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Valdymo ir kontrolės sistema
2012 m. Europos Komisija (EK) atliko Išorės sienų fondo (ISF) ir Grąžinimo fondo valdymo ir kontrolės
sistemos veikimo vertinimo auditą ir pripažino, kad sistema funkcionuoja veiksmingai. Todėl panaši
valdymo ir kontrolės sistema nustatyta VSF.
Atsakinga institucija atsako už tinkamą VSF programos valdymą ir kontrolę bei palaiko visus ryšius su
EK.
Įgaliotoji institucija atsako už tinkamą paskirtų lėšų panaudojimą.
Audito institucija sprendžia, ar atsakinga institucija atitinka nustatytus skyrimo kriterijus, atlieka
sistemos ir finansų auditus bei pasirinktų projektų ir techninės pagalbos patikrą.
Stebėsenos komitetas prižiūri VSF programos įgyvendinimą.

1

CCI

2014LT65ISNP001

Pavadinimas

VSF programa

Versija

1.6

Pirmieji metai

2014

Paskutinieji metai

2020

Tinkama finansuoti nuo

2014 01 01

EK sprendimo numeris

C(2015) 5426 galutinis

EK sprendimo data

2015-08-06

1. SANTRAUKA
Svarbiausi nacionalinio vidaus saugumo prioritetai: įgyvendinti kovos su nusikalstamumu politiką,
užtikrinti valstybės viešąją tvarką ir asmens saugumą bei patikimą valstybės sienos kontrolę ir
apsaugą, atitinkančią Sąjungos reikalavimus, taip pat skirti ypatingą dėmesį ES išorės sienos kontrolei
ir apsaugai.
Vizos ir sienos
Vienas iš Lietuvos užsienio politikos prioritetų – užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su
kaimyninėmis valstybėmis (Lenkija, Latvija, Rusija ir Baltarusija) ir stipresnį ryšį su ES ir NATO
valstybėmis narėmis. Lietuva siekia sudaryti ar išplėsti jau sudarytus susitarimus su Norvegija ir baigti
rengti susitarimus su Čekija, Malta ir Šveicarija, pagal kuriuos Lietuva atstovaus kitoms valstybėms
narėms išduodant Šengeno vizas arba deleguos kitoms valstybėms narėms teisę išduoti Šengeno
vizas, leidžiančias trečiųjų šalių piliečiams atvykti į Lietuvą.
Valstybės biudžeto lėšos bus skiriamos konsulinių įstaigų bendradarbiavimo politikai stiprinti,
integruoto sienų valdymo koncepcijai plėtoti, tinkamam ir suderintam Sąjungos acquis sienų
kontrolės ir vizų srityje taikymui, pažangioms asmenų patikros technologijoms pasienio kontrolės
punktuose diegti.
Panaudojant VSF programos lėšas, per artimiausius septynerius metus bus baigta įgyvendinti
nacionalinė Vizų informacinė sistema (VIS), įrengtos darbo vietos vizų tarnybose ir organizuojamas
darbuotojų mokymas, stiprinama ES išorės sienos kontrolė (plėtojamos sienos stebėjimo sistemos,
atnaujinta patikrinimams kertant sieną naudojama įranga, transporto priemonės, užtikrintas
nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (SIS) veikimas, sukurta saugi, informacijai apie išorės
sienas tvarkyti skirta IT platforma), organizuojamas sienos apsaugos pareigūnų mokymas.
Siekiamas rezultatas: 1) geresni sienos apsaugos pareigūnų ir konsulinių įstaigų gebėjimai atlikti sienų
priežiūrą ir palaikyti ryšį su kitomis teisėsaugos tarnybomis Europos sienų stebėjimo sistemoje
(EUROSUR); 2) geresnis prašymų vizoms gauti srautų valdymas konsulinėse tarnybose ir 3) geresnis
keleivių srautų valdymas pasienio kontrolės punktuose.
Svarbus konkretus rezultatas turėtų būti
keliautojų programos sukūrimas.

ES atvykimo ir išvykimo sistemos bei ES registruotų

9,23 % VSF programos išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės lėšų planuojama skirti 1
konkrečiam tikslui „Bendros vizų politikos rėmimas“; 85,43 % – 2 konkrečiam tikslui „Sienos“; 5,34 %
– 3 konkrečiam tikslui „Veiklos parama“.
Nusikaltimų prevencija ir kova su nusikalstamumu
Lietuva VSF programos lėšomis finansuos policijos bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir
galimybes ją gauti, nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu
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nusikalstamumu šiose prioritetinėse VSF intervencijos srityse: prekyba narkotikais, prekyba
žmonėmis, elektroniniai nusikaltimai, pinigų plovimas, korupcija, organizuoti nusikaltimai
nuosavybei.
Lietuva siekia 1) padidinti savo įsipareigojimus, susijusius su Sąjungos politikos ciklu sunkaus ir
organizuoto nusikalstamumo srityje; 2) stiprinti praktinį bendradarbiavimą tarp ES ir trečiųjų šalių
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis; 3) stiprinti pajėgumus užtikrinant techninę plėtrą; 4) įdiegti
kovos su korupcija priemones; 5) gerinti keitimąsi informaciją tarp visų partnerių ir susijusių tikslinių
grupių; 6) gilinti teisėsaugos pareigūnų žinias.
89,38 % VSF programos policijos bendradarbiavimo priemonės lėšų planuojama skirti 5 konkrečiam
tikslui „Nusikaltimų prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu“.
Rizika ir krizė
Saugumo rizikos ir krizių valdymo srityje daugiausia dėmesio numatoma skirti ypatingos svarbos
infrastruktūros objektų saugumui, krizių prevencijai, reagavimo koordinavimui ir informacijos
mainams tarp visų dalyvaujančių partnerių: valstybės institucijų, privačiojo sektoriaus ir mokslininkų.
Lietuva siekia: 1) remdamasi nacionaliniu rizikos vertinimu stiprinti pasirengimą, prevenciją ir
sustabdymą; 2) gerinti bendradarbiavimą, informacijos ir gerosios patirties mainus tarp visų
dalyvaujančių partnerių; 3) stiprinti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą taikydama
papildomas priemones ir pasitelkdama metodines gaires ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų
valdytojų rekomendacijas, ypač elektroninio saugumo srityje.
10,62 % VSF programos policijos bendradarbiavimo priemonės lėšų planuojama skirti 6 konkrečiam
tikslui „Pajėgumų stiprinimas siekiant veiksmingai valdyti saugumui kylančią riziką ir krizes“.
Speciali tranzito schema (STS)
ES asignavimai, skirti STS įgyvendinimui, bus panaudoti negautiems mokesčiams už vizas ir
papildomoms išlaidoms, kurios tiesiogiai atsiranda dėl konkrečių STS vykdymo reikalavimų ir kurios
nėra patiriamos dėl tranzito ar kitų vizų išdavimo, kompensuoti.

