo ir įdiegimo darbus.
Dalyvauti pasirengimo pirmininkauti ES
Tarybai renginiuose.

Dalyvauti

Europos

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

migracijos

tinklo

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

vimo ir
personalo
skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Dalyvauta darbo
grupių posėdžiuose
(skaičius) – 20.

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Dalyvauta
renginiuose (skaičius)
– 5.

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius
Teisės,

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2011 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

151
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

nacionalinio informacijos centro veikloje.

17-01-01-02 Organizuoti kokybiškų
vertimo paslaugų
teikimą prieglobsčio
prašytojams

17-01-01-03 Organizuoti efektyvų
valstybės
garantuojamos teisinės
pagalbos teikimą
prieglobsčio
prašytojams.

17-01-01-04 Dalyvauti ES
Teisingumo ir vidaus
reikalų tarybos darbo
grupių, susijusių su

Įgyvendinti
tarptautinį
projektą
„Medicininė informacija apie kilmės
šalis“, organizuoti Vilniuje antrąjį
projekte dalyvaujančių ES valstybių narių
atstovų susitikimą.
Organizuoti vertimo paslaugų teikimą
prieglobsčio prašytojams pagal Migracijos
departamento 2010 m. kovo 19 d.
paslaugų teikimo sutartį Nr. (15/1-11) 6K143 su VšĮ Visuomenės specialaus
mokymo ir konsultavimo centru ir
2010 m. balandžio 7 d. sutartį Nr. (15/111) 6K-299 su UAB „Vertimai“.
Organizuoti teisinių paslaugų teikimą
prieglobsčio prašytojams pagal Migracijos
departamento 2009 m. rugpjūčio 19 d.
pirminių teisinių paslaugų teikimo sutartį
Nr. (15/6-12) 6K-403 ir 2009 m.
rugpjūčio 21 d. antrinių teisinių paslaugų
teikimo sutartį Nr. (15/6-12) 6K-404 su
UAB „Teisė ir komunikacija“.
1.
Dalyvauti
Europos
Sąjungos
teisingumo ir vidaus reikalų tarybai bei
Europos Komisijai pavaldžių darbo
grupių, susijusių su vizų, imigracijos ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

tarptautinio
bendradarbiavimo ir
personalo
skyrius
Prieglobsčio
reikalų skyrius

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2011 m.
IV ketvirtis

Suteikta prieglobsčio
prašytojams vertimo
paslaugų (skaičius)
– 250.

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

125

Suteikta prieglobsčio
prašytojams valstybės
garantuojamos
teisinės pagalbos
paslaugų (skaičius)
– 250.

Prieglobsčio
reikalų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

125

Dalyvauta darbo
grupių posėdžiuose
(skaičius) – 60.

Teisės,
tarptautinio
bendradarbiavimo ir

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

50

152
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
vizų, imigracijos ir
prieglobsčio
klausimais, veikloje.

17-01-01-05 Sumokėti valstybės
nario mokestį
Tarptautinei migracijos
organizacijai.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

prieglobsčio klausimais, veikloje.
2.
Dalyvauti
Migracijos
tarnybų
generalinių direktorių tinklo (GDISC)
vykdomojoje
Europos
prieglobsčio
mokymo programoje.
Sumokėti
Tarptautinei
migracijos Sumokėta mokesčių
organizacijai Migracijos departamento Tarptautinei
mokamą kasmetinį Lietuvos nario mokestį migracijos
organizacijai (ne
daugiau, tūkst. Lt.)
– 77
___________________________

11

Trūkstamos lėšos bus skirtos iš MD 2011 m. patvirtintų asignavimų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

personalo
skyrius

Bendrųjų
reikalų skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

7711
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas (kodas 03)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečias strateginis tikslas)
03-01-01-01 Koordinuoti nacionalinės
regioninės politikos
regionuose
įgyvendinimą, užtikrinti
regionų plėtros tarybų
sekretoriatų funkcijų
vykdymą

1. Organizuoti rengiamų regioninės plėtros
planavimo dokumentų aptarimą su
valstybės institucijomis ir savivaldybėmis,
socialiniais ir ekonominiais partneriais ir
informuoti valstybės institucijas,
savivaldybes ir visuomenę apie regionų
plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą,
atnaujinti arba patikslinti regionų plėtros
planus ir teikti juos svarstyti ir tvirtinti
regionų plėtros taryboms.

Suorganizuoti viešieji
aptarimai, išanalizuota
jų metu gauta
informacija ir
parengtos ataskaitos
(skaičius) – 16.
Interneto svetainėse
publikuota dokumentų
(skaičius) – 25.
Atnaujinta regionų
plėtros planų
(skaičius)
– 1 (Klaipėda).
Patikslintų regionų
plėtros planų
(skaičius) – 8.

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2 707

154

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai ir jų
reikšmės
2. Koordinuoti savivaldybių institucijų,
Paskelbta kvietimų
socialinių ir ekonominių partnerių veiklą
teikti projektinius
jiems vykdant priimtus sprendimus,
pasiūlymus (skaičius)
susijusius su nacionalinės regioninės
– 70.
politikos įgyvendinimu tame regione,
Parengta projektų
išanalizuoti ir apibendrinti savivaldybių
vertinimų ataskaitų
siūlymus dėl regionines ir vietines
pagal savivaldybių
iniciatyvas atitinkančių regiono socialinės ir institucijų pateiktus
ekonominės plėtros projektų, parengti
projektinius
siūlymus regionų plėtros taryboms dėl
pasiūlymus (skaičius)
bendrų projektų rengimo, teikti projektus
– 260.
svarstyti regionų plėtros taryboms.
Organizuota
susitikimų su
savivaldybių atstovais
ir socialiniais ir
ekonominiais
partneriais dėl bendrų
projektų, susijusių su
regioninės politikos
įgyvendinimu
(skaičius) – 20.
Parengta siūlymų
regionų plėtros
taryboms rengti
bendrus regioninius
projektus (skaičius)
– 10.
Patikslinta projektų
sąrašų pagal

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
I−IV
ketvirčiai
2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Pagal poreikį

Pagal poreikį

2011 m.
I−IV

Asignavimai
(tūkst.
litų)

155

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai ir jų
reikšmės
savivaldybių
institucijų pateiktus
projektinius
pasiūlymus, teiktinų
svarstyti regionų
plėtros taryboms
(skaičius) – 322.
3. Atlikti regionų plėtros tarybų
Suorganizuota regionų
sekretoriato funkcijas.
plėtros tarybų
posėdžių (skaičius)
– 70.
Parengta regionų
plėtros tarybų
sprendimų projektų
(skaičius) – 545.
Parengta ir išplatinta
pranešimų spaudai
(publikuotų kartu ir
tinklapyje
http://www.vrm.lt/nrp
) apie regionų plėtros
tarybų veiklą ir
sprendimus (skaičius)
– 70.
4. Rengti pasiūlymus suinteresuotoms
Parengta ir pateikta
institucijoms dėl regionų plėtros planų
pasiūlymų
įgyvendinimo, regionų socialinių ir
suinteresuotoms
ekonominių skirtumų mažinimo programos, institucijoms
probleminių teritorijų išskyrimo bei jose
(skaičius) – 10.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketvirčiai

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

Pagal poreikį

Asignavimai
(tūkst.
litų)

156

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
įgyvendinamiems projektams teiktinų
valstybės pagalbos kriterijų.
5. Dalyvauti rengiant ir vykdant
probleminių teritorijų plėtros programas.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Organizuoti teminiai
susitikimai /
pasitarimai su
savivaldybėmis dėl
probleminių teritorijų
plėtros programų
įgyvendinimo,
išanalizuota gauta
informacija ir
parengta analitinė
informacija (skaičius)
– 14.
6. Pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Pagal kompetenciją
regioninės politikos iki 2013 metų
vykdyta stebėsena ir
strategiją, vykdyti stebėseną, rengti ir teikti parengta bei Vidaus
informaciją Vidaus reikalų ministerijai
reikalų ministerijai
pateikta ataskaita apie
Lietuvos regioninės
politikos iki 2013 m.
strategijos
įgyvendinimą.
7. Pagal kompetenciją vykdyti stebėseną,
Pagal kompetenciją
rengti ir teikti informaciją Vidaus reikalų
vykdyta stebėsena ir
ministerijai apie regionų plėtros planų,
parengta bei Vidaus
probleminių teritorijų plėtros programų bei reikalų ministerijai
kitų nacionalinę regioninę politiką
pateikta regionų
reglamentuojančių dokumentų
plėtros planų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
IV ketvirtis

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

157

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
įgyvendinimą apskrityse

8. Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos,
kitų institucijų darbo grupių veikloje
aktualiais regioninės politikos
įgyvendinimo klausimais

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
įgyvendinimo
ketvirtinių ataskaitų
(skaičius) – 30;
Parengta ir Vidaus
reikalų ministerijai
pateikta Regionų
plėtros planų
įgyvendinimo
metinių, patvirtintų
regionų plėtros tarybų,
ataskaitų (skaičius)
– 10.
Pagal kompetenciją
vykdyta stebėsena ir
parengta bei Vidaus
reikalų ministerijai
pateikta ataskaitų apie
probleminių teritorijų
plėtros programų
įgyvendinimą
(skaičius) – 14.
Tinkamo
Departamento
atstovavimo darbo
grupių pasitarimuose
ir posėdžiuose rodiklis
– 100 proc.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2011 m.
IV ketvirtis

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

158

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Mokymuose dalyvavo
asmenų (skaičius)
– 30.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

10. Teikti operatyvią informaciją
ministrui ir ministerijos vadovybei apie
regionuose vykdomus projektus

Tinkamo informacijos
teikimo rodiklis,
100 proc.

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

Pagal poreikį

11. Konsultuoti ir teikti informaciją
savivaldybių institucijų ir jų įstaigų
specialistams Europos Sąjungos paramos
įsisavinimo klausimais

Tinkamo konsultacijų
teikimo rodiklis,
100 proc.

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

Pagal poreikį

12. Numatyti nacionalinės regioninės
politikos įgyvendinimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose
nuostatas, suteikiančias galimybę regionų
plėtros tarybų vykdomame iš ES fondų
finansuojamų projektų atrankos procese
dalyvauti papildomoms institucijoms.

Parengtas
nacionalinės
regioninės politikos
įgyvendinimą
reglamentuojantis
teisės aktas, kuriame
būtų numatytos
nuostatos, sudarančios
galimybes į regionų
plėtros tarybų
vykdomą iš ES fondų
finansuojamų projektų
atrankos procesą,
įtraukti papildomas
institucijas – 1.

Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

2011 m.
IV ketvirtis

Įstaigos veiksmo pavadinimas
9. Organizuoti departamento darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą

__________________________

Asignavimai
(tūkst.
litų)

159
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas (kodas 08)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antras strateginis tikslas)
08-01-01-01 Užtikrinti valstybės 1. Kontroliuoja Valstybės tarnybos
Atlikta planinių
Mokymo ir karjeros
tarnybą tvarkančiai įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų kontrolinių patikrinimų
skyrius
įstaigai priskirtų
įgyvendinimą valstybės ir
valstybės ir savivaldybių
funkcijų vykdymą
savivaldybių institucijose ir įstaigose: institucijose ir įstaigose
Tarnybos sąlygų
(skaičius) – 24.
skyrius
1.1. Parengti pažymą apie Valstybės
tarnybos departamento prie VRM
(toliau – Departamentas) vykdytą
kontrolę 2010 m.

1.2. Parengti Departamento
2011 m. kontrolės plano projektą.
1.3. Organizuoti ir vykdyti Valstybės
tarnybos įstatymo ir su juo susijusių
teisės aktų įgyvendinimo kontrolę
(patikrinimus ir stebėseną):

Parengta analitinių
pažymų apie Valstybės
tarnybos įstatymo ir su
juo susijusių teisės aktų
taikymo problemas
(skaičius) – 4.

Registro skyrius
Mokymo ir karjeros
skyrius

Atlikta planinių mokymo
programų įgyvendinimo
kokybės priežiūros
patikrinimų (skaičius)
– 20.

Registro skyrius
Tarnybos sąlygų
skyrius
Tarnybos sąlygų
skyrius

Parengta ir Departamento
internetinėje svetainėje

Mokymo ir karjeros
skyrius

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2011 m.
I ketvirtis

Tarnybos sąlygų
skyrius
Kas ketvirtį
Nuolat

Asignavimai
(tūkst.
litų)

1 966

160

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.3.1. atlikti planinius kontrolinius
patikrinimus valstybės ir savivaldybių
institucijose ir įstaigose.
1.3.2. vykdyti neplaninius
patikrinimus valstybės ir savivaldybių
institucijose ir įstaigose.
1.3.3. dalyvauti konkursų į valstybės
tarnautojo pareigas komisijų darbe
(stebėtojo teisėmis).
1.3.4. dalyvauti valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo komisijų
posėdžiuose.
1.3.5. vykdyti Valstybės tarnautojų
registro duomenų stebėseną.
1.4. Parengti informaciją apie
Departamento vykdytą kontrolę
2011 m. I−IV ketvirčiais.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės
paskelbta Valstybės
tarnautojų registro
pusmetinių suvestinių
duomenų apie valstybės
tarnautojų pareigas ir
valstybės tarnautojus
(skaičius) – 2.

Įvykdymo
terminas

Registro skyrius

Tarnybos sąlygų
skyrius
Mokymo ir karjeros
skyrius
Tarnybos sąlygų
skyrius
Mokymo ir karjeros
skyrius
Tarnybos sąlygų
skyrius

Pagal
2011 m.
kontrolės
planą
Pagal poreikį

Pagal poreikį

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal poreikį

Registro skyrius

Pagal poreikį

Tarnybos sąlygų
skyrius

Iki naujojo
ketvirčio
25 d.

Mokymo ir karjeros
skyrius
Registro skyrius

Asignavimai
(tūkst.
litų)

161

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

2. Analizuoja Valstybės tarnybos
įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų
taikymo problemas:
2.1. Parengti rekomendaciją dėl
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo ir paskelbti Departamento
internetinėje svetainėje.

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

2.2. Parengti rekomendaciją dėl
tarnybinio nusižengimo tyrimo išvados
ir paskelbti Departamento internetinėje
svetainėje.

Tarnybos sąlygų
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Tarnybos sąlygų
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Tarnybos sąlygų
skyrius

Per įstatyme
nustatytą
terminą

2.3. Parengti pažymą apie valstybės
tarnautojų mokymą 2010 m.

2 lentelės
II skyriaus
19
nuostatos
priemonė,
3 lentelės
IV skyriaus

2.4. Atlikti pretendentų į valstybės
tarnautojų pareigas 2010 m. kiekybinę
analizę ir parengti pažymą.
3. Rengia įstatymų ir kitų teisės aktų,
susijusių su valstybės tarnyba,
projektus:
3.1. Priėmus Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 4 ir 9
straipsnių papildymo ir pakeitimo
įstatymą (projekto Nr. XP-2497,
2007 m. rugsėjo 10 d. užregistruotas
Lietuvos Respublikos Seime), parengti
jo įgyvendinamųjų teisės aktų

Asignavimai
(tūkst.
litų)

162

Priemonės
kodas
55
nuostatos
1
priemonė
2 lentelės
II skyriaus
20
nuostatos
1 priemonė,
3 lentelės
I skyriaus
15, 56
nuostatų
1 priemonė
ir 60
nuostatos
priemonė

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
projektus.
(2 lentelės II skyriaus 19 nuostatos
priemonė, 3 lentelės IV skyriaus
55 nuostatos 1 priemonė)
3.2. Priėmus Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo papildymo
31 straipsniu, 9, 29, 30, 44 ir 50
straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymą (projekto Nr. XP-3257,
2008 m. rugpjūčio 10 d. užregistruotas
Lietuvos Respublikos Seime), parengti
jo įgyvendinamųjų teisės aktų, būtinų
tarnybinės atsakomybės
neišvengiamumui užtikrinti, projektus.
(2 lentelės II skyriaus 20 nuostatos
1 priemonė, 3 lentelės I skyriaus 15,
56 nuostatų 1 priemonė ir 60
nuostatos priemonė)
3.3. Priėmus Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 11 ir 13
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą,
parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d.
nutarimu Nr. 966 patvirtinto
„Konkursų į valstybės tarnautojo
pareigas organizavimo tvarkos aprašo“
pakeitimo projektą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Tarnybos sąlygų
skyrius

Įvykdymo
terminas

Per įstatyme
nustatytą
terminą

Registro skyrius

Tarnybos sąlygų
skyrius

Per įstatyme
nustatytą
terminą

Asignavimai
(tūkst.
litų)

163

Priemonės
kodas

3 lentelės
IV skyriaus
47
nuostatos
priemonė

3 lentelės
I skyriaus
16, 17
nuostatų
priemonė

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
3.4. Priėmus Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo papildymo
3(1) straipsniu, 9, 29, 30, 44 ir 50
straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymą, parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl
Tarnybinių nuobaudų skyrimo
valstybės tarnautojams taisyklių“
pakeitimo“ pakeitimo projektą.
3.5. Teikti pasiūlymus VRM dėl
Valstybės tarnybos įstatymo ir dėl kitų
teisės aktų pakeitimų.
3.6. Vertinti kitų institucijų ir įstaigų
pateiktų teisės aktų projektus.
3.7. Dalyvauti vykdant Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija programos įgyvendinimo
priemonių planą.
(3 lentelės IV skyriaus 47 nuostatos
priemonė)
4. Tvarko Valstybės tarnautojų registrą
ir Valstybės tarnybos valdymo
informacinę sistemą:
4.1. Įvykdyti projekto „Valstybės
tarnautojų registro bei Valstybės
tarnybos valdymo informacinės
sistemos modernizavimas ir plėtra“
2011 m. numatytas veiklas.
(3 lentelės I skyriaus 16, 17 nuostatų

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Tarnybos sąlygų
skyrius

Per įstatyme
nustatytą
terminą

Visi skyriai

Pagal poreikį

Visi skyriai

Pagal poreikį

Visi skyriai

2011 m.
IV ketvirtis

Registro skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

164

Priemonės
kodas

3 lentelės
I skyriaus

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
priemonė)
4.2. Vykdyti Valstybės tarnautojų
registro ir Valstybės tarnybos valdymo
informacinės sistemos aprūpinimą
duomenų tvarkymo programine
įranga, teisių tvarkyti registro
duomenis suteikimą.
4.3. Vykdyti Valstybės tarnautojų
registro ir Valstybės tarnybos valdymo
informacinės sistemos naujų registro
tvarkytojų mokymą.
4.4. Departamento tinklalapyje skelbti
Valstybės tarnautojų registro
nustatytus viešai skelbtinus duomenis,
išskyrus valstybės tarnautojų
pareigybių skaičių.
4.5. Departamento tinklalapyje skelbti
informaciją apie Valstybės tarnautojų
pareigybių skaičių.
4.6. Rengti bei teikti Valstybės
tarnautojų registro ir Valstybės
tarnybos valdymo informacinės
sistemos informaciją (pagal sutartis
ir paklausimus).
5. Užtikrina vientisą valstybės
tarnybos personalo valdymo ir
valstybės tarnautojų karjeros
planavimo sistemą:
5.1. Įvykdyti projekto „Valstybės
tarnyboje būtinų kompetencijų analizė

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Registro skyrius

Pagal poreikį

Registro skyrius

Kiekvieną
mėnesį, jeigu
yra poreikis

Registro skyrius

2011 m.
sausio ir
liepos
mėnesiais

Registro skyrius

Kas mėnesį

Visi skyriai
Registro skyrius

Pagal poreikį

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

165

Priemonės
kodas
14
nuostatos
priemonės

3 lentelės
I skyriaus
13
nuostatos
priemonės

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
ir valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas“ 2011 m.
numatytas veiklas.
(3 lentelės I skyriaus 14 nuostatos
priemonės)
5.2. Įvykdyti projekto „Valstybės
tarnautojų atrankos sistemos
tobulinimas“ 2011 m. numatytas
veiklas.
(3 lentelės I skyriaus 13 nuostatos
priemonės)
5.3. Įvykdyti projekto „Valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
personalo administravimo tarnybų
veiklos tobulinimas“ 2011 m.
numatytas veiklas.
5.4. Dalyvauti apmokant 200 valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
vadovų, personalo tarnybų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartį, atlikti su
rezultatais susijusį valstybės tarnautojų
veiklos vertinimą ir darbo
apmokėjimą.
6. Tvirtina valstybės tarnautojų
mokymo programas ir vykdo jų
įgyvendinimo kokybės priežiūrą:

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Tarnybos sąlygų
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Vidaus
administravimo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal poreikį

Asignavimai
(tūkst.
litų)

166

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
6.1. Vertinti asmenų, teikiančių
mokymo paslaugas valstybės
tarnautojams, pateikiamus dokumentus
dėl programų tvirtinimo ir teikti
tvirtinti atitinkančias reikalavimus
valstybės tarnautojų mokymo
programas.
6.2. Parengti valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų
patikrinimų 2011 m. I pusmečio detalų
planą.
6.3. Parengti valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų
patikrinimų 2011 m. II pusmečio
detalų planą.
6.4. Atlikti planinius mokymo
programų įgyvendinimo kokybės
priežiūros patikrinimus valstybės
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo
įstaigose.
6.5. Parengti valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų
patikrinimų planą 2012 m.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal
prašymą

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal planą

Mokymo ir karjeros
skyrius

Iki 2011 m.
gruodžio
21 d.

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

7. Koordinuoja valstybės tarnautojų
mokymo strategijos įgyvendinimą:
7.1. Išanalizuoti ir įvertinti valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
valstybės tarnautojų mokymo planus ir
nustačius jų neatitikimus Valstybės

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
tarnautojų mokymo strategijos
nuostatoms, informuoti apie tai
įstaigas.
7.2. Išanalizuoti valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
valstybės tarnautojų mokymo
ataskaitas ir valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų
veiklos ataskaitas ir apibendrintus
duomenis panaudoti kasmetinėje
ataskaitoje apie Valstybės tarnybos
įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų
taikymą ir įgyvendinimą.
7.3. Talpinti informaciją
Departamento internetinėje svetainėje
apie gerosios praktikos taikymą
vertinant valstybės tarnautojų mokymo
efektyvumą.
8. Analizuoja valstybės tarnautojų
mokymo poreikius:
8.1. Atlikti apklausą siekiant
išsiaiškinti problemas, kylančias
nustatant mokymo poreikius valstybės
ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose.
8.2. Parengti pažymą apie valstybės
tarnautojų mokymo poreikio
nustatymo problemas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius

Atsiradus
gerosios
praktikos
pavyzdžiams

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
9. Vertinti asmenis, siekiančius mokyti
valstybės tarnautojus, ir teikti vidaus
reikalų ministrui pasiūlymus dėl
fizinių asmenų, teikiančių mokymo
paslaugas valstybės tarnautojams bei
valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo įstaigų tvirtinimo.
10. Parengti kasmetinę ataskaitą apie
Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo
susijusių teisės aktų taikymą ir
įgyvendinimą ir teikti ją vidaus reikalų
ministrui.
11. Išduoti, keisti bei skelbti
negaliojančiais tarnybinius pasus bei
teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti
jų sunaikinimą.
12. Organizuoti ir kontroliuoti
valstybės tarnautojo pažymėjimų
išdavimą:
tvarkyti įstaigų prašymus dėl valstybės
tarnautojo pažymėjimų išdavimo
(keitimo) ir dėl valstybės tarnautojų
sertifikatų atnaujinimo Valstybės
tarnybos valdymo informacinėje
sistemoje, perduoti juos Asmens
dokumentų išrašymo centrui.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal
prašymą

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Tarnybos sąlygų
skyrius
Registro skyrius
Registro skyrius

Registro skyrius

Pagal
prašymą
Pagal
prašymą

Asignavimai
(tūkst.
litų)

169

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
13. Įgyvendinti LRV 2006 m.
rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 780
„Valstybės tarnautojų siuntimo
tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės
ar savivaldybių institucijose ar
įstaigose, tarptautinėse institucijose ar
užsienio valstybių institucijose bei jų
mokymosi išlaidų apmokėjimo
taisyklės“:
13.1. Organizuoti informacijos apie
valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti
kvalifikaciją kitose valstybės ar
savivaldybių institucijose ar įstaigose,
tarptautinėse institucijose ar užsienio
valstybių institucijose sklaidą.
13.2. Organizuoti pretendentų
atrankas.
14. Įgyvendinti asmenų delegavimo į
tarptautines ir Europos Sąjungos
institucijas ar užsienio valstybių
institucijas įstatymą ir LRV 2007 m.
gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1414 „Dėl
pretendentų į laisvas pareigas ar
pareigybes tarptautinėse ir Europos
Sąjungos institucijose ar užsienio
valstybių institucijose ir pretendentų į
delegavimo rezervą atrankos taisyklių
patvirtinimo“:

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Mokymo ir karjeros
skyrius

Gavus
informaciją

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal
prašymą

Asignavimai
(tūkst.
litų)

170

Priemonės
kodas
susiję su
3 lentelės
VII
skyriaus
178
nuostatos
3 priemone

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

14.1.Užsienio reikalų ministerijai
pareikalavus, atnaujinti delegavimo
rezervą.
(susiję su 3 lentelės VII skyriaus 178
nuostatos 3 priemone)