2. PRADINĖ PADĖTIS VALSTYBĖJE NARĖJE
Su fondu susijusių valstybės narės sričių esamos padėties (2013 m. gruodžio mėn.) santrauka
Vizos
Išduotų vizų skaičius padidėjo. 2013 m. 51 konsulinė atstovybė išdavė 465 283 Šengeno vizas.
Atstovybėse dirba 85 konsuliniai pareigūnai ir 106 techniniai darbuotojai, o išlaidos sudaro apie
13 315 000 EUR per metus. Siekiant užtikrinti tinkamą didėjančio klientų skaičiaus valdymą, būtina
toliau tobulinti techninius ir žmogiškuosius išteklius bei infrastruktūros sąlygas.
Lietuvai išduodant Šengeno vizas kitos šalys atstovauja Lietuvą 64 valstybėse. Lietuva atstovauja
kitoms Šengeno valstybėms 13-oje šalių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) reguliariai
vertina konsulinio bendradarbiavimo galimybę kiekvienoje įstaigoje.
Be to, Lietuva bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėjais (IPT) vykdydama vizų procedūras tam
tikrose vietose, būtent Rusijoje ir Ukrainoje.
Šiuo metu Lietuvai atstovaujama Afganistane, Angoloje, Bangladeše, Žaliojo Kyšulio salose, Irake,
Libijoje ir Nepale.
Gavusi ISF paramą, Lietuva įgyvendino kelis projektus: nacionalinės VIS ir Užsieniečių registro
kūrimas, techninės įrangos galutiniams vartotojams įsigijimas VIS įdiegimui užtikrinti, Lietuvos
Respublikos konsulinių įstaigų patalpų remontas Niujorke ir Almatoje, konsulinių įstaigų pareigūnų
mokymas.
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Lietuva pabrėžia, kaip svarbu plėtoti nacionalinę VIS atsižvelgiant į centrinės VIS ir Vizų kodekso raidą
bei užtikrinti pakankamus nacionalinės VIS pajėgumus, saugą ir veiklos tęstinumą. Ne mažiau svarbus
ir laipsniškas galutiniams vartotojams skirtos techninės įrangos atnaujinimas. Be to, ryšio linijos
nepakankamai patikimos, o įprastų darbo sąlygų atkūrimas esant avarinei situacijai užtrunka pernelyg
ilgai.
Konsulinių įstaigų pareigūnai ir vizų tarnybų darbuotojai tinkamai apmokyti; tačiau dėl Sąjungos
acquis, technologijų ir darbo metodų raidos reikia juos mokyti prieš jiems pradedant dirbti ir
užtikrinti tęstinį mokymą.
Sienos
Prie Lietuvos išorinės 951 km ilgio sausumos ir 119,6 km jūros sienos su Baltarusija ir Rusija veikia
19 kelių, 5 geležinkelių, 4 upių, 4 jūros ir 4 oro pasienio kontrolės punktai (PKP). Visų PKP
infrastruktūra atitinka taikomus pagrindinius reikalavimus. Visuose ES PKP visiškai įdiegta VIS. Už
valstybės sienos kontrolę yra atsakinga Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos (VSAT). 2013 m. sienos valdymui išleista daugiau nei 49 mln. EUR (įskaitant išlaidas
3 681 darbuotojui).
Kasmet Lietuvos sienas kerta vidutiniškai 11 milijonų žmonių. Siekiant palengvinti dažnai keliaujančių
bona fide keliautojų išvykimą ir atvykimą, paspartinti sienos kirtimo procedūrą ir sumažinti eiles,
reikia diegti pažangias asmenų patikros pasienyje technologijas.
Nelegalios migracijos kryptys bei tikslo šalys išlieka tos pačios – Vakarų Europos, Skandinavijos
valstybės. Per metus vidutiniškai užfiksuojama 408 neteisėto sienų kirtimo atvejai. Dauguma
sulaikytų migrantų yra Baltarusijos, Rusijos, Kirgizijos, Vietnamo ir Gruzijos piliečiai.
Informaciją apie padėtį prie Lietuvos sausumos ir jūros sienų teikia Nacionalinis koordinavimo centras
(NKC). NKC veikia VSAT būstinėje. NKC dirba 15 pareigūnų.
Nors integruoto sienų valdymo koncepcija iš esmės jau įgyvendinta, kai kurie bendradarbiavimo
aspektai nepakankamai veiksmingi, todėl reikia gerinti tam tikrų valdžios institucijų
bendradarbiavimą ir (arba) sustiprinto bendradarbiavimo technines priemones.
Nacionalinė sausumos sienų stebėjimo sistema aprėpia pažeidžiamiausius sienos su Rusija (130,5 km)
ir Baltarusija (92,6 km) ruožus. Sienų stebėjimo sistemą reikia toliau diegti visuose sausumos sienos
su Baltarusija (192,5 km) ruožuose.
Anksčiau įdiegtas sienos stebėjimo sistemas būtina atnaujinti pakeičiant tam tikras jų dalis
(segmentus) prie sienos su Rusija (129,4 km), Baltarusija (67,6 km) ir palei jūros krantą (119,6 km).
Būtinos sienos kontrolės IT sistemos įdiegtos, bet daugeliu atvejų jas dar reikės tobulinti. Reikalinga
atnaujinti patikrinimams kertant sieną naudojamą įrangą, taip pat transporto priemones.
Reikalinga užtikrinti pasienio kriminalinės žvalgybos duomenų saugumą, sukuriant saugią
informacinių technologijų platformą.
Kalbant apie Šengeno vertinimo ataskaitos rekomendacijas, vienintelė dar neįgyvendinta
rekomendacija – užtikrinti tęstinį mokymą, susijusį su įvairiais sienų kontrolės aspektais (dar reikia
tobulinti anglų ir rusų kalbos žinias, mokytis dokumentų nagrinėjimo, naujų SIS II funkcijų ir kt).
Techninių ir ryšio priemonių diegimas bei mokymo organizavimas sienų kontrolės srityje daugiausiai
finansuotas ISF lėšomis.
Lietuva nėra įdiegusi automatinių sienos kontrolės sistemų. Taip yra dėl dviejų priežasčių: palyginti
nedidelių keleivių srautų ir nesukurtos biometrinių duomenų tikrinimo sistemos.
Nacionalinė SIS sistema įdiegta panaudojant Šengeno priemonės ir ISF paramos lėšas. SIS turi būti
toliau plėtojama: Testa tinkle veikia tik vienas prieigos centras (A vieta); pasenusios fizinio saugumo
priemonės; nėra galimybės tikrinti informacijos centrinėje SIS II. Reikalinga užtikrinti visą tam tikrų
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sudedamųjų dalių ir (arba) procesų rezervinę kopiją nacionalinėje sistemoje, įdiegti naujas
elektroninio saugumo priemones. Reikia didinti tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų pajėgumus.
Sienos apsaugos pareigūnų mobilumas užtikrinamas naudojant transporto priemones ir patruliavimo
laivus. 700 iš 950 sausumos, jūros ir oro transporto priemonių buvo finansuota Šengeno priemonės,
ISF ir kitų bendrosios programos SOLID fondų lėšomis.
Balso ryšys tarp sienos apsaugos pareigūnų, policijos, visuomenės saugumo pajėgų ir įvairių
institucijų užtikrinamas per Skaitmeninę mobiliojo ir radijo ryšio sistemą (SMRRS). Vidaus reikalų
informacinėje sistemoje (VRIS) teikiamos papildomos paslaugos (duomenys, prašymai ir pan.) vidaus
reikalų institucijoms. Reikia atlikti SMRRS ir VRIS techninę priežiūrą, atnaujinti ir keisti techninę
įrangą. Be to, SMRRS reikia sujungti su verbalinio perdavimo tinklais Lenkijoje ir Latvijoje.
Dokumentų ir pirštų atspaudų skaitytuvai, dokumentų tikrinimo įranga, PKP ryšio sistemos buvo
atnaujintos pagrinde už ISF lėšas.
Nusikalstamumas
Kalbant apie tarptautinį ar organizuotą nusikalstamumą, Lietuvoje pastebimos ES būdingos
tendencijos. 2013 m. kovai su nusikalstamumu, policija, kuri yra pagrindinė institucija, atsakinga už
nusikalstamumo prevenciją ir kovą su juo, išleido 50,8 mln. EUR. Įgyvendinta 11 ISEC projektų, kurių
vertė – 4,82 mln. EUR.
Lietuvos dalyvavimas Sąjungos politikos cikle nepakankamai veiksmingas. Todėl būtina peržiūrėti
nacionalinį grėsmės vertinimo mechanizmą, sukurti nacionalinę infrastruktūrą ir suaktyvinti
dalyvavimą bendrose operacijose. Dalyvaujant tarptautinėse operacijose (2013 m. – 40) išryškėjo