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal
prašymą

14.2. Organizuoti informacijos apie
laisvas deleguotų nacionalinių
ekspertų pareigybes tarptautinėse ir ES
institucijose ar užsienio valstybių
institucijose sklaidą.
14.3. Organizuoti pretendentų
atrankas.
15. Įgyvendinti Vidaus reikalų
ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymą
Nr.1V-208:
atstovauti Lietuvos valstybei ginčuose
dėl apskričių viršininkų administracijų
valstybės tarnautojų tarnybos santykių
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, darbo santykių su visomis
teisėmis, įstatyme suteiktomis
ieškovui, pareiškėjui, atsakovui,
trečiajam asmeniui, suinteresuotam
asmeniui, ir atlikti atstovaujamojo
vardu visus procesinius veiksmus.
16. Įgyvendinti Korupcijos
prevencijos įstatymą ir LRV 2002 m.
rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 1484 ,,Dėl

Mokymo ir karjeros
skyrius

Gavus
informaciją

Mokymo ir karjeros
skyrius
Vidaus
administravimo
skyrius

Pagal
prašymą
Pagal poreikį

Asignavimai
(tūkst.
litų)

171

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti
arba einantį pareigas valstybės ar
savivaldybės įstaigoje, pateikimo
tvarkos patvirtinimo“:
16.1. Kaupti teismų pateikiamą
informaciją apie asmenis, kuriems
uždrausta eiti pareigas valstybės
tarnyboje.
16.2. Pagal Specialiųjų tyrimų
tarnybos paklausimus tikrinti
informaciją Valstybės tarnautojų
registre apie asmenis, siekiančius eiti
pareigas valstybės tarnyboje.
17. Formuoti skelbimų apie konkursus
į valstybės tarnautojų pareigas
valstybės tarnybos valdymo
informacinėje sistemoje tekstus ir
perduoti juos VĮ Seimo leidyklai
,,Valstybės žinios“; taip pat talpinti
juos interneto svetainėje www.vtd.lt.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka siūlyti
laisvas valstybės tarnautojų pareigas
buvusiems karjeros valstybės
tarnautojams ir įstaigų vadovams,
atleistiems iš pareigų dėl pareigybės
panaikinimo, bei asmenims,
siekiantiems atkurti valstybės
tarnautojo statusą.
19. Bendradarbiauti su užsienio šalių
institucijomis ir įstaigomis,

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Registro skyrius

Gavus
informaciją

Registro skyrius

Pagal
prašymą

Tarnybos sąlygų
skyrius

Pagal
prašymą

Registro skyrius

Tarnybos sąlygų
skyrius

Pagal
prašymą

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

tarptautinėmis organizacijomis:
19.1. Organizuoti užsienio valstybių
delegacijų priėmimus Departamente ir
Departamento delegacijų ar pavienių
atstovų vizitus į užsienį.
19.2. Dalyvauti Europos personalo
atrankos tarnybos (EPSO) tinklo
veikloje.
19.3. Dalyvauti Šiaurės-Baltijos šalių
valstybės tarnautojų mobilumo ir
tinklaveikos programos valdymo
grupės veikloje.
20. Organizuoti Departamento
valstybės tarnautojų ir darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą:
įvykdyti projekto „Valstybės tarnybos
departamento darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas“ 2011 m.
numatytas veiklas.
21. Atlikti Departamento teikiamų
paslaugų tyrimą:
21.1. Atlikti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų vadovų ir
struktūrinių padalinių arba valstybės
tarnautojų, atliekančių personalo
administravimo funkcijas pilotinę
internetinę apklausą, siekiant
išsiaiškinti kaip vertinamas
Departamento darbas.

Visi skyriai

Pagal poreikį

Tarnybos sąlygų
skyrius

Pagal poreikį

Mokymo ir karjeros
skyrius

Pagal poreikį

Vidaus
administravimo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Vidaus
administravimo
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius
Registro skyrius

Asignavimai
(tūkst.
litų)

173

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

08-01-01-02 Sumokėti Lietuvos
Respublikos
finansinį įnašą į
Šiaurės-Baltijos
šalių valstybės
tarnautojų
mobilumo ir
tinklaveikos
programą viešojo
administravimo
srityje
08-01-01-03 Sumokėti už
centralizuotą
skelbimų apie
priėmimą į
valstybės
tarnautojo pareigas
paskelbimą
leidinyje
„Valstybės žinios“

Įstaigos veiksmo pavadinimas
21.2. Atlikti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų vadovų ir
struktūrinių padalinių arba valstybės
tarnautojų, atliekančių
personalo administravimo funkcijas,
internetinę apklausą, siekiant
išsiaiškinti kaip vertinamas
Departamento darbas.
Sumokėti finansinį įnašą.

Apmokėti gautas leidinio „Valstybės
žinios“ sąskaitas-faktūras.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės
Vidaus
administravimo
skyrius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2011 m.
IV ketvirtis

Mokymo ir karjeros
skyrius
Sumokėta LR finansinio
įnašo dalis (proc.) – 100.

Apmokėta gautų leidinio
„Valstybės žinios“
sąskaitų-faktūrų dalis
(proc.) – 100.

Registro skyrius
Vidaus
administravimo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

30

Vidaus
administravimo
skyrius

Gavus
sąskaitąfaktūrą

40

174

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

08-02-01-01 Įgyvendinti
Lietuvos
pasirengimo
pirmininkauti
Europos Sąjungoje
veiksmų plano
priemones
08-02-01-02 Rengti ir atnaujinti
programas,
organizuoti
mokymo renginius
aukščiausiojo lygio
valstybės
tarnautojams,
atlikti tiriamuosius
darbus
08-02-01-03 Įgyvendinti sutartį
dėl valstybės
tarnautojų
administracinių
gebėjimų
tobulinimo

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Dalyvauti rengiant techninę
specifikaciją ir kvalifikacijos
reikalavimus mokymo paslaugų
teikėjui Vidaus reikalų ministerijos
organizuojamame mokymo paslaugų
pirkime.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
150

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Įgyvendintos veiksmų
plane numatytos
priemonės (proc.) – 100.

Lietuvos viešojo
administravimo
institutas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Savalaikis ir tinkamas
veiksmų atlikimas
(proc.) – 100.

Lietuvos viešojo
administravimo
institutas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

350

Mokymo ir karjeros
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

65

Parengta techninė
specifikacija ir
kvalifikacijos
reikalavimai (skaičius) –
2.

___________________________

175
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
I.
Vidaus reikalų ministerijos infrastruktūros plėtra ir bendrųjų sistemos funkcijų vykdymas (kodas 11)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antras strateginis tikslas)
11-01-01-01 Vykdyti Vidaus reikalų Organizuoti ir vykdyti nekilnojamojo turto Savalaikis ir
2011 m.
Apskaitos ir
I–IV
ministerijos ir jos
eksploataciją, techninę–ūkinę priežiūrą,
tinkamas veiksmų
finansų skyrius
ketvirčiai
finansuojamų padalinių statybos, remonto darbus,
atlikimas (proc.)
materialinį techninį
organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus,
– 100.
Viešųjų
aprūpinimą ir turto
sudaryti pirkimo sutartis, jas įgyvendinti,
pirkimų skyrius
apskaitą
įsigytą turtą apskaityti buhalterinėje
apskaitoje.
Nekilnojamojo
turto ir statybų
administravimo
skyrius
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

3 377

Tiekimo
skyrius
11-01-01-06 Grąžinti Europos
Komisijai netinkamai
panaudotas Šengeno
priemonės lėšas

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro
2010 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V747 „Dėl lėšų grąžinimo į valstybės
biudžetą“ 1.1 punktu, pervesti lėšas į
Vidaus reikalų ministerijos biudžeto
sąskaitą

Ūkio skyrius
Apskaitos ir
finansų skyrius

2011 m.
I ketvirtis

500

176
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

11-01-01-07 Įsigyti ilgalaikį turtą
Vidaus reikalų
ministerijos padalinių
veiklai užtikrinti

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus,
sudaryti pirkimo sutartis, jas įgyvendinti,
įsigytą turtą teisės aktų nustatyta tvarka
perduoti tiesioginiams jo naudotojams

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Skirtų lėšų išlaidoms
įsisavinimo
efektyvumas
(procentais, lyginant
su praeitų metų
rodikliais) – 100.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Apskaitos ir
finansų skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Viešųjų
pirkimų skyrius
Tiekimo
skyrius

II. Savarankiškos priemonės finansuojamos iš kitų šaltinių
Vidaus reikalų
ministerijos, įstaigų
prie VRM ir kitų VRM
įstaigų valdomų ir/ar
naudojamų
nekilnojamųjų daiktų
administravimas
informaciniame
lygmenyje
Formuoti, tobulinti,
plėsti vidaus reikalų
sistemos centrinės
perkančiosios
organizacijos katalogą

Įgyvendinant projektą „Vidaus reikalų
ministerijos ir jos reguliavimo srities
įstaigų materialinių išteklių valdymo
tobulinimas“ (toliau – projektas), bendroje
informacinėje Finansų valdymo apskaitos
sistemoje papildomai įdiegti funkcinę
vidaus reikalų sistemos nekilnojamojo
turto informacinę sistemos sritį.
III. Kitos priemonės
Atlikti Turto valdymo ir ūkio
departamento veiklos optimizavimo
priemonių plane, patvirtintame vidaus
reikalų ministro 2010 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. 1V-726 (toliau –priemonių
planas), numatytus veiksmus

Nekilnojamojo
turto ir statybų
administravimo
skyrius

Projekte
numatytais
terminais

Viešųjų
pirkimų skyrius

Priemonių
plane
numatytais
terminais

Asignavimai
(tūkst.
litų)
300

177
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Optimizuoti Turto
valdymo ir ūkio
departamento struktūrą

Vykdyti priemonių plane numatytas
priemones

Vykdyti Turto valdymo
ir ūkio departamento
veiklos optimizavimą,
numatytą priemonių
plane

Tinkamai įgyvendinti priemonių plane
numatytas priemones ir veiklas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Priemonių
plane numatyti
atsakingi
vykdytojai
Departamento
skyriai pagal
kompetenciją

Priemonių
plane
numatytais
terminais
Priemonių
plane
numatytais
terminais

Asignavimai
(tūkst.
litų)

IV. Dalyvavimas kitų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2011−2013 metų strateginio veiklos plano
programų įgyvendinime
Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė (kodas 01)
01-02-01-07 Plėsti viešuosius
interneto prieigos
taškus ir palaikyti jų
funkcionalumą

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

Apskaitos ir
finansų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

250

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2 100

Viešųjų
pirkimų skyrius
Teisės skyrius

01-02-01-08

Pritaikyti saugų
valstybės duomenų
perdavimo tinklą ir
elektroninės valdžios
portalą duomenų
mainams tarp valstybės

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

Tiekimo
skyrius
Apskaitos ir
finansų skyrius
Viešųjų
pirkimų skyrius

178
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

institucijų ir teikiant
elektronines paslaugas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Teisės skyrius
Tiekimo
skyrius

Vidaus reikalų ministerijos infrastruktūros plėtra ir bendrųjų sistemos funkcijų vykdymas (programos kodas 11)
11-02-02-06

11-02-02-07

Užtikrinti Vidaus
reikalų ministerijos
skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio
sistemos (SMRRS)
aprėptį, funkcionalumą
ir valdymo saugą bei
plėsti infrastruktūrą
Prijungti Bendrojo
pagalbos centro
padalinius ir apskričių
centrų įstaigas,
vykdančias pagalbos
funkcijas, prie Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo

11-02-03-04 Pertvarkyti arešto ar
terminuoto laisvės
atėmimo bausmę
atlikusių asmenų

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

Apskaitos ir
finansų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

1 500

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

510

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

399

Viešųjų
pirkimų skyrius
Teisės skyrius

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

Tiekimo
skyrius
Apskaitos ir
finansų skyrius
Viešųjų
pirkimų skyrius
Teisės skyrius

Viešųjų pirkimų organizavimas ir
atlikimas, pirkimo sutarčių sudarymas,
pirkimo sutarčių įgyvendinimas, gauto
turto apskaitos tvarkymas, turto

Tiekimo
skyrius
Apskaitos ir
finansų skyrius
Viešųjų

179
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
atpažinimo žymių
žinybinį registrą į
Habitoskopinių
duomenų registrą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

perdavimas tiesioginiams naudotojams.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

pirkimų skyrius
Teisės skyrius
Tiekimo
skyrius

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
pensinis aprūpinimas (kodas 15)
15-01-02-04

15-01-03-02

Aprūpinti sveikatos
priežiūros įstaigas,
kurių steigėja yra
Vidaus reikalų
ministerija, privaloma
medicinine diagnostine
gydymo įranga ir
kitomis būtinomis
priemonėmis

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

Sukurti ir įdiegti
pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų
apskaitos informacinę
sistemą

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

Apskaitos ir
finansų skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

411

Viešųjų
pirkimų skyrius
Teisės skyrius
Tiekimo
skyrius
Apskaitos ir
finansų skyrius
Viešųjų
pirkimų skyrius
Teisės skyrius
Tiekimo
skyrius

___________________________

200

180
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vidaus reikalų ministerijos infrastruktūros plėtra ir bendrųjų sistemos funkcijų vykdymas (kodas 11)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antras strateginis tikslas)
11-02-01-01 1. Vykdyti Vidaus
Parengta LRV teisės
Valdymo
2011 m.
reikalų informacinės
aktų projektų (skaičius)
organizavimo ir
I–IV
sistemos ir
– 2.
personalo skyrius
ketvirčiai
telekomunikacinio
1. Įdiegti Dokumentų valdymo
Sistemų
2011 m.
tinklo
IV ketvirtis
informacinės sistemos techninę ir Parengta VRM teisės
administravimo ir
administravimo bei
aktų projektų (skaičius)
programinę įrangą įgyvendinant
naudotojų pagalbos
tvarkymo funkcijas
– 2.
Vadovybės apsaugos
skyrius
departamento prie VRM vykdomą
projektą „Dokumentų valdymo
Parengta Informatikos
sistemos diegimas vidaus reikalų
ir ryšių departamento
įstaigose“
prie Lietuvos
Respublikos vidaus
2. Įdiegti Finansų valdymo
Sistemų
2011 m.
12
reikalų
ministerijos
administravimo ir
IV ketvirtis
informacinės sistemos techninę ir
teisės aktų bei kitų
programinę įrangą įgyvendinant
naudotojų pagalbos
dokumentų veiklos
skyrius
Vidaus reikalų ministerijos
klausimais (skaičius)
vykdomą projektą „Finansų
12

Toliau − IRD

Asignavimai
(tūkst.
litų)
6 392

181
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
valdymo ir apskaitos sistema“
3. Įdiegti Valstybės tarnybos
valdymo informacinės sistemos
techninę ir programinę įrangą
įgyvendinant Valstybės tarnybos
departamento prie VRM vykdomą
projektą „Valstybės tarnautojų
registro ir Valstybės tarnybos
valdymo informacinės sistemos
modernizavimas ir plėtra“
4. Vykdyti ISF 2010 m. metinės
programos projektą Nr.
ISF10/3.5.3.2-4.4 „Papildomos
Informatikos ir ryšių
departamento veiklos sąnaudos“
5. Suderinti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
specialios programinės įrangos
„VRIS naršyklė“ naudojimo
tvarkos aprašo projektą ir pateikti
jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui
6. Parengti investicijų projektą
„Vidaus reikalų ministerijos
centrinių rūmų Didžiosios
kolegijų salės įgarsinimo įrangos
įsigijimas ir įrengimas“ ir pateikti
jį Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Ekonomikos
ir finansų departamentui (VRM
EFD)

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
– 23.
Parengta statistinių
ataskaitų (skaičius)
– 35.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
III ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Viešai paskelbta IRD
interneto svetainėje apie
atliekamus darbus
(skaičius) – 25.
Parengta investicijų
projektų (skaičius) – 7.
Įdiegta informacinių
sistemų (skaičius) – 5
Atlikta informacinių
sistemų veiklos
atkūrimo testinėje
aplinkoje bandymų
skaičius, – 24 vnt.
Parengta priemonių
įsigijimo užduočių
(skaičius) – 2.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

182
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
7. Parengti investicijų projektą
„Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
infrastruktūros plėtra visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje“
ir pateikti jį VRM EFD
8. Parengti investicijų projektą
„Informacijos perduodamos
Vidaus reikalų telekomunikaciniu
tinklu saugumo užtikrinimas“ ir
pateikti jį VRM EFD
9. Parengti investicijų projektą
„Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo centrinio
ryšių mazgo patalpos (Šventaragio
g. 2) pertvarkymas ir saugos
sistemų įdiegimas“ ir pateikti jį
VRM EFD
10. Parengti investicijų projektą
„Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
nusidėvėjusios įrangos
atnaujinimas“ ir pateikti jį VRM
EFD
11. Parengti vidaus reikalų
ministro 2003 m. gegužės 8 d.
įsakymo Nr. 1V-160 „Dėl
Statistinių kortelių apie
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro objektus pildymo,

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

183
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
registravimo, teikimo ir
saugojimo instrukcijos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 502230; 2006, Nr. 79-3118)
pakeitimo projektą ir pateikti jį
tvirtinti vidaus reikalų ministrui
12. Parengti vidaus reikalų
ministro įsakymo „Dėl projekto
„Nusikalstamų veikų žinybinio
registro tobulinimas pagal
kuriamą Europos Sąjungos
nusikalstamų veikų klasifikavimo
sistemą“ įgyvendinimo priežiūros
komiteto sudarymo“ projektą ir
pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų
ministrui
13. Modernizuoti Vidaus reikalų
ministerijos projektų stebėsenos
sistemą, vadovaujantis vidaus
reikalų ministro 2010 m. gruodžio
13 d. įsakymu Nr. 1V-767
14. Įdiegti Centrinės medicinos
ekspertizės komisijos
informacinės sistemos kūrimo
pirmojo etapo dalį
15. Sukurti ir įdiegti Centrinės
medicinos ekspertizės komisijos
informacinės sistemos kūrimo
antrojo etapo dalį
16. Įdiegti Priešgaisrinės apsaugos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
III ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Projektų ir sistemų

2011 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

184
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
ir gelbėjimo departamento prie
VRM personalo informacinę
sistemą
17. Sukurti VRIS naršyklės
Muitinės pateiktų bendrųjų
dokumentų modulį, pakeičiant
esamą dviejų lygių klientoserverio dokumentų peržiūros
aplikaciją, duomenų bazės
struktūrą bei naujus VRIS
naudotojų poreikius
18. Papildyti VRIS naršyklės
modulį „Asmens anketiniai
duomenys“ Ieškomų asmenų
registro asmens duomenimis
19. Vykdyti valstybės projektą Nr.
ISF10/3.3.1-4.3. „Nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos
vystymas“ pagal ISF 2010 m.
metinę programą
20. Įgyvendinti valstybės projektą
Nr. 3.4.1.6/2 „Mokymai
darbuotojams, skirti užtikrinti
efektyvų SIS ir VIS naudojimą“
pagal ISF 2009 m. metinę
programą
21. Įgyvendinti valstybės projektą
Nr. 3.3.1.4/1 „Nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos
vystymas“ pagal ISF 2009 m.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

strateginio valdymo
skyrius

II ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

185
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
metinę programą
22. Vykdyti valstybės projektą Nr.
ISF10/3.3.2-4.2. „Nacionalinės
Vizų informacinės sistemos
vystymas“ pagal ISF 2010 m.
metinę programą
23. Parengti VRIS ir N.SIS
veiklos tęstinumo planų
veiksmingumo išbandymo metu
pastebėtų trūkumų ataskaitą ir
pateikti ją Vidaus reikalų
ministerijai (VRIS veiklos
tęstinumo valdymo plano,
patvirtinto vidaus reikalų ministro
2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. 1V-449, 25-28 p., N.SIS
veiklos tęstinumo valdymo plano,
patvirtinto vidaus reikalų ministro
2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. 1V-454, 25-28 p.).
24. Parengti Saugos priemonių
įsigijimo užduotį ir pateikti Turto
valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (TVŪD prie
VRM)
25. Parengti tinklalapių sertifikatų
įsigijimo užduotį ir pateikti
TVŪD prie VRM

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

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

2011 m.
IV ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

186
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
26. Parengti VRIS ir N.SIS rizikos
vertinimo ataskaitą ir pateikti ją
Vidaus reikalų ministerijai (VRIS
duomenų saugos nuostatų,
patvirtintų vidaus reikalų ministro
2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.
1V-1 (vidaus reikalų ministro
2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr.
1V-367 redakcija) (Žin., 2007, Nr.
3-141, 113-4606), 13 p., Lietuvos
nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos duomenų
saugos nuostatų, patvirtintų
vidaus reikalų ministro 2007 m.
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V-325
(Žin., 100-4085) 14 p.)
27. Parengti VRIS ir N.SIS
informacinių technologijų saugos
atitikties vertinimo metu pastebėtų
trūkumų šalinimo planą ir pateikti
jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui
(VRIS duomenų saugos nuostatų,
patvirtintų vidaus reikalų ministro
2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.
1V-1 (vidaus reikalų ministro
2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr.
1V-367 redakcija) (Žin., 2007, Nr.
3-141, 113-4606), 18 p., Lietuvos
nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos duomenų

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Saugos skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Saugos skyrius

2011 m.
III ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

187
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
saugos nuostatų, patvirtintų
vidaus reikalų ministro 2007 m.
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V-325
(Žin., 100-4085) 18 p.)
28. Vykdyti valstybės projektą
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-016
projektą „Elektroninių paslaugų
informacinės sistemos, skirtos ne
ginčo tvarka paskirtų baudų
fiziniams ir juridiniams asmenims
administravimui, sukūrimas“
(Viešojo administravimo
tobulinimo tarpinstitucinio veiklos
plano, patvirtinto LRV 2011 m.
sausio 26 d nutarimu Nr. 131
(Žin., 2011, Nr. 15-680), II d.
2.2.48 p.)
29. Įteisinti Vidaus reikalų
informacinę struktūrą sudarančias
informacines sistemas ar registrus:
29.1. Įtariamų, kaltinamų ir teistų
asmenų žinybinio registro pažymų
išdavimo posistemę;
29.2. VRIS Centrinio duomenų
banko naudotojų administravimo
posistemę;
29.3. Klasifikatorių posistemę.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Pagal kompetenciją:

2011 m.
IV ketvirtis

Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Informacijos
apdorojimo ir

Asignavimai
(tūkst.
litų)

188
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

30. Parengti ir pateikti VRM
Elektroninės valdžios politikos
skyriui Užsieniečių registro
specifikacijos projektą.
31. Parengti Užsieniečių registro
duomenų gavėjų registravimo
taisyklių projektą, būtiną registrui
priimti eksploatuoti, ir pateikti
VRM Elektroninės valdžios
politikos skyriui
32. Parengti statistinę ataskaitą
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenų pagrindu apie
vaikus, įtariamus (kaltinamus)
padarius nusikalstamą veiką ir
vaikus, nukentėjusius nuo
nusikalstamų veikų. (LRV 2004
m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 695
(Žin., 2004, Nr. 92-3364)
patvirtinto Statistinės informacijos
apie vaikus rodiklių sąrašo 7.1.1,
7.1.2, 7.1.3, 7.2 punktai)
33. Parengti statistinę ataskaitą
Ieškomų asmenų, neatpažintų
lavonų ir nežinomų bejėgių
asmenų žinybinio registro
duomenų pagrindu apie ieškomus
vaikus pagal jų amžių ir lytį ir
pateikti ją Statistikos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius
Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

189
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
departamentui prie LRV ir
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai (LRV 2004 m.
birželio 8 d. nutarimu Nr. 695
„Dėl statistinės informacijos apie
vaikus rodiklių sąrašo
patvirtinimo“, patvirtinto
Statistinės informacijos apie
vaikus rodiklių sąrašo 8.10
punktas)
34. Parengti statistinę ataskaitą
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenų pagrindu apie
užregistruotas nusikalstamas
veikas, susijusias su neteisėtu
disponavimu narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis ir
jų pirmtakais (prekursoriais) ir
pateikti ją Narkotikų kontrolės
departamentui prie LRV (LRV
2009 m. liepos 22 d. nutarimo
Nr. 777 (Žin., 2009, Nr. 90-3847)
5 p.)
35. Parengti ir paskelbti statistinę
ataskaitą Nusikalstamų veikų
žinybinio registro duomenų
pagrindu apie nusikalstamas
veikas, padarytas dėl
nukentėjusiojo rasės, tautybės,
kalbos, kilmės ar priklausymo

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

190
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
kitai grupei (LRV 2009 m.
balandžio 15 d. nutarimas Nr. 317
„Dėl Nacionalinės
antidiskriminacinės 2009-2011
metų programos patvirtinimo“)
36. Parengti statistinę ataskaitą
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenų pagrindu apie
nusikalstamas veikas, susijusias
su smurtu prieš moteris, ir pateikti
ją Policijos departamentui prie
VRM (LRV 2009 m. rugpjūčio
19 d. nutarimas Nr. 853 (Žin.,
2009, Nr. 101-4216)
37. Parengti investicijų projektą
„Vidaus reikalų informacinės
sistemos infrastruktūros
optimizavimas“ ir pateikti
VRM EFD
38. Parengti investicijų projektą
„Vidaus reikalų informacinės
sistemos naudotojų centralizuoto
valdymo plėtra“ ir pateikti
VRM EFD
39. Parengti nacionalinės
Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) plėtros
programos projektą ir pateikti jį
tvirtinti LRV

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Saugos skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