poreikis stiprinti kriminalinės žvalgybos ir techninius gebėjimus.
Vienas svarbiausių Lietuvos tikslų – veiksmingas persekiojimas už finansinius nusikaltimus. 2013 m.
užfiksuotas nusikaltimų finansų sistemoje padaugėjimas 24,8 % (5 621), palyginti su 2012 m.
Remdamasi Tarybos galutine ataskaita dėl finansinių tyrimų rekomendacijų, Lietuva parengė
konkrečių veiksmų planus, pasiūlymus, pasirašė tarptautinius susitarimus, atliko duomenų rinkimo
proceso analizę, patvirtino tarpinstitucinę mokymo programą ir atliko kitus Tarybos ataskaitoje
rekomenduojamus veiksmus. Tačiau Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) trūksta išsamios
metodikos organizuoto nusikalstamumo grupių ekonominės padėties stebėjimui užtikrinti, ir šis
trūkumas bus pašalintas naudojant fondo lėšas. Finansinių tyrimų horizontaliuosius administracinius
pajėgumus reikėtų stiprinti pasitelkiant nacionalinį biudžetą.
Su prekyba narkotikais susijusių deliktų skaičius per pastaruosius kelerius metus stabilizavosi
(2013 m. – 2 354; 2 83 % visų pažeidimų). Kovos su narkotikais skyriai vykdo savo tarptautinius
įsipareigojimus remdamiesi pagrindinėmis EMPACT prioritetų vertybėmis. Dar vienas prekybos
narkotikais sustabdymo ir prevencijos tikslas – kova su susijusiu pinigų plovimu. Nors narkotinių ir
psichotropinių medžiagų paklausa šalyje gana ribota, rinkoje galima rasti įvairių narkotikų rūšių.
Labiausiai susirūpinimą kelia tarpvalstybinė prekyba narkotikais, įskaitant sintetinius narkotikus ir
naujas psichoaktyviąsias medžiagas. Kovai prieš šias negeroves reikia įsigyti šiuolaikišką laboratorinę
įrangą, užtikrinti bendradarbiavimą su kolegomis ir kelti pareigūnų profesinę kvalifikaciją. Muitinės
kriminalinei tarnybai trūksta šiuolaikiškų tyrimo technologijų, įskaitant IT įrangą ir įvairias specialias
stebėjimo, informacijos rinkimo, dokumentavimo ir analizės priemones.
90 % visų viešųjų pirkimų vykdoma elektroniniu būdu. Juridiniai asmenys netenka galimybės
finansuoti politinių partijų ir politinių kampanijų. Finansuojamos sveikatos priežiūros paslaugos
viešinamos, visi stacionarų pacientai gali susipažinti su informacija apie jų gydymo išlaidas.
Asignavimai iš nacionalinio biudžeto kovai su korupcija ir vientisumui didinti siekia maždaug
18 mln. EUR per metus. Dalyvaudama OLAF techninės pagalbos programoje „HERCULIS II“,
Specialiųjų tyrimų tarnyba įsigijo specialiosios įrangos su korupcija susijusiems nusikaltimams
nustatyti. Tačiau visuomenės informavimas apie korupciją vykdant viešuosius pirkimus, sveikatos
priežiūros sektoriuje ir finansuojant politines partijas bei kovos su korupcija priemonių įsigijimas vis
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dar nepakankamas. Būtina sutelkti dėmesį į veiksmus, kuriais būtų padedama keistis informacija
(pvz., duomenų bazės, sąsajos) ir vystoma švietimo veikla kovos su korupcija srityje.
Šiuo metu aktualiausia problema – neteisėti ar tyčiniai veiksmai naudojant IRT (2013 m. – 622) ir
neteisėta veikla naudojantis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis (2013 m. – 4 179). Lietuvoje jau
įgyvendinta įvairių reformų ir pokyčių šioje srityje didinant praktinius ir analitinius tyrimų ir
bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais pajėgumus. Lietuva dalyvauja įgyvendinant EMPACT
prioritetą G „Elektroninio nusikalstamumo atakos“. Lietuvos kriminalinės policijos biuras visiškai
suvokia savo atsakomybę ir vykdo operatyvinę veiklą, susijusią su Europolo ryšių centrais „Cyborg“ ir
„Twins“. Svarbiausias tikslas – siekti pažangos koordinavimo, informacijos mainų ir bendradarbiavimo
tarp nacionalinių ir tarptautinių suinteresuotųjų subjektų, ypač su Europolu, srityje.
Lietuva įvykdė savo teisėkūros įsipareigojimus, susijusius su Direktyvos 2011/36/ES įgyvendinimu.
Tačiau prekybos žmonėmis aukų (2013 m. – 47) ir su seksualiniu išnaudojimu susijusių deliktų skaičiai
(2013 m. – 244) didėja. Bazinio lygmens aukų apsaugos sistema veikia gerai. Tačiau reikia nuolat
gerinti bendradarbiavimą, aukų apsaugą ir reintegraciją.
Vykdant teisėsaugos pareigūnų mokymo programas siekiama suteikti pagrindinių žinių apie Sąjungos
priemones ir Sąjungos metmenis kasdieniame policijos darbe. Svarbu ugdyti teisėsaugos pareigūnai
suvokimą, kad jie turi bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Prasti teisėsaugos pareigūnų užsienio
kalbos įgūdžiai trukdo veiksmingam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Taip pat trukdo keitimosi
patirtimi priemonių stoka ir ribotos galimybės gauti naujausios medžiagos.
Nepakankami ir nesuderinti grėsmės vertinimo metodai. Vertinimo mechanizmų rezultatai įdiegti ne
visais lygmenimis.
Rizika ir krizė
Dėl radikalėjimo ir propagandos sklaidos internetu, migruojančių asmenų ir užsienio šalių teroristinių
organizacijų terorizmo grėsmė Lietuvoje didėja.
Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą ir reagavimą, nuolat organizuojamas mokymas ir pratybos
pirminio reagavimo tarnyboms, valstybės institucijoms ir kitoms dalyvaujančioms šalims. Tačiau
reikia dar labiau stiprinti informacijos mainus ir ryšius.
Reikia sutelkti dėmesį į geresnį pagrindinių praktikų informavimą apie radikalėjimo reiškinį ir žinių
apie šio reiškinio prevenciją, mažinimą ir kovą su juo gilinimą. Būtina sukurti mokymo programas apie
tai, kaip atpažinti ankstyvuosius radikalėjimo požymius.
Šiuo metu policijai trūksta informacijos rinkimo ir mainų priemonių, policijos pareigūnų apsaugos
priemonių ir kriminalistinių laboratorinių tyrimų įrangos tyrimams atlikti.
Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė ARAS turi reikiamą įrangą ir prireikus pasiruošusi
padėti „ATLAS“ nariams (2013 m. – 1 operacija Estijoje).
Per pastaruosius trejus metus iš viso buvo 5 ChBRB-E tyčinio pobūdžio įvykiai; pripažinta, kad 2 įvykiai
nekėlė tikrosios grėsmės. Trūksta mokymo programų ir apmokytų dėstytojų. Policijai trūksta
šiuolaikinės įrangos, kad pareigūnai galėtų tinkamai tirti ChBRB-E įvykius.
Speciali tranzito schema
Per pastaruosius kelerius metus (2010–2013 m.) prašymus gauti supaprastinto tranzito dokumentus
(STD) pateikusių Rusijos piliečių skaičius didėjo, o prašymų gauti supaprastinto tranzito geležinkeliu
dokumentus (STGD) – mažėjo. 2013 m. atitinkamos tarnybos gavo 19 908 prašymus gauti STD ir
413 947 prašymus gauti STGD.
2013 m. Lietuvos PKP patikrinta 795 166 keliautojų, turinčių STGD, ir 237 644 STD turinčių keliautojų.
Per pastaruosius penkerius metus patikrintų keliautojų skaičius beveik nepasikeitė.
Kadangi STS infrastruktūra jau sukurta ir išplėtota, įranga įsigyta ir įdiegta, papildomas sąnaudas,
kurios atsiranda įgyvendinant STGD/STD sistemą, sudarys įrangos atnaujinimas, STS vykdančio
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personalo mokymo išlaidos ir papildomos veiklos išlaidos, įskaitant STS vykdančio personalo
atlyginimus.