191
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
40. Parengti LRV 2010 m. kovo
24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl
ministrams pavedamų valdymo
sričių“ pakeitimo projektą ir
pateikti jį Vidaus reikalų
ministerijai
41. Parengti vidaus reikalų
ministro 2006 m. spalio 13 d.
įsakymo Nr. 1V-388 „Dėl Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo
nuostatų ir Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
administravimo ir plėtros taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.
113-4315; 2011, Nr. 9-388)
pakeitimo projektą ir pateikti jį
tvirtinti vidaus reikalų ministrui
42. Parengti vidaus reikalų
ministro 2002 m. rugsėjo 13 d.
įsakymo Nr. 439 „Dėl
Informatikos ir ryšių
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 934030; 2009, Nr. 84-3538; 2010,
Nr. 79-4102) pakeitimo projektą ir
pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų
ministrui

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

192
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

43. Parengti IRD prie VRM
direktoriaus 2010 m. birželio 11 d.
įsakymo Nr. 5V-67 „Dėl
Informatikos ir ryšių
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos veiklos planavimo ir
strateginių sprendimų grupės
sudarymo“ pakeitimo projektą ir
pateikti jį tvirtinti direktoriui
44. Parengti IRD prie VRM
direktoriaus 2002 m. gruodžio 4 d.
įsakymo Nr. 63 „Dėl Informatikos
ir ryšių departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos darbo
reglamento patvirtinimo“
pakeitimo projektą ir pateikti jį
tvirtinti direktoriui
11-02-01-02 2. Vykdyti Vidaus
reikalų informacinės
sistemos techninės ir
programinės įrangos
priežiūrą

Sumokėtas metinis
mokestis (dalis
procentais) – 100;
1. Parengti VRIS programinės
įrangos priežiūros techninę
užduotį ir pateikti paraišką TVŪD
prie VRM

Parengta dokumentų
(skaičius) – 2.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

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

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

196

193
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

2. Parengti pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių
patalpų aplinkos stebėjimoaliarmo, elektros maitinimo,
fizinės apsaugos, priešgaisrinės,
oro vėdinimo ir kondicionavimo
sistemų priežiūros techninę
užduotį ir pateikti paraišką TVŪD
prie VRM
11-02-01-03 3. Įsigyti Vidaus
reikalų informacinės
sistemos registrų,
operacinių sistemų ir
techninės įrangos
priežiūros paslaugą

11-02-01-04 4. Sumokėti
Nacionalinės
Šengeno
informacinės
sistemos (N.SIS)
išlaikymo ir
prisijungimo prie
duomenų perdavimo
tinklo SISNET
mokestį
11-02-02-01 5. Išsinuomoti
Vidaus reikalų

Parengta dokumentų
(skaičius) – 1.
Parengti VRIS registrų,
operacinių sistemų ir techninės
įrangos priežiūros techninę
užduotį ir pateikti paraišką TVŪD
prie VRM
Sumokėtas metinis
mokestis (dalis proc.)
– 100.

Išsinuomota Vidaus
reikalų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2011 m.
III ketvirtis

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

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

50

2011 m.
II ketvirtis

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

102

Telekomunikacinio
tinklo

2011 m.
I–IV

4825

194
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

administravimo
skyrius

ketvirčiai

Sumokėtas metinis
mokestis (dalis proc.)
– 100.

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

4 994,4

Sumokėtas metinis
mokestis (dalis proc.)
– 100.

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

153,6

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

56

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

56

telekomunikacinio
tinklo duomenų ir
balso perdavimo
struktūrinės dalies,
esančios prie
išorinės Europos
Sąjungos sienos,
komponentus
11-02-02-02 6. Išsinuomoti
Vidaus reikalų
skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS)
komponentus
11-02-02-03 7. Sumokėti už ryšių
kabelių kanalų
nuomą

telekomunikacinio
tinklo komponentų
(dalis proc.)– 100.

11-02-02-04 8. Prižiūrėti ir
tvarkyti Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo duomenų ir
balso perdavimo
įrangą
11-02-02-05 9. Įsigyti Saugaus
valstybinio duomenų
perdavimo tinklo
paslaugas

Sutvarkytos / sutaisytos
įrangos kiekis (dalis
proc.) – 100.

Sumokėtas metinis
mokestis (dalis proc.)
– 100.

195
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

11-02-02-06 10. Užtikrinti Vidaus
reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS) aprėptį,
funkcionalumą ir
valdymo saugą bei
vykdyti
infrastruktūros
plėtros I etapą:
pasirengti 2011 metų
Europos krepšinio
čempionatui

11-02-02-07 11. Prijungti
Bendrojo pagalbos
centro padalinius ir
apskričių centrų
įstaigas, vykdančias
pagalbos funkcijas,
prie Vidaus reikalų
telekomunikacinio

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės
Įsigyta ir įdiegta
bazinių stočių ar
retransliavimo įrenginių
(skaičius) – 5.

1. Parengti projekto „Vidaus
reikalų skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos aprėpties,
funkcionalumo ir valdymo saugos
užtikrinimo bei infrastruktūros
plėtros I etapas: pasirengimas
2011 m. Europos krepšinio
čempionatui“ pirkimo techninę
užduotį ir pateikti paraišką TVŪD
prie VRM
2. Įgyvendinti projektą „Vidaus
reikalų skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos aprėpties,
funkcionalumo ir valdymo saugos
užtikrinimo bei infrastruktūros
plėtros I etapas: pasirengimas
2011 m. Europos krepšinio
čempionatui“

1. Parengti Bendrojo pagalbos
centro padalinių prijungimui prie
Vidaus reikalų telekomunikacinio
tinklo būtinos įrangos ir paslaugų

Atlikta SMRRS
komandų kontrolės
centrų įrangos
modifikacija (skaičius)
– 2.
Nauji virtualiai visiškai
programiškai atskirti
naudotojai (skaičius)
– 6.

Prijungta Bendrojo
pagalbos centro
padalinių prie Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo (skaičius) – 2.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
II ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
II ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)
1500
(Asignavimai
numatyti
TVŪD
prie VRM
sąmatoje)

510
(Asignavimai
numatyti
TVŪD
prie VRM
sąmatoje)

196
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
tinklo

11-02-03-01 12. Tobulinti
Nusikalstamų veikų
žinybinį registrą
pagal kuriamą
Europos Sąjungos
nusikalstamų veikų
klasifikavimo
sistemą

11-02-03-02 13. Sukurti ir
tobulinti Įtariamų,
kaltinamų ir teistų
asmenų žinybinio
registro sąveikos su
kitomis teisėsaugos
institucijų
sistemomis
funkcionalumą,

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

įsigijimo techninę užduotį ir
pateikti paraišką TVŪD prie
VRM
2. Įdiegti įsigytą įrangą ir prijungti
Bendrojo pagalbos centro
padalinius prie Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
Parengta dokumentų
(skaičius) – 1.
1. Parengti projekto
„Nusikalstamų veikų žinybinio
registro tobulinimas pagal
kuriamą Europos Sąjungos
nusikalstamų veikų klasifikavimo
sistemą“ galimybių studiją
2. Parengti techninę užduotį dėl
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro programinės įrangos
įsigijimo ir pateikti TVŪD prie
VRM

Parengta techninių
užduočių (skaičius) – 1.

Parengta techninių
užduočių (skaičius) – 2.
1. Parengti techninę užduotį dėl
projekto „Įtariamų, kaltinamų ir
teistų asmenų žinybinio registro
sąveikos su kitomis teisėsaugos
institucijų sistemomis
funkcionalumo sukūrimas ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

340

242

197
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
siekiant keistis
teistumo informacija
su Europos Sąjungos
šalių teisėsaugos
institucijomis

11-02-03-03 14. Pertvarkyti
Arešto ar terminuoto
laisvės atėmimo
bausmę atlikusių
asmenų atpažinimo
žymių žinybinį
registrą į
Habitoskopinių
duomenų registrą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

tobulinimas, siekiant keistis
teistumo informacija su Europos
Sąjungos šalių teisėsaugos
institucijomis“ techninės
priežiūros paslaugų pirkimo ir
pateikti TVŪD prie VRM
2. Parengti techninę užduotį dėl
Įtariamų, kaltinimų ir teistų
asmenų registro sąsajų
programinės ir techninės įrangos
įsigijimo ir pateikti TVŪD prie
VRM
Parengta techninių
užduočių (skaičius) – 2;
1. Parengti techninę užduotį dėl
Parengta dokumentų
tiekėjo paslaugų (Projekto
(skaičius) – 1.
galimybių studijos parengimas ir
Projekto techninės priežiūros
paslaugos) pirkimo ir pateikti
TVŪD prie VRM
2. Parengti projekto „Arešto ar
terminuoto laisvės atėmimo
bausmę atlikusių asmenų
atpažinimo žymių žinybinio
registro pertvarkymas į
Habitoskopinių duomenų registrą“
galimybių studiją
3. Parengti techninę užduotį dėl
Habitoskopinių duomenų registro

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2011 m.
III ketvirtis

Informacijos
apdorojimo ir

2011 m.
III ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

599
(Asignavimai
numatyti
TVŪD
prie VRM
sąmatoje)

198
Priemonės
kodas

3 lentelės
VI
skyriaus
144
nuostatos
3 priemonė

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

programinės ir techninės įrangos
įsigijimo ir pateikti TVŪD prie
VRM
Laiku ir tinkamai prisijungti prie
antrosios kartos Šengeno
informacinės sistemos ir Vizų
informacinės sistemos
(LRV 2008–2012 m. programos
įgyvendinimo priemonių 3 lentelės
(toliau – 3 lentelė) VI skyriaus
144 nuostatos 3 priemonė)
___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius
Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius

Pagal
Europos
Tarybos
grafiką

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymo tobulinimas (kodas 17)
17-01-03-01 1. Vykdyti
kompiuterizuotą naujo
pavyzdžio asmens
dokumentų išrašymą.

2011 metų
Savalaikiai patenkinta
Pagal
I−IV
prašymų išrašyti
kompetenciją –
ketvirčiai
2. Organizuoti vietinio eismo per sieną asmens dokumentus
leidimų
išrašymui
vykdyti
būtinas (proc. nuo pateiktų
Išrašymo skyrius
priemones.
prašymų) – 100.
Priežiūros
3. Organizuoti biometrinių leidimų gyventi
skyrius
2011 metų
išrašymui vykdyti būtinas priemones.
III ketvirtis
Strategijos
4. Peržiūrėti ADIC prie VRM teisės aktų,
skyrius
2011 metų
reglamentuojančius prašymų registravimą,
IV ketvirtis
dokumentų išrašymą ir perdavimą.
Administravimo
skyrius
5. Organizuoti CSCA, DSCA, CVCA,
Pagal poreikį
DVCA sertifikavimo tarnybų darbą.
2011 metų
1. Vykdyti asmens dokumentų išrašymą.

6. Apsauginės, gaisrinės, perimetro
signalizacijos, automatinio gesinimo,
vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės
sistemų priežiūros, techninio aptarnavimo ir
remonto darbai, vykdomi pagal 2010 m.

I−IV
ketvirčiai

2158,0

200

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

sausio 25 d. Priežiūros sutartį Nr. A10/2-1.

17-01-03-03 2. Įsigyti asmens
dokumentų ir kelionės
dokumentų blankų.

17-01-03-04 3. Įsigyti biometrinių
kelionės dokumentų

7. Prižiūrėti lazerinės graviravimo ir kitos
išrašymo technikos darbą.

2011 metų
I−IV
ketvirčiai

8. Organizuoti patalpų saugą.

2011 metų
I−IV
ketvirčiai
2011 metų
I−IV
ketvirčiai

1. Vykdyti 2008 m. spalio 10 d. ID-1
formato kortelių ir jų išrašymui reikalingos
įrangos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
2/25S08-09/10-01 vykdymo priežiūrą ir
įsigyti el. blankų Asmens tapatybės
kortelėms.

Tinkamas sutartinių
įsipareigojimų
vykdymas
(savalaikiai
pristatymai ir
atsiskaitymai)
(įsipareigojimų
2. Vykdyti Asmens dokumentų blankų vykdymo proc.)
pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-27, iš – 100.
dalies finansuojamą Išorės sienų fondo
2007 m. metinės programos lėšomis,
pasirašytą 2009 m. gruodžio 24 d. ir įsigyti
blankų leidimams gyventi ir vietinio eismo
per sieną leidimams (pagal poreikį).
3. Vykdyti 2010-10-25 pasų blankų
pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-23 ir įsigyti
pasų blankus.
Vykdyti 2007 m. liepos 19 d. Elektroninių Tinkamas sutartinių
asmens dokumentų blankų ir išrašymo įsipareigojimų

Direktoriaus
pavaduotojas

40932,0

Strategijos
skyrius

Direktoriaus
pavaduotojas

2011 metų
I−IV

587,0

201

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
išrašymo ir patikros
sistemas.

17-01-03-02 4.Prižiūrėti ir palaikyti
asmens dokumentų
išrašymo sistemą,

17-01-03-05 5. Atnaujinti asmens
dokumentų išrašymo
įrangą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

įrangos
pirkimo-pardavimo
Nr. 2-15 vykdymo priežiūrą.

sutarties vykdymas
(savalaikiai
pristatymai ir
atsiskaitymai)
(įsipareigojimų
vykdymo proc.)
– 100.
Sudaryti sutartį dėl išrašymo įrangos ir Tinkamas sutartinių
Asmens dokumentų gamybos informacinės įsipareigojimų
sistemos darbingumo palaikymo bei vykdymas
tobulinimo.
(savalaikiai
pristatymai ir
atsiskaitymai)
(įsipareigojimų
vykdymo proc.)
– 100.
Vykdyti 2008 m. spalio 10 d. ID-1 formato Tinkamas sutartinių
kortelių ir jų išrašymui reikalingos įrangos įsipareigojimų
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2-25/S08- vykdymas
09/10-01 vykdymo priežiūrą.
(savalaikiai
pristatymai ir
atsiskaitymai)
(įsipareigojimų
vykdymo proc.)
– 100.
___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

ketvirčiai
Strategijos
skyrius

Direktoriaus
pavaduotojas

2011 metų
II−III
ketvirčiai

600,0

2011 metų
I−IV
ketvirčiai

2144,0

Priežiūros
skyrius
Strategijos
skyrius
Direktoriaus
pavaduotojas
Strategijos
skyrius
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
GYVENTOJŲ REGISTRO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

17-01-02-02

17-01-02-01

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymo tobulinimas (kodas 17)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
Modernizuoti
Įsigyti modernizavimo paketai.
Įsigyti
Duomenų
2011 m.
IV ketvirtis
Gyventojų registro
modernizavimo
kokybės
duomenų centrinę bazę
paketų komplektai.
kontrolės
skyrius
Tvarkyti Gyventojų
Informacijos surinkimas, apibendrinimas ir Parengta ataskaita
Asmens
2011 m.
registrą, atlikti
ataskaitos parengimas.
apie gyvenamosios
duomenų
IV ketvirtis
gyvenamosios vietos
vietos deklaravimo
tvarkymo
deklaravimo duomenų
funkcijos vykdymą
skyrius
apskaitą ir vykdyti
Sudaryti, sustabdyti ir nutraukti
Atlikta veiksmų su
Sertifikatų
sertifikavimo veiklos
sertifikatus.
sertifikatais
tvarkymo
funkcijas
skyrius
(skaičius)
– 120 000.
Asmenų konsultavimas.
Konsultuota asmenų
Visi skyriai
(skaičius) – 15 000.
Parengti ir įgyvendinti
Įdiegti sertifikatų atnaujinimo darbo vietas Įdiegta naujų darbo
Sertifikatų
2011 m.
migracijos tarnybose.
vietų (skaičius)
I ketvirtis
Gyventojų registro
tvarkymo
tarnybos prie Vidaus
– 10.
skyrius
reikalų ministerijos
vykdomų sertifikavimo
Priemonės
pavadinimas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

500

1858,5

203
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
paslaugų plėtros
projektus, kurie
užtikrintų gerą
prieinamumą ir našumą
visoms skaitmeninio
sertifikato gyvavimo
ciklo operacijoms
Dalyvauti rengiant
Lietuvos Respublikos
gyventojų registro
įstatymo pakeitimo
projektą
Projekto „Civilinės
būklės aktų įrašų
registravimo, liudijimų
išdavimo elektroninės
paslaugos“, projekto
kodas Nr. VP2-3.1IVPK-01-V-01-010,
įgyvendinimas
Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos
įteisinimas
Projekto „Gyventojų
registro tarnybos prie
Vidaus reikalų
ministerijos kokybės
vadybos ir informacijos
saugumo valdymo
sistemos diegimas“,

Įstaigos veiksmo pavadinimai

Projekto parengimas.

Metrikacijos paslaugų informacinės
sistemos sukūrimas.

SVIS nuostatų ir SVIS saugos nuostatų
parengimas.
Kokybės vadybos sistemos ir Informacijos
saugumo valdymo sistemos diegimas.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiklos ir
valdymo
organizavimo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Civilinės būklės
duomenų
tvarkymo
skyrius

2011 m.
IV ketvirtis

Sertifikatų
tvarkymo
skyrius
Sertifikatų
tvarkymo
skyrius

2011 m.
III ketvirtis
2011 m.
IV ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)

204
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
projekto kodas Nr.
VP1-4.3-VRM-01-V01-030, įgyvendinimas
Duomenų atranka
vietos savivaldos ir LR
Seimo rinkimams
Metodinės
pagalbos/mokymų
organizavimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Rinkėjų sąrašų formavimas.
Teikti gyvenamosios vietos deklaravimą
atliekančioms įstaigoms metodinę pagalbą.
Teikti civilinės metrikacijos įstaigoms
metodinę pagalbą.

Veiklos kokybės
vertinimas

Teikti asmens tapatybės korteles ir
valstybės tarnautojo pažymėjimus
išduodančioms įstaigoms metodinę
pagalbą.
Prašymų ir skundų analizė.

Duomenų teikėjų ir gavėjų poreikių
analizė.

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Registro
strateginio
vystymo skyrius
Asmens
duomenų
tvarkymo
skyrius
Civilinės būklės
duomenų
tvarkymo
skyrius
Sertifikatų
tvarkymo
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

Veiklos ir
valdymo
organizavimo
skyrius
Duomenų
kokybės
kontrolės
skyrius

2011 m.
I ketvirtis

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir / ar
Asignaviindėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
mai
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
(tūkst.
reikšmės
litų)
Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis
aprūpinimas (kodas 15)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
15-01-01-01
Išmokėti paskirtas
Parengta sprendimų
2011 m.
1. Numatomų išmokėti pensijų13 ir kitų
Pensijų skyrius
89 559
pareigūnų ir karių
socialinių išmokų pagrįstumo nustatymas ir dėl pensijų ir kitų
I–IV
valstybines pensijas ir tikslinimas.
socialinių išmokų
ketvirtis
kitas socialines
mokėjimo (skaičius)
išmokas
– 2500
Pateikta Turto
Kartą per
2. Lėšų, būtinų pensijų ir kitų socialinių
mėnesį
valdymo ir ūkio
išmokų mokėjimui, paskaičiavimas ir
paraiškų pateikimas jų užsakymui Finansų departamentui
paraiškų lėšoms
ministerijoje.
(skaičius) – 12.
3. Pensijų išsiuntimas jų gavėjams.
Vidutinis mokamų
Kartą per
pašto paslaugų per
mėnesį
mėnesį skaičius
– 150.
4. Pensijų ir kitų socialinių išmokų
Pateikta pretenzijų ir
Pagal
Priemonės
kodas

13

Priemonės
pavadinimas

Pareigūnų ir karių, našlių ir našlaičių valstybinės pensijos

206

Priemonės
kodas

15-01-02-03

14
15

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
mokėjimo proceso priežiūra, pretenzijų
priimta sprendimų dėl
poreikį
įvertinimas.
šių pretenzijų
(santykis proc.) – 100.
Suteikti prevencinės
2011 m.
1. Pareigūnų15 privalomų periodinių
Sudaryta naujų
Sveikatos skyrius
medicinos pagalbos
profilaktinių sveikatos patikrinimų
I−IV
Tarnybos ir teritorinių
paslaugas teisėsaugos ir teritorinėse asmens sveikatos priežiūros
ketvirčiai
asmens sveikatos
teisingumo institucijų įstaigose organizavimas.
priežiūros įstaigų
pareigūnams14 pagal
(Alytaus, Kauno,
Sveikatos priežiūros
Klaipėdos apskritys)
tarnybos prie VRM ir
sutarčių (skaičius) –
teritorinių asmens
3.
sveikatos priežiūros
Pareigūnų, kuriems
įstaigų sudarytas
atlikti privalomi
sutartis
periodiniai
profilaktiniai
sveikatos patikrinimai
teritorinėse asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose (skaičius)
– 7750.
2011 m.
2. Tarnybos ir teritorinių asmens sveikatos Įvertinta pateiktų
priežiūros įstaigų sutarčių, pagal kurias
teritorinių asmens
I−IV
sveikatos priežiūros
ketvirčiai
atliekami pareigūnų privalomi periodiniai
įstaigų dokumentų
profilaktiniai sveikatos patikrinimai,
įgyvendinimo priežiūra.
apie atliktus sveikatos
tikrinimus (skaičius)
– 30 vnt.
Priemonės
pavadinimas

Vidaus tarnybos sistemos, Lietuvos muitinės, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų statutiniai valstybės tarnautojai
Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

850

207

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai

3. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų,
tarnaujančių profesinės rizikos sąlygomis,
imunizavimo organizavimas, imunizavimo
proceso koordinavimas ir kontrolė.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Įvertinta vidaus
tarnybos sistemos
pareigūnų sveikatos
pasų dėl asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų įrašų
(skaičius) – 400.
Organizuota vizitų į
teritorines asmens
sveikatos priežiūros
įstaigas dėl pareigūnų
privalomų periodinių
profilaktinių sveikatos
patikrinimų
koordinavimo
(skaičius) – 4.
Imunizuota vidaus
tarnybos sistemos
pareigūnų,
tarnaujančių
profesinės rizikos
sąlygomis (skaičius)
– 3000.
Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos,
pateikusios
dokumentus apie
atliktą imunizavimą
(skaičius) – 2.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

208

Priemonės
kodas
15-01-03-01

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

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
reikšmės
Pensijų mokėjimo
1. Duomenų, būtinų planuojant pensijų
mokėjimo išteklius, pateikimas VRM ir šių ištekliai (planuojamų
išteklių naudojimo efektyvumo įvertinimas. ir faktinių rodiklių
neatitiktis, ≤ proc.)
– 5.
2. VRM sprendimų dėl pensijų ir kitų
Parengta sprendimų
socialinių išmokų mokėjimo parengimas ir (vidutiniškai per
pateikimas pagal kompetenciją.
metus vienam
darbuotojui, skaičius)
– 209 vnt.
3. Pensijų gavėjų apskaitos, pensijų bylų
Aptarnauta
tvarkymas, saugojimas, bylų perdavimas į apskaitomų pensijų
VRM archyvą teisės aktų nustatyta tvarka. gavėjų (vidutiniškai
per metus vienam
darbuotojui,
skaičius)– 930.
Užbaigta ir perduota
VRM archyvui
pensijų gavėjų bylų
(skaičius) – 200.
4. Pensijų gavėjų (pensininkų) pažymėjimų, Išduota naujų pensijų
pažymų dėl pensijų išmokų ir kitais su
gavėjų (pensininkų)
pensiniu aprūpinimu susijusiais klausimais pažymėjimų
parengimas, išdavimas ir apskaita.
(skaičius) – 500.
Išduota pensijų
gavėjams pažymų dėl
pensijų išmokų
(skaičius) – 2000.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pensijų skyrius

Kartą per
ketvirtį

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
895

209

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
5. Investicinio projekto, skirto pensijų
Parengtas investicinis
I ketvirtis
apskaitos informacinės sistemos sukūrimui, projektas.
parengimas.
6. Dokumentų valdymas.
Tarnyboje
2011 m.
Pensijų skyrius
užregistruota
I−IV
Sveikatos skyrius
dokumentų (skaičius)
ketvirčiai
– 10 100.
7. Dalyvavimas VRM įsteigtų asmens
Įvertinti VRM įsteigtų Sveikatos skyrius
2011 m.
sveikatos priežiūros įstaigų planavimo
asmens sveikatos
I−IV
dokumentų, skirtų VRM 2011-2013 m.
priežiūros įstaigų
ketvirčiai
strateginio veiklos plano 15 programos
planuojami ir faktiniai
uždavinių ir priemonių įgyvendinimui,
veiklos duomenys
parengime, jų įgyvendinimo koordinavimas (skaičius) – 4.
ir kontrolė.
VRM įsteigtose
asmens sveikatos
priežiūros įstaigose
planuojamų ir faktinių
vertinimo kriterijų
reikšmių vidutinis
nuokrypis (proc., ≤ )
– 10.
8. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
Parengta ir pagal
2011 m.
profesinės sveikatos priežiūros teisinio
kompetenciją pateiktų
II−III
reglamentavimo tobulinimas.
siūlymų dėl teisės
ketvirčiai
aktų projektų rengimo
(skaičius) – 3.
Parengta VRM teisės
aktų projektų
(skaičius) – 1.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
reikšmės
9. VRM įsteigtose asmens sveikatos
Apskaityta ir įvertinta
priežiūros įstaigose ir vidaus reikalų
įstaigų pateiktų
įstaigose vykdomos sveikatos priežiūros
dokumentų apie
veiklos apskaitos ir ataskaitinės
vykdomą sveikatos
informacijos tvarkymas ir įvertinimas.
priežiūros veiklą,
(skaičius) – 30.
10. Privalomų sveikatos statistinių,
Pateikta sveikatos
panaudotų išteklių duomenų nacionalinėms statistikos ataskaitų
sveikatos informacijos tvarkymo, statistikos nacionalinėms
institucijoms paruošimas ir pateikimas.
sveikatos
informacijos
tvarkymo
institucijoms
(skaičius) – 3.
Įstaigų, kurių
duomenys apie
išlaidas sveikatos
priežiūros prekėms ir
paslaugoms
pateikiami (skaičius)
– 30.
11. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
Išanalizuota vidaus
sveikatos informacijos duomenų analizė,
reikalų įstaigų gauti
šios informacijos bei siūlymų vidaus reikalų duomenys (skaičius)
centrinėms įstaigoms ir VRM vadovybei
– 52.
pateikimas.
Parengta dokumentų
su pareigūnų
sveikatos
informacijos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
I ketvirtis