3. PROGRAMOS TIKSLAI
Konkretus tikslas 1

BENDROS VIZŲ POLITIKOS RĖMIMAS

Įgyvendindama bendrą vizų politiką ir siekdama supaprastinti teisėtą keliavimą bei spręsti neteisėtos
migracijos problemą, URM nuolat teikia metodines rekomendacijas Lietuvos Respublikos vizų
tarnyboms užsienyje, rengia nacionalinės teisės aktų pakeitimus ir organizuoja konsulinių įstaigų
pareigūnų mokymą. URM deleguoti ekspertai dalyvauja Šengeno vertinimo misijoje ir teikia
komentarus bei pasiūlymus dėl geriausios praktikos įgyvendinant Sąjungos acquis.
URM bendros vizų politikos strategijoje nustatyti šie uždaviniai:
• užtikrinti sklandų ES vizų kodekso taikymą;
• veiksmingai naudoti išorės paslaugų teikėjų tinklą duomenų rinkimo ir prašymų išduoti vizas
srityje (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą);
• kurti atstovavimo tinklą;
• kelti darbuotojų profesinę kvalifikaciją siekiant užtikrinti veiksmingą asmenų aptarnavimą.
Prašymų išduoti vizas teikėjams aptarnauti Lietuva, inter alia, planuoja šias priemones:
• Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas organizuojant įvairius vizitus, teikiant konsultacijas;

• Įgytos patirties ir (darbuotojų) mokymo projektų įgyvendinimas.
Siekdama užtikrinti bendros ES vizų politikos įgyvendinimą ir atsižvelgti į keliautojų poreikius,
Lietuvos konsulinė tarnyba skiria ypatingą dėmesį atstovavimo tinklo kūrimui ir bendradarbiavimui su
švietimo paslaugų teikėjais tam tikrose vietose.
Siekiant užtikrinti prašymų išduoti vizas apdorojimo paslaugų išplėtimą ir geresnę vizų išdavimo
procedūrų kokybę, 2015 m. planuojama atidaryti 2 naujas konsulines įstaigas: Pietų Afrikos
Respublikoje ir Los Andžele. Naujų atstovybių atidarymas ir personalo išlaidos bus finansuojamos iš
nacionalinio biudžeto.
Siekiant užtikrinti veiksmingą ir klientų poreikiams pritaikytą vizų išdavimo procedūrą, pagrinde už
valstybės biudžeto lėšas bus atnaujinta operatyvinė įranga ir infrastruktūra Lietuvos Respublikos
ambasadose Švedijoje, Lenkijoje, Danijoje, Belgijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Nyderlanduose, Estijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Italijoje, Šveicarijoje,
Suomijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Graikijoje, Airijoje, Vengrijoje, Rumunijoje,
San Paule, generaliniuose konsulatuose Niujorke ir Čikagoje bei konsulatuose Valensijoje ir Seinuose.
Pagal VSF programą planuojama atnaujinti 17 pagrindinių vizų tarnybų darbo vietų techninę ir ryšio
įrangą (Lietuvos Respublikos ambasadose Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Armėnijoje,
Azerbaidžane, Gruzijoje, Kazachstane, Moldovoje, Turkijoje, Egipte, Kinijoje, Indijoje, generaliniuose
konsulatuose Gardine, Almatoje, Kaliningrade, Sankt Peterburge ir konsulate Sovetske), organizuoti
konsulinių įstaigų pareigūnų ir vizų tarnybų darbuotojų mokymą bei plėtoti nacionalinę VIS.
Prioritetas bus skiriamas visiškam VIS įgyvendinimui, taip pat ir paskutiniuose sistema dar
neaprūpintuose regionuose.
Nacionalinis tikslas

1. Nacionaliniai pajėgumai

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:
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• Nacionalinės VIS įgyvendinimas: įsigyjamos VIS tobulinimui skirtos techninės ir programinės
priemonės, techninės ir programinės priemonės, reikalingos galutiniams VIS vartotojams,
pravedami mokymai.
VIS techninės, programinės įrangos priežiūros ir eksploatavimo išlaidas planuojama padengti
VSF programos tikslui „veiklos parama“ skirtomis lėšomis.

• Techninės ir ryšio įrangos atnaujinimas vizų tarnybų darbo vietose: skenerių, personalinių
kompiuterių, vizų įklijų, spausdintuvų, ryšio įrangos (maršruto parinktuvų, ugniasienių,
konverterių, VPN kanalų įrangos) bei biuro įrangos svarbiausioms vizų paslaugoms teikti
pirkimas.
Rezultatai:
- Visiškas VIS įgyvendinimas, įskaitant prieinamą ir veikiantį VISMAIL paštą
- VIS prienama konsulatuose nuo trečios iki paskutinės regionų grupės
- VIS naudojima Šengeno vizoms išduoti ir pirštų atspaudams tikrinti prie sienos
- Techninė ir ryšio įranga atnaujinta 17 pagrindinių vizų tarnybų
- Įdiegtos ir naudojamos tiesioginės linijos su Lietuvos Respublikos ambasada Kinijoje ir kitomis
konsulinėmis įstaigomis (iki 4 įstaigų)
- Padidėjęs perduodamų duomenų srautas
- Saugus duomenų tvarkymas ir apsauga nuo galimų išorės grėsmių.
Nacionalinis tikslas

2. Sąjungos acquis

Dėl konsulatų pareigūnų rotacijos ir siekiant nuolat atnaujinti žinias būtina reguliariai organizuoti
mokymą. Apie 90 % personalo mokymo bus bendrai finansuojama VSF.
ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

• Konsulatų pareigūnų mokymas
Numatomos temos: Vizų kodekso pakeitimų apžvalga ir įgyvendinimas; vietos konsulinis
bendradarbiavimas; pokyčiai teismų praktikoje nagrinėjant bylas pagal skundus dėl atsisakymo
išduoti vizą arba išduotų vizų atšaukimo; įvadas į VIS funkcijas ir priemones; tendencijos dokumentų
padirbimo ir jų nustatymo metodų srityje; problemos, susijusios su atstovavimu kitoms Šengeno
valstybėms išduodant Šengeno vizas.