2011 m.
I−II
ketvirčiai

2011 m.
I−II
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
duomenų įvertinimu,
(skaičius) – 2.
12. Vidaus reikalų įstaigų atstovų
Surengta vizitų į
Pensijų skyrius
2011 m.
konsultavimas vizitų į jas būdu pareigūnų
vidaus reikalų įstaigas Sveikatos skyrius
I−IV
profesinės sveikatos priežiūros, pensinio
(skaičius) – 10.
ketvirčiai
aprūpinimo klausimais.
Konsultuota vidaus
reikalų įstaigų
atstovų, pareigūnų
socialinių garantijų
realizavimo
klausimais (skaičius)
– 80.
13. Policijos ir teismo sulaikytų asmenų
Įvertintos sulaikytų
Sveikatos skyrius
2011 m.
laikymo sąlygų, jų sveikatos priežiūros
asmenų laikymo
I−IV
prieinamumo bei tinkamumo įvertinimas
sąlygos, jų sveikatos
ketvirčiai
teritorinėse policijos įstaigose ir duomenų
priežiūros
pateikimas vidaus reikalų įstaigoms,
prieinamumas bei
Policijos departamentui prie VRM ir VRM. tinkamumas
teritorinių policijos
įstaigų areštinėse
(skaičius) – 10.
Parengta dokumentų
dėl sulaikytųjų
laikymo sąlygų ir jų
sveikatos priežiūros,
(skaičius) – 12.
14. Tarnybos valstybės tarnautojų ir
Valstybės tarnautojai
Pensijų skyrius
2011 m.
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir darbuotai, dirbantys Sveikatos skyrius
I−IV
kvalifikacinio tobulinimo ir tam būtinų
pagal darbo sutartis,
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimai
kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
išteklių plano sudarymas ir įgyvendinimas. tobulinęsi
administracinius
gebėjimus
kvalifikacinio
tobulinimo
renginiuose (skaičius)
– 4.
15. Atstovavimas teisminėse institucijose, Tinkamai atstovauta
Tarnybos
Pagal
kai jose nagrinėjami klausimai susiję su
Tarnybai teismo
patarėjas
poreikį
Tarnybai pavestų funkcijų vykdymu.
bylose (proc.) – 100.
16. Juridinių ir fizinių asmenų skundų,
Išspręsta gautų
Pagal
Pensijų skyrius
prašymų ir pranešimų nagrinėjimas.
skundų, prašymų ir
poreikį
Sveikatos skyrius
pranešimų (proc.)
– 100.
17. Dalyvavimas sveikatos srities
Tinkamai atstovauta
Sveikatos skyrius
2011 m.
tarpinstitucinių veiklos planų rengime,
Tarnybai
I−IV
įgyvendinime bei stebėsenoje siekiant, kad tarpinstitucinių
ketvirčiai
per jas būtų realizuojamos vidaus tarnybos veiklos planų rengime
sistemos pareigūnams aktualios sveikatos
(proc.)
stiprinimo ir sveikatinimo veiklos
– 100.
priemonės.
Laiku įvykdyta
tarpinstitucinių
veiklos planų
priemonių, skirtų
vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų
sveikatinimui (proc.)
– 100.
18. Dalyvavimas organizuotų VRM,
Tinkamai atstovauta
Pensijų skyrius
Pagal

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai
SAM, kitų tarpžinybinių darbo grupių
veikloje, aktualiais pareigūnų sveikatos,
socialinių garantijų ir vidaus reikalų
sistemoje vykdomos sveikatos priežiūros
veiklos klausimais.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Tarnybai
tarpžinybinių darbo
grupių pasitarimuose
ir posėdžiuose (proc.)
– 100.

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sveikatos skyrius

poreikį

Asignavimai
(tūkst.
litų)

214
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRO
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai
terminas
(tūkst.
litų)

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis
aprūpinimas (kodas 15)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
15-01-02-01

Suteikti ambulatorines,
stacionarines,
medicininės reabilitacijos
bei sveikatos grąžinamojo
gydymo paslaugas vidaus
tarnybos sistemos,
Specialiųjų tyrimų
tarnybos pareigūnams,
buvusiems pareigūnams,
prevencinės medicinos
pagalbos paslaugas
teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnams
bei specializuotąją
medicininę ekspertizę
asmenų tinkamumui

1.Antrinės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, apmokamų iš
valstybės biudžeto, teikimas
vidaus tarnybos sistemos, STT
pareigūnams, buvusiems
pareigūnams.
2. Teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų tyrimas
ir/ar gydymas stacionare,
būtinas specializuotosios
medicininės ekspertizės
sprendimui priimti.
3. Stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų, apmokamų iš

Suteikta valstybės remiamų
ambulatorinių gydytojo
konsultacijų (skaičius) – 35000.

Konsultacinė
poliklinika ir
Vilniaus
filialas

2011 m.
I−IV
ketvirčiai

Stacionare tirtų ir (ar) gydytų
pareigūnų (skaičius) – 250.
Vidutinė vieno pareigūno
tyrimo ir (ar) gydymo
stacionare trukmė (dienų) – 6.

Vidaus ligų ir
neurologijos
skyriai

2011 m
I−IV
ketvirčiai

Pareigūnų ir buvusių pareigūnų,
kurių gydymo trukmė stacionaro
skyriuje iki 3 dienų (skaičius) –

Vidaus ligų ir
neurologijos
skyriai

2011 m
I−IV
ketvirčiai

5947
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai

statutinei tarnybai dėl
sveikatos būklės nustatyti
(priimant į tarnybą,
atliekant tarnybą, po
sveikatos sutrikdymo ir
pan.) Vidaus reikalų
ministerijos Medicinos
centre

valstybės biudžeto, teikimas
vidaus tarnybos sistemos,
STT pareigūnams, buvusiems
pareigūnams.
4. Medicininės reabilitacijos
bei sveikatos grąžinamojo
gydymo paslaugų, apmokamų
iš valstybės biudžeto, teikimas
vidaus tarnybos sistemos, STT
pareigūnams, buvusiems
pareigūnams.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Reabilitacijos
skyrius

2011 m
I−IV
ketvirčiai

100.
Pareigūnų ir buvusių pareigūnų,
kurių gydymo trukmė stacionaro
skyriuje vidutiniškai 7,5 dienos
(skaičius) – 850.
Pareigūnų, buvusių pareigūnų,
kuriems suteiktos medicininės
reabilitacijos paslaugos
stacionare, (skaičius) – 340.
Vidutinė vieno reabilituojamojo
buvimo stacionare trukmė (dienų)
– 12,6.
Vidutinis privalomų medicinos
paslaugų skaičius 1 pacientui
per dieną (skaičius) – 4,5.
Pareigūnų, buvusių pareigūnų,
kuriems su-teiktas ambulatorinės
medicininės reabilitacijos
paslaugų kursas (asmenų skaičius)
– 20.
Vidutinė vieno paciento
ambulatorinės reabilitacijos
trukmė (dienomis) – 13,5.
Privalomų medicinos paslaugų
skaičius 1 pacientui per dieną
(skaičius) – 3,5.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai
5. Naujų priimamųjų ir
pareigūnų (toliau –
tiriamieji) specializuotoji
medicininė ekspertizė.

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

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Tiriamųjų, kuriems atlikta
specializuotoji medicininė
ekspertizė (skaičius) – 4400.
Apsilankymų pas gydytojus
(psichologus), tenkančių
vidutiniškai vienam tiriamajam
(skaičius) – 14,0.
Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų, kuriems atliktas
profilaktinis sveikatos tikrinimas
(skaičius) – 3744.
STT pareigūnų, kuriems atliktas
profilaktinis sveikatos tikrinimas
(skaičius) – 55.
Kandidatų į teisėjus ir teisėjų,
kuriems atliktas profilaktinis
sveikatos tikrinimas (skaičius) –
150.
Kandidatų į prokurorus ir
prokurorų, kuriems atliktas
profilaktinis sveikatos tikrinimas
(skaičius) – 40.
Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų pareigūnų,
kuriems atliktas profilaktinis
sveikatos tikrinimas (skaičius) –
851.

Centrinė
medicinos
ekspertizės
komisija

2011 m
I−IV
ketvirčiai

Konsultacinė
poliklinika,
Vilniaus
filialas,
Centrinė
medicinos
ekspertizės
komisija

2011 m
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai

15-01-02-04

Aprūpinti sveikatos
priežiūros įstaigas,
kurių steigėjas yra
Vidaus reikalų
ministerija, privaloma
medicinine
diagnostine, gydymo
įranga ir kitomis
būtinomis
priemonėmis

1. Pateikta paraiška Vidaus
reikalų ministerijos Viešųjų
pirkimų komisijai.

15-01-02-05

Suteikti ambulatorines,
stacionarines asmens
sveikatos priežiūros,
medicininės
reabilitacijos paslaugas
draudžiamiesiems
privalomuoju sveikatos
draudimu ir mokamas
paslaugas VRM

1. I lygio asmens sveikatos
priežiūros bei skatinamųjų
šeimos gydytojo paslaugų
teikimas prisirašiusiems
Vilniaus filiale pacientams.
2. II lygio ambulatorinių
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, apmokamų iš PSDF

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Lietuvos muitinės pareigūnų,
kuriems atliktas profilaktinis
sveikatos tikrinimas (skaičius) –
410.
Įsigyta diagnostinė įranga:
1. Refraktometras
2. Automatinis oftalmologinis
perimetras
3. Naktinio matymo adaptacijos
analizatorius
4. Videokolposkopas
5. Gonioskopas
6. Dioptrimetras
7.Veloergometras
Įsigyta gydymo įranga –
Odontologinis įrenginys
Įsigytos kitos būtinos priemonės
(vnt):
1. Lovos funkcinės – 20;
2. Personaliniai kompiuteriai – 10;
Kopijavimo aparatai – 2.
Užsiregistravo pacientų pirminei
asmens sveikatos priežiūrai
Vilniaus filiale (skaičius) – 16000.
Vienam šeimos gydytojo etatui
tenkančių pacientų vidutinis
skaičius – 1600.
Gydytojo konsultacijų, apmokėtų
PSDF biudžeto lėšomis (skaičius)
– 22000.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešųjų
pirkimų
komisija

2011 m
III−IV
ketvirčiai

322,4
(Asignavimai
numatyti
TVŪD
prie VRM
sąmatoje)

Vilniaus
filialas

2011 m
I−IV
ketvirčiai

6602

Konsultacinė
poliklinika ir
Vilniaus

2011 m
I−IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai

Medicinos centre

biudžeto, teikimas.
3. Stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų,
apmokamų iš PSDF biudžeto,
teikimas.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Įvykdymo
terminas

filialas
Gydyta ligonių II lygio stacionare
(skaičius) – 860.
Gydyta ligonių Slaugos ir
palaikomojo gydymo stacionare
skaičius) – 150.

4. Paciento lėšomis −
apmokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų ir
patarnavimų teikimas.

Atsakingi
vykdytojai

Stacionarinio gydymo lovadienių
skaičius – 1200.
Ambulatorinių gydytojo
konsultacijų skaičius – 500.
Pacientų, kuriems atlikti
profilaktiniai sveikatos
patikrinimai, skaičius – 500.
Naujų priimamųjų, kuriems
atliktas psichiką veikiančių
medžiagų nustatymo šlapime
tyrimas, skaičius, – 2000.
Pacientų apmokėtų kitų
diagnostikos, gydymo paslaugų ir
kitų patarnavimų skaičius – 8750.

Reanimacijos,
Vidaus ligų ir
neurologijos
skyriai
Slaugos ir
palaikomojo
gydymo
skyrius
Slaugos ir
palaikomojo
gydymo
skyrius
Konsultacinė
poliklinika ir
Vilniaus
filialas
Konsultacinė
poliklinika ir
Vilniaus
filialas
Centrinė
medicinos
ekspertizės
komisija
Medicinos
centro
padaliniai

2011 m
I−IV
ketvirčiai
2011 m
I−IV
ketvirčiai
2011 m
I−IV
ketvirčiai
2011 m
I−IV
ketvirčiai
2011 m
I−IV
ketvirčiai
2011 m
I−IV
ketvirčiai
2011 m
I−IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

5. Gydymo įrangos įsigijimas.

Įsigytas odontologinis įrenginys

__________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Medicinos
centro pirkimų
komisija

2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRO
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Asignavim
ai (tūkst.
litų)
Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
pensinis aprūpinimas (kodas 15)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmas strateginis tikslas)
15-01-02-02 Suteikti vidaus tarnybos 1. Medicininės
Pareigūnai, kuriems suteiktos
Medicininės
I−IV
1062,0
sistemos ir Specialiųjų
reabilitacijos,
reabilitacijos paslaugos (skaičius)
reabilitacijos ketvirčiai
tyrimų tarnybos
sveikatos grąžinamojo – 750.
skyrius
pareigūnams
ir antirecidyvinio
Vidutinė vieno pareigūno reabilitacijos
medicininės,
gydymo (toliau –
trukmė (dienomis) – 12.
prevencinės
reabilitacija) paslaugų Privalomų paslaugų kiekis vienam
medicininės ir
pareigūnams teikimas. pareigūnui per dieną (skaičius) – 6.
psichologinės
2. Prevencinės,
Pareigūnai, kuriems suteiktos
Medicininės
I−IV
reabilitacijos paslaugas postvencinės
reabilitacijos paslaugos (skaičius) – 5.
reabilitacijos ketvirčiai
Trakų medicininės
medicininės ir
skyrius
Vidutinė vieno pareigūno reabilitacijos
reabilitacijos centre
psichologinės
trukmė (dienomis) – 10.
reabilitacijos paslaugų Privalomų paslaugų kiekis vienam
pareigūnams teikimas. pareigūnui per dieną (skaičius) – 5.
15-01-02-04 Aprūpinti sveikatos
1. Medicininės
Įsigyti UV spindulių dezinfekcijos
Viešųjų
III−IV
88,6
priežiūros įstaigas,
gydymo įrangos
blokai (vnt.) – 2.
pirkimų
ketvirčiai
(Asignakurių steigėjas yra
įsigijimas.
komisija
vimai
Įsigytos kėdės-masažuokliai (vnt.) –2.
Vidaus reikalų
numatyti
Įsigytas aplikatorius juosmeninei
ministerija, privaloma
TVŪD
daliai prie Aparato Pulstar S2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
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Priemonės
kodas

15-01-02-06

Priemonės
pavadinimas
medicinine diagnostine,
gydymo įranga ir
kitomis būtinomis
priemonėmis
Suteikti medicininės
reabilitacijos paslaugas
draudžiamiesiems
privalomuoju sveikatos
draudimu ir mokamas
paslaugas Trakų
medicininės
reabilitacijos centre

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

2. Kitų būtinų
priemonių įsigijimas.

Įsigyta kompiuterinė ir programinė
įranga (skaičius) – 4.

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

Pacientų, kuriems suteiktos
ambulatorinės reabilitacijos paslaugos,
skaičius, – 10.
Vidutinė vieno paciento reabilitacijos
trukmė (dienomis) – 14.
Privalomų paslaugų kiekis
1 pacientui per dieną (skaičius) – 6.
Pacientų, kuriems suteiktos
reabilitacijos paslaugos, skaičius – 5.
Vidutinė vieno paciento reabilitacijos
trukmė (dienomis) – 20.
Privalomų paslaugų kiekis vienam
pacientui per dieną (skaičius) – 6.
Pacientų, kuriems suteiktos
stacionarinės reabilitacijos paslaugos,
skaičius, – 5.
Pacientų, kuriems suteiktos
ambulatorinės reabilitacijos paslaugos,
skaičius – 30.
Įsigytas Kūno sudėties analizatorius
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2. Medicininės
reabilitacijos
stacionarinių
paslaugų, apmokamų
iš PSDF biudžeto,
teikimas.
3. Paciento lėšomis
apmokamų paslaugų
teikimas.

Medicininės gydymo
įrangos įsigijimas.

___________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viešųjų
pirkimų
komisija

III−IV
ketvirčiai

Medicininės
reabilitacijos
skyrius

I−IV
ketvirčiai

Medicininės
reabilitacijos
skyrius

I−IV
ketvirčiai

Medicininės
reabilitacijos
skyrius

I−IV
ketvirčiai

Viešųjų
pirkimų
komisija

III
ketvirtis

Asignavim
ai (tūkst.
litų)
prie VRM
sąmatoje)
17,0

17,0
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-253
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr.1V-951 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS AUTOŪKIO
2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Vidaus reikalų ministerijos infrastruktūros plėtra ir bendrųjų sistemos funkcijų vykdymas (kodas 11)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antras strateginis tikslas)
11-01-01-02 Aprūpinti autotransportu Aprūpinimo transporto
Planinis transporto
Eksploatacijos
2011 m.
Vidaus reikalų
priemonėmis organizavimas.
priemonių skaičius – 64.
skyriaus vedėjas
I–IV
ministerijos vadovybę,
ketvirčiai
Vidaus reikalų
Automobilių limitų ir
Automobilių metinis ridos
Eksploatacijos
2011 m.
ministerijos struktūrinius leistinos metinės ridos
limitas (ne didesnis, nei
skyriaus vedėjas
I–IV
padalinius ir įstaigas prie nustatymas.
nustatytas VRM kanclerio
ketvirčiai
Vidaus reikalų
2011 m. vasario 2 d.
ministerijos, kurių
potvarkiu Nr. 1PV-3)
finansavimą vykdo
Autoremonto
2011 m.
Kokybiškas automobilių
Patikėjimo teise valdomų,
Vidaus reikalų
dirbtuvių vedėjas
I–IV
naudojamų ir disponuojamų
remontas (poreikio
ministerija, bei teikti
patenkinimas, proc.)
ketvirčiai
transporto priemonių
autotransporto
– 100.
tinkamos techninės būklės
aptarnavimo paslaugas
palaikymas (remontas,
Planinis techninių
techninis aptarnavimas).
aptarnavimų skaičius
(automobilių skaičius)
– 30.
Atlikti Valstybinės
technines apžiūras
(automobilių skaičius)

Asignavimai
(tūkst.
litų)

1393
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

– 53.
Automobilių apskaitos pagal
kiekvieną aptarnaujamą
įstaigą vykdymas.
Transporto priemonių
draudimas ir draudimo
administravimas.

11-01-01-03 Iš dalies aprūpinti
autotransportu policijos
įstaigas, kurių
asignavimų valdytojas
yra Policijos
departamentas prie
Vidaus reikalų
ministerijos (Policijos
departamentas, Lietuvos
kriminalinės policijos
biuras, Vilniaus rajono
policijos komisariatas,
LP Antiteroristinių
operacijų rinktinė
„Aras“, LP
Kriminalistinių tyrimų

Aprūpinimo transporto
priemonėmis organizavimas.
Automobilių limitų ir
leistinos metinės ridos
nustatymas.
Patikėjimo teise valdomų,
naudojamų ir disponuojamų
ar sutartiniais pagrindais
perduotų prižiūrėti VRM
Autoūkiui transporto
priemonių tinkamos techninės
būklės palaikymas (remontas,
techninis aptarnavimas).

Parengti ridos ir kuro
sąnaudų apskaitos
pažymas (skaičius) – 12.
Apdrausti 64 automobilius
Privalomosios civilinės
vairuotojo atsakomybės
draudimu ir 13 iš jų
papildomai Kasko
draudimu.
Planinis transporto
priemonių skaičius – 177.
Automobilių metinis ridos
limitas (ne didesnis, nei
nustatytas VRM kanclerio
2011 m. vasario 2 d.
potvarkiu Nr. 1PV-3)
Kokybiškas automobilių
remontas (poreikio
patenkinimas, proc.)
– 100.
Planinis techninių
aptarnavimų skaičius
(automobilių skaičius)
– 140.

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

Kas mėnesį

Saugaus eismo ir
priešgaisrinės
apsaugos vyresnysis
inžinierius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

Autoremonto
dirbtuvių vedėjas

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

2442
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

centras, Lietuvos kelių
policijos tarnyba), ir
teikti autotransporto
aptarnavimo paslaugas
Automobilių apskaitos pagal
kiekvieną aptarnaujamą
įstaigą vykdymas.
Transporto priemonių
draudimas ir draudimo
administravimas.

11-01-01-04 Iš dalies aprūpinti
transportu Finansinių
nusikaltimų tyrimo
tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos
struktūrinius padalinius
ir teikti autotransporto
aptarnavimo paslaugas

Aprūpinimo transporto
priemonėmis organizavimas.
Automobilių limitų ir
leistinos metinės ridos
nustatymas.
Patikėjimo teise valdomų,
naudojamų ir disponuojamų
transporto priemonių
tinkamos techninės būklės
palaikymas (remontas,
techninis aptarnavimas).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės
Atlikti Valstybines
technines apžiūras
(automobilių skaičius)
– 88.
Parengtos ridos ir kuro
sąnaudų apskaitos
pažymas (skaičius) – 12.
Apdrausti 177
automobilius
Privalomosios civilinės
vairuotojo atsakomybės
draudimu ir 81 iš jų
papildomai Kasko
draudimu.
Aprūpinimui skirtų
transporto priemonių
skaičius – 40.
Automobilių metinis ridos
limitas (ne didesnis, nei
nustatytas VRM kanclerio
2011 m. vasario 2 d.
potvarkiu Nr. 1PV-3)
Kokybiškas automobilių
remontas (poreikio
patenkinimas, proc.)
– 100.
Planinis techninių
aptarnavimų skaičius
(automobilių skaičius)
– 33.

Įvykdymo
terminas

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

Kas mėnesį

Saugaus eismo ir
priešgaisrinės
apsaugos vyresnysis
inžinierius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

2011 m.
I–IV
ketvirčiai
2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

Autoremonto
dirbtuvių vedėjas

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)

505
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Automobilių apskaitos pagal
kiekvieną aptarnaujamą
įstaigą vykdymas.
Transporto priemonių
draudimas ir draudimo
administravimas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų Atsakingi vykdytojai
reikšmės
Atlikti Valstybines
technines apžiūras
(automobilių skaičius)
– 25.
Parengti ridos ir kuro
sąnaudų apskaitų pažymas
(skaičius) – 12.
Apdrausti 40 automobilių
Privalomosios civilinės
vairuotojo atsakomybės
automobilių draudimu.

___________________________

Įvykdymo
terminas

Eksploatacijos
skyriaus vedėjas

Kas mėnesį

Saugaus eismo ir
priešgaisrinės
apsaugos vyresnysis
inžinierius

2011 m.
I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REPREZENTACINIO PUČIAMŲJŲ
ORKESTRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir Atsakingi vykdytojai
jų reikšmės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Vidaus reikalų ministerijos infrastruktūros plėtra ir bendrųjų sistemos funkcijų vykdymas (kodas 11)
11-01-01-05 Aptarnauti vidaus reikalų
sistemos renginius
(padalinių rikiuotes,
paradus, priesaikų
priėmimą ir kitus ritualus)

1. Naujų viešai atliekamų
meno programų kūrimas

2011 m.
I – IV
ketvirčiai
2011 m.
I –III
ketvirčiai

Sukurtos naujos meno
programos (skaičius)
– 2.
2. Esamų viešai atliekamų
Atnaujintos esamos
meno programų atnaujinimas meno programos
(skaičius) – 4.

Orkestro meno
vadovas ir
vyriausiasis dirigentas
Orkestro meno
vadovas ir
vyriausiasis dirigentas

3. Meno programų atlikimas
orkestro koncertuose

Orkestro direktorius,
2011 m.
Orkestro meno
I ketvirtis
vadovas ir
vyriausiasis dirigentas
Orkestro direktorius,
2011 m.
Orkestro meno
II ketvirtis
vadovas ir
vyriausiasis dirigentas
Orkestro direktorius,
2011 m.
Orkestro meno
III ketvirtis
vadovas ir
vyriausiasis dirigentas

Koncertų skaičius – 20.

Koncertų skaičius – 29.

Koncertų skaičius – 30.

888
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir Atsakingi vykdytojai
jų reikšmės
Koncertų skaičius – 21.

4. Nuoseklus atliekamų meno Aukšto meninio lygio
programų kokybės ir atlikimo kviestinių atlikėjų
kultūros gerinimas
dalyvavimas Orkestro
meno programose
(1 dirigentas, 2 solistai –
vokalistai)
Orkestro kūrybinių
darbuotojų, dirbančių
pagal neterminuotas
darbo sutartis
atestavimas (darbuotojų
skaičius) – 28.

__________________________

Įvykdymo
terminas

2011 m.
Orkestro direktorius,
IV ketvirtis
Orkestro meno
vadovas ir
vyriausiasis dirigentas
Orkestro meno
2011 m.
vadovas ir
I – IV
vyriausiasis dirigentas ketvirčiai

Tiesioginiai
atestuojamųjų
vadovai
Atestavimo komisija

2011 m.
I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