• Regioninis vizų tarnybų darbuotojų mokymas
Numatomos temos: Praktinio Vizų kodekso taikymo problemos; vizų išdavimo procedūros tarp
Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių supaprastinimas; problemos, susijusios su atstovavimu kitoms
Šengeno valstybėms išduodant Šengeno vizas; bendravimas su prašymų teikėjais, visuomenės
informavimas ir vidaus darbo organizavimas.
Kasmet bus rengiamas vienas kursas konsulatų pareigūnams ir 2–3 regioniniai mokymo kursai.
Nacionalinis tikslas

3. Konsulinis bendradarbiavimas

Pagal šį nacionalinį tikslą VSF lėšomis remtinų veiksmų neplanuojama.

Konkretus veiksmas

1. Konsulinis bendradarbiavimas

Siekiant padidinti „konsulinę aprėptį“ Šengeno vizų išdavimo srityje, sustiprinti ir išplėsti konsulinį
atstovavimą kitoms Šengeno valstybėms nagrinėjant prašymus ir išduodant vizas, darbuotojai bus
komandiruojami į nuolatines darbo vietas Lietuvos generaliniame konsulate Almatoje, kuris
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atstovauja kitoms valstybėms narėms ir bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju bendrajame
prašymų išduoti vizas centre. Tokiems darbuotojams komandiruoti būtų naudojamos fondo lėšos.
Konsulinėse įstaigose nagrinėjamų prašymų išduoti vizas skaičius nuolat auga. Siekiant sukurti kuo
geresnes sąlygas prašymų teikėjams priimti, 2014 m. bus baigti remonto darbai Lietuvos Respublikos
generaliniame konsulate Almatoje.
Nuo 2015 m. Lietuvos vizų tarnyboje Almatoje atsiras papildomų darbo vietų vienam konsuliniam
pareigūnui ir vienam techniniam darbuotojui.
Šengeno namai Ulan Batore, Mongolija, vadovaujančioji valstybė – Čekija: Lietuvos Respublikai Ulan
Batore išduodant vizas atstovaus Čekijos Respublika. Valstybės partnerės dalyvaus nepatirdamos
išlaidų.

Konkretus tikslas 2

SIENOS

Lietuva sutelks dėmesį į integruoto Europos sienų valdymo plėtrą, tarpinstitucinį ir tarptautinį
bendradarbiavimą, pasienio sargybų gebėjimo reaguoti stiprinimą, geresnį rizikos vertinimą
tinkamam jūros sienos apsaugos lygiui užtikrinti, sienos apsaugos pareigūnų įgūdžių ir gebėjimų
stiprinimą. Visos šios priemonės bus įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 515/2014
3 straipsnio 3 dalies b punkto ii ir iii papunkčiais.
Siekiant įgyvendinti integruoto sienų valdymo koncepciją, planuojama stiprinti NKC ir kitų valdžios
institucijų bendravimą realiuoju laiku ir bendradarbiavimą, įdiegti naujas ir atnaujinti esamas sienos
stebėjimo sistemas. Iki 2014 m. pabaigos VSAT ir visų kitų atitinkamų tarnybų (jūrų laivyno, Jūrų
saugios laivybos administracijos ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos) stebėjimo sistemos
buvo integruotos į vieną sistemą, ir nuo to laiko NKC rengia nacionalinį sienos padėties vaizdą.
Nacionalinė sienos stebėjimo sistema bus išplėsta atsižvelgiant į rizikos analizę ir besikeičiančią
saugumo padėtį tam tikruose išorės sienų ruožuose. Dalis išteklių bus skirta anksčiau įdiegtoms
sausumos sienos stebėjimo sistemoms atnaujinti. Stebėjimo sistemų plėtra ir atnaujinimas bus
užtikrintas naudojantis VSF parama. Sistemų techninė priežiūra bus finansuojama valstybės biudžeto
lėšomis.
Siekiant tinkamai vykdyti teritorinės jūros sienos kontrolės funkcijas, būtina modernizuoti jūros
sienos stebėjimo sistemą.
Lietuva atsižvelgs į Šengeno vertinimo grupės rekomendacijas dėl oro, sausumos ir jūros sienų ir
prireikus jas vykdys.
Lietuvos sienos apsaugos pareigūnų profesiniams gebėjimams ir kompetencijoms didinti bus
rengiami profesiniai ir kitokie mokymai. Šių mokymų tikslas – sukurti bendrą Europos sienos
apsaugos kultūrą.
Lietuva ir toliau dalyvaus rengiant, valdant ir vykdant Frontex organizuojamas operacijas.
Planuojama gauti prieigą prie ICAO viešųjų raktų žinyno. Keitimasis PKI sertifikatais ir sertifikatų
atšaukimo sąrašais vyks patikimai ir laiku.
Numatoma užtikrinti SIS veiklos atkūrimo ir tęstinumo po ekstremalių įvykių plano įgyvendinimą, taip
pat atsarginių sistemos komponentų veikimą.
Siekiant užtikrinti tinkamą ES išorės sienos kontrolę ir priežiūrą, planuojama investuoti į šiuolaikinę
suderinamą įrangą, sienos kontrolės technines priemones ir į rizikos analizės ir kriminalinės žvalgybos
techninės bazės stiprinimą.
Atsižvelgus į Frontex atlikto veiklos tyrimo dėl automatizuotų sienos kontrolės sistemos įdiegimo
Vilniuje galutinėje ataskaitoje pateiktas išvadas, nuspręsta, kad automatizuotų vartų įrengimas
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Vilniaus nacionaliniame oro uoste panaudojant VSF lėšas būtų ekonominiu požiūriu nenaudingas ir
nepagrįstas.
Nacionalinis tikslas

1. EUROSUR

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

• Stiprinti informacijos mainus tarp visų valdžios institucijų, atsakingų už išorės sienų
stebėjimą, įdiegiant pažangias elektroninių duomenų tvarkymo ir perdavimo technologijas.
Siekiama, kad nacionalinis sienos padėties vaizdas turėtų informaciją apie:
o turimo turto būklę ir padėtį, veiklos sritis ir aplinkos sąlygas prie išorės sienų;
o visus įvykius įvykių lygmeniu (susijusius su neteisėta migracija, tarpvalstybiniu
nusikalstamumu ir krizinėmis situacijomis);
o analizės ataskaitas, rizikos vertinimo tendencijas ir regioninę stebėseną.

• Nacionalinės sienų stebėjimo sistemos kūrimas
Įvertinus rizikos veiksnius ir grėsmę tam tikruose išorės sienos ruožuose, pažeidžiamiausiuose sienos
su Baltarusija ruožuose būtina įdiegti sausumos sienos stebėjimo sistemą: Pavoverės užkardoje –
40,13 km ruože, Švenčionių užkardoje – 44,26 km, Tribonių užkardoje – 25 km ir dar 14 km viename
iš tuo metu pažeidžiamiausių ruožų – iš viso 123,39 km ilgio ruože. Konkretus techninis sprendimas,
kokią stebėjimo sistemą įdiegti, bus parinktas atsižvelgiant į konkretiems išorės sienos ruožams
būdingus ypatumus.
Taip pat reikėtų atnaujinti anksčiau įdiegtas sausumos sienos stebėjimo sistemas prie sienos su
Rusijos Federacija (127,5 km) ir prie sienos su Baltarusija (66,1 km). Labai nusidėvėjusias sistemos
sudedamąsias dalis (šilumines kameras, naktinio matymo prietaisus, fiksuotas kameras, sukimo
mechanizmus, optinius konverterius, radarus, jutiklių aliarmo sistemas ir kt.) reikia keisti.
Siekiant didinti reagavimo pajėgumus, reikėtų atnaujinti jūros sienos stebėjimo sistemą (119,6 km).
ES lėšos bus panaudotos dieninėms ir naktinėms vaizdo stebėjimo kameroms pakeisti 7 jūros sienos
stebėjimo bokštuose, kameroms ir šiluminei vaizdo gavimo įrangai pakeisti bei kontrolės
programoms atnaujinti operatorių darbo vietose Neringos, Kopgalio, Palangos pasienio stotyse ir
pakrančių apsaugos tarnybos pasienio rajone.
Visos sistemos bus integruotos į vieną bendrą sienos stebėjimo sistemą.
Rezultatai:

• Galimybė greitai reaguoti / priimti sprendimus
• Pagerėjusi analitinių ataskaitų kokybė
• Nacionalinio sienos padėties vaizdo lygmenyje padidėjęs informuotumas apie padėtį
• Įkurti 3 nauji vietos koordinavimo centrai prie sausumos sienos su Baltarusija (Pavoverės,
Švenčionių ir Tribonių užkardose)

• Modernizuoti 4 vietos koordinavimo centrai prie sausumos sienos su Rusijos Federacija
(Bardinų, Viešvilės, Plaškių ir Vileikių užkardose), 2 vietos koordinavimo centrai prie
sausumos sienos su Baltarusija (Padvarionių ir Lavoriškių užkardose), 1 regioninis
koordinavimo centras (Pakrančių rinktinėje) ir 3 vietos koordinavimo centrai prie jūros
sienos (Neringos, Palangos ir Kopgalio užkardose)

Nacionalinis tikslas

2. Dalijimasis informacija
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Pagal šį nacionalinį tikslą VSF lėšomis finansuotini veiksmai nenumatyti.
Informacijos mainai tarp atitinkamų nacionalinės valdžios institucijų, atsakingų už sienų valdymą, bus
stiprinami įgyvendinant 1, 3, 4 ir 6 nacionalinius tikslus (stiprinant ryšio sistemas ir pravedant
mokymus).

Nacionalinis tikslas

3. Bendri Sąjungos standartai

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

• Biometrinių duomenų tikrinimo sistemos (II etapas) įgyvendinimas siekiant automatiškai
tikrinti kelionės dokumentų fizines ir elektronines apsaugos priemones
Komisijos sprendimu C (2009) 7476 reikalaujama, kad būtų įdiegta stabili ryšio infrastruktūra,
užtikrinanti reguliarų tarpvalstybinį ryšį apimant keitimąsi DT sertifikatais. Bendras kontaktų centras
(BKC) veikia kaip ryšių sąsaja tarp valstybių narių. Lietuva siekia sukurti nacionalinę BKC infrastruktūrą
įprastoms svarbiausioms su valdymu susijusioms užduotims atlikti.
Siekdama toliau įgyvendinti biometrinių duomenų tikrinimo sistemą, Lietuva planuoja visapusiškai
dalyvauti ICAO viešųjų raktų žinyno (PKD) veikloje, sukurti ir naudoti techninę infrastruktūrą,
įgalinančią prisijungti prie ICAO PKD.
Šioje srityje planuojama įgyvendinti tam tikras priemones: bendro kontaktų centro (BKC)
infrastruktūrą; prisijungimą prie ICAO PKD; darbuotojų apmokymą dirbti su sistemomis.

• Radijo ryšio derinimas su Lenkija ir Latvija įdiegiant verbalinio perdavimo ryšio tinklų
integravimo įrangą ir 4 bendrus (virtualius) verbalinio keitimosi informacija kanalus
Didesnis SMRRS bazinių stočių skaičius prie ES išorės sienų sienos apsaugos pareigūnams padės
užtikrinti patikimą radijo ryšį (verbalinį ir duomenų paslaugas). SMRRS galima sujungti ir plėsti
naudojant įvairias radijo tinklo ryšio sąsajas ir technines priemones naujai sukurtų virtualių kanalų
radijo ryšio mastams apibrėžti. Įdiegusios tinklo ryšį, sąsajas ir virtualaus ryšio kanalus, Lietuvos,
Lenkijos ir Latvijos valstybės valdžios institucijos, dalyvaujančios sienų valdyme, galės bendrauti
veiksmingiau ir saugiau.

• Informacinės sistemos VRIS, kiek ji reikalinga sienų kontrolei, pagrindinio ir rezervinio
duomenų centrų atnaujinimas (prieigos kontrolės sistemos, priešgaisrinės apsaugos, elektros
tiekimo ir kondicionavimo sistemų atnaujinimas)
Šiuo metu duomenys apie ES išorės sieną kertančius trečiųjų šalių piliečius ir transporto priemones
renkami ir analizuojami naudojant VSAT informacinę sistemą VSATIS. VSATIS, nacionalinės VIS ir SIS
fiziškai veikia tose pačiose patalpose kaip VRIS bendros konsoliduotos infrastruktūros pagrindu. VRIS,
veikianti bendrų informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros pagrindu, užtikrina
duomenų mainus tarp VSATIS bei SIS, VIS, Užsieniečių registro (UR) ir Interpolo duomenų bazės.
Rezultatai:

• Struktūrų, sistemų ir techninės įrangos sukūrimas ir tobulinimas siekiant įgyvendinti Šengeno
acquis
Nacionalinis tikslas

4. Sąjungos acquis

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

• Specializuotas ir pažangus sienos apsaugos pareigūnų mokymas siekiant pagerinti profesinius
gebėjimus ir įgūdžius
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Atsižvelgiant į sienos apsaugos pareigūnų darbo pobūdį ir konkrečius veiklos
reikalavimus, tolesnis sienos apsaugos pareigūnų mokymas bus organizuojamas
siekiant tobulinti gebėjimus, susijusius su:
-

-

informacijos apie sienų padėties suvokimą valdymu ir rizikos analize siekiant
didinti reagavimo pajėgumus;
naujų techninių sistemų (EUROSUR) naudojimu bei stacionarios ir (arba)
mobilios įrangos išorės sienoms stebėti eksploatavimu;
neteisėtos migracijos valdymu;
kova su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ties išorės sienomis (įskaitant žmonių
kontrabandą, pavogtų transporto priemonių nustatymą ir kt.);
profesinės anglų ir (arba) rusų kalbos vartojimu atliekant kasdienį sienos
apsaugos pareigūnų darbą ir vykdant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, įskaitant
bendras operacijas;
naujų IT ir naujų darbo metodų taikymu atliekant pasienio patikrinimus ir (arba)
dokumentų patikras ir tyrimus.

Mokymo veikla atitiks sektoriaus kvalifikacijų sistemas (SKS) sienos apsaugos srityje.
Siekiant suaktyvinti keitimąsi tarptautine patirtimi sienos apsaugos srityje, planuojama
dalyvauti bendroje mokymo veikloje (kaip antai Europos bendrame tarpvalstybinio
bendradarbiavimo mokymo modulyje ar pan.). Siekiant padidinti sienos apsaugos
pareigūnų parengtį glaudžiau bendradarbiauti su policija ir muitine bei pasiekti
aukščiausią sąveikumo lygį, bus organizuotas specializuotas bendras mokymas su
integruoto sienos valdymo koncepcija susijusiais klausimais. Bendroje mokymo veikloje
dalyvaus sienos apsaugos tarnybos, policijos ir muitinės mokymo institucijų atstovai iš
Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos bei trečiųjų šalių (Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir
Moldovos).

• Šengeno vertinimo metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas
Kad būtų įgyvendintos Šengeno vertinimo rekomendacijos, sienos apsaugos pareigūnų
mokymas bus užtikrinamas šiose srityse:
-

-

-

vadovavimo gebėjimai;
bendravimas užsienio kalbomis vykdant kasdienes sienos apsaugos pareigūnų
pareigas ir užduotis bei vykstant operatyviniam bendravimui bendrų operacijų
metu;
reagavimo pajėgumai, įskaitant neteisėtos veiklos pasienyje nustatymą, tikslų
nustatymą ir susijusios informacijos perdavimą per esamas informacijos
perdavimo sistemas;
pasienio patikrinimų procedūros PKP, įskaitant apklausų ir klasifikavimo
metodus;
oro, sausumos ar jūros padalinių veiklos sąveikumas;
rizikos analizė ir klasifikavimas;
tarnybinių šunų dresavimas; darbas su prieglobsčio prašytojais, pažeidžiamais
asmenimis, prekybos žmonėmis aukomis;
tolesnė nuotolinio mokymo plėtra.

Galimos naujos Šengeno vertinimo rekomendacijos ar kitų ES agentūrų analizė bus įgyvendinama ir
įmanoma pasitelkiant VSF finansavimą.
Nacionalinis tikslas

5. Būsimi uždaviniai
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Šiuo metu nacionalinė atvykimo ir išvykimo sistema VSATIS nepritaikyta gauti kitų šalių surinktų
duomenų apie keliautojų atvykimą ir išvykimą bei nenumato galimybės nustatyti trečiųjų šalių piliečių
buvimo trukmės.
Reikėtų sukurti naują Užsieniečių registro Registruotų keliautojų programos modulį.
Nacionalinių informacinių sistemų, kurios priskiriamos taip vadinamam „pažangiai valdomų sienų
paketui“ kūrimas, priežiūra ir konkreti infrastruktūra priklausys nuo priimtų atitinkamų Sąjungos
teisės aktų, apibrėžiančių IT sistemas ir jų ryšio infrastruktūrą.
Nacionalinis tikslas

6. Nacionaliniai pajėgumai

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

• Nacionalinės SIS įgyvendinimas. Nors SIS II labai stabili, būtina įkurti SIS II atsarginę vietą.
Planuojama įgyvendinti šias priemones: SIS nacionalinės vietos techninės įrangos pirkimas,
nacionalinės SIS programinės įrangos plėtra, įranga ir programinė įranga galutiniams
vartotojams, SIS II nacionalinių sistemų apsauga (ir fizinė, ir nuo įsilaužimų), atsarginės vietos
įrengimas, SIRENE biuro operacijų parama ir gebėjimų gerinimo priemonės.
Aptarnavimo, kaip antai techninės priežiūros ir remonto, išlaidos, bus dengiamos
pasinaudojant VSF veiklos paramos mechanizmu.
Nuo 2015 m. vykdant tarpvalstybines operacijas bus galima sistemiškai tikrinti Interpolo
pavogtų ir prarastų kelionės dokumentų duomenų bazę.

• Programinės ir techninės įrangos atnaujinimas. Siekiant užtikrinti duomenų mainų sistemų
suderinamumą, planuojama įgyti sienos apsaugos pareigūnų kompiuterius ir atnaujinti
tarnybines stotis.

• Sienos kontrolės techninių priemonių įsigijimas: transporto priemonių (automobilių,
visureigių, mikroautobusų, keturračių motociklų, mikroautobusų ir priekabų (kuriais galima
važiuoti asfaltuotu ir žvyro paviršiumi ir už jo ribų), tinkančių vežti tarnybinius šunis ir t. t.),
nešiojamųjų šiluminių vaizdo gavimo kamerų, tarnybinių šunų, šunų dresavimo įrangos, šunų
vedžiojimo priemonių ir šunų dresavimo įrenginių šunų dresavimo aikštelėms pirkimas.

• Saugios IT pagrindu veikiančios platformos sukūrimas slaptai informacijai apie išorės sienų
valdymą valdyti, užtikrinant šiuolaikines technines priemones, įdiegiant informacinę sistemą
ir sukuriant saugaus duomenų perdavimo tinklą. Siekiant sustiprinti bendrus rizikos analizės
pajėgumus, kad būtų galima keistis analitinėmis išvadomis su kitomis valstybėmis narėmis ir
Frontex, numatoma sukurti saugaus sujungimo priemones, įskaitant standartizuotas
specifikacijas atitinkančią darbo vietą, kad tarp valstybių narių būtų organizuojamos saugios
vaizdo konferencijos.
Rezultatai:

- Įdiegta ir veikianti SIS II; veikiantis SIRENE biuras
- SIS II parengtas išsamus atsigavimo po nelaimių ir veiklos tęstinumo planas
- SIS II nacionalinė sistema atspari elektroninėms atakoms fizinio, kompiuterių ir duomenų
saugumo lygmenimis

- Padidinti patruliavimo rinktinių reagavimo pajėgumai
- Spartesnis kriminalinės žvalgybos informacijos perdavimas ir sklaida; didesnis VSAT indėlis
į Europolo SOCTA
Konkretus veiksmas

2. FRONTEX įranga
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Transporto priemonės su šilumine vaizdo gavimo įranga įsigijimas
Mobiliąją (savaeigę) stebėjimo sistemą, veikiančią transporto priemonės pagrindu, sudarys šiluminė
vaizdo gavimo įranga, sausumos ir pakrančių stebėjimo radarai, specialieji optiniai prietaisai, saugaus
radijo ryšio ir duomenų perdavimo įranga, delninės radijo stotys, kompiuteriai ir šunų transportavimo
įrenginiai (šunų narvai, įrengti transporto priemonėje).
Mobilioji sistema bus perkama surengiant saugią derybų procedūrą iš anksto neskelbiant kvietimo
teikti paraiškas ir bus naudojama Frontex organizuojamoms bendroms operacijoms.

Konkretus tikslas

3. VEIKLOS PARAMA

Lietuva patvirtina, kad veikla atitinka Sąjungos sienų ir vizų acquis.
Lietuva patvirtina, kad veikla atitinka Sąjungos gero sienų ir vizų valdymo standartus ir gaires, visų
pirma, Šengeno išorės sienų kontrolės katalogo, Praktinio sienos apsaugos pareigūnų vadovo ir Vizų
vadovo nuostatas.
Nacionalinis tikslas

1. Vizų srities veiklos parama

Nacionalinės VIS veiklos valdymas
Nacionalinės VIS įgyvendinimas finansuojamas pagal 1 nacionalinį tikslą. Pasitelkdama veiklos
paramos mechanizmą, Lietuva nori finansuoti nacionalinės VIS techninę priežiūrą ir eksploatavimo
išlaidas.
Užduotis: VIS ir Užsieniečių registro (UR) įgyvendinimas; galimybė užtikrinti nuolatinį nacionalinės VIS
veikimą.
Paslaugos: VIS ir UR techninė priežiūra ir remontas.
Veiklos parama apima visapusišką veiklos valdymą ir reguliarios planinės techninės priežiūros darbus
visai įrenginių infrastruktūrai ir turtui arba tiesiog tam tikro nacionalinės VIS infrastruktūros turto
profilaktinės techninės priežiūros priemones.
Apskritai nacionalinę VIS sudaro dvi sistemos: nacionalinė VIS ir Užsieniečių registras (UR). UR
naudojamas Užsienio reikalų ministerijoje, jame atliekamos visos vizų išdavimo funkcijos, o vizų
duomenų bazė yra UR dalis. Visos konsulinės įstaigos sujungtos su UR saugiomis ryšio linijomis. UR
naudojasi Vidaus reikalų ministerijos Migracijos departamentas ir sienos apsaugos pareigūnai, prie jo
prijungti visi PKP. Ir nacionalinės VIS, ir UR tarnybinės stotys fiziškai įrengtos Informatikos ir ryšių
departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris yra vadovaujančioji institucija (techninės
funkcijos). Nacionalinė VIS atlieka tik centrinės VIS ir UR ryšio jungiamąjį vaidmenį.
Už nacionalinės VIS ir UR valdymą ir prašymų išduoti vizas teikėjų duomenų saugojimą atsako Vidaus
reikalų ministerija (VRM).
Nacionalinės VIS ir UR operatoriai:

• Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM;
• Užsienio reikalų ministerijos konsulinės įstaigos, Migracijos departamentas, teritorinės
migracijos tarnybos ir teritorinės VSAT tarnybos renka prašymų išduoti vizas teikėjų
duomenis, įskaitant biometrinius, ir išduoda vizas.
Kalbant apie sistemos saugumą, ji visiškai integruota į IT infrastruktūros saugumo politiką.
Nacionalinės VIS ir UR duomenų saugumas užtikrinamas remiantis Nacionalinės VIS duomenų
saugumo nuostatais, patvirtintais Vidaus reikalų ministro įsakymu.
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Nacionalinis tikslas

2. Sienų srities veiklos parama

Nacionalinės SIS veiklos valdymas
Nacionalinės SIS II ir jos atsarginių pajėgumų įgyvendinimas finansuojamas pagal 6 nacionalinį tikslą.
Pasitelkdama veiklos paramos mechanizmą, Lietuva nori finansuoti nacionalinės SIS techninę
priežiūrą ir eksploatavimo išlaidas.
Užduotys: SIS II įgyvendinimas ir galimybė užtikrinti nuolatinį nacionalinės SIS II veikimą.
Paslaugos: SIS II techninė priežiūra ir remontas.
Veiklos parama apima visapusišką veiklos valdymą ir reguliarios planinės techninės priežiūros darbus
visai įrenginių infrastruktūrai ir turtui arba tiesiog tam tikro nacionalinės SIS II infrastruktūros turto
profilaktinės techninės priežiūros priemones.
Nacionalinė SIS II šiuo metu veikia su „Nacionaline kopija“ ir be „Centrinių užklausų“ funkcijos. Visus
nacionalinius perspėjimus generuoja nacionalinių ieškomų objektų registrų (nacionalinės SIS II
šaltinių) galutiniai vartotojai. Nacionalinės SIS infrastruktūra (tarnybinės stotys, duomenų
saugojimas, vietos tinklas ir pan.) yra Informatikos ir ryšių departamente prie VRM, kuris yra
vadovaujančioji institucija (techninės funkcijos) ir vienas nacionalinis kontaktų centras SIS klausimais.
Nacionalinę SIS II administruoja VRM.
Nacionalinės SIS II operatoriai:

• Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM;
• Lietuvos kriminalinės policijos biuras (Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių
valdybos nacionalinis SIRENE biuras);

• Migracijos departamentas prie VRM.

Konkretus tikslas

5. NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KOVA SU JUO

Pagrindiniai prioritetai – neteisėtos narkotikų rinkos sunaikinimas, sustiprinta kova su tarpvalstybine
prekyba narkotikais ir didelis neteisėtų narkotikų pasiūlos sumažinimas. Policija ir muitinė sieks
stiprinti policijos ir teisminį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir ES agentūromis bei
plėsti žvalgyba paremtą veiklą siekiant išardyti nusikaltėlių tinklus, dalyvaujančius tarpvalstybinėje
narkotikų prekyboje, ir sunaikinti prekybos narkotikais maršrutus.
Lietuva ketina toliau kurti ir tobulinti korupcijos prevencijos ir atskleidimo priemones viešųjų pirkimų,
sveikatos priežiūros, politinių partijų finansavimo, interesų konfliktų valdymo ir neteisėto
praturtėjimo srityse. Korupcijos prevencija ir atskleidimas išvardytose srityse bus pirmiausia
užtikrinama padedant valdyti informaciją ir ja keistis bei didinant skaidrumą ir viešumą. Siekiant
nustatyti labiausiai korupcijos apimtus sektorius, bus įdiegta tam tikra techninė įranga ir gerinamos
infrastruktūros sąlygos. Daugelis kovos su korupcija veiksmų bus finansuojama iš valstybės biudžeto.
Lietuva ir toliau aktyviai prisidės prie bendrų ES valstybių narių veiksmų saugumo srityje
įgyvendindama Europos Vadovų Tarybos ES valstybėms narėms nustatytus prioritetus kovos su
organizuotu ir sunkiu nusikalstamumu srityje. Lietuvos teisėsaugos institucijos dalyvauja vykdant
tyrimus (bendras operacijas), susijusius su penkiais ES politikos ciklo Europos kovos su
nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininės platformos (EMPACT) prioritetais, kaip antai prekyba
žmonėmis; sukčiavimas akcizų srityje ir dingusio prekiautojo Bendrijos viduje sukčiavimo schemos
(MTIC); sintetiniai narkotikai; elektroniniai nusikaltimai; organizuoti turtiniai nusikaltimai.
15

Lietuva stiprins savo tinklo ir informacijos saugumą bei didins savo atsparumą, nustatys spragas ir
toliau stiprins savo gebėjimus vykdyti tyrimus ir kovoti su elektroniniais nusikaltimais. Finansavimu
bus naudojamasi siekiant paremti subjektus, užtikrinančius tyrėjų ir mokslininkų, Kompiuterinių
incidentų tyrimo tarnybos (CERT), teisėsaugos ekspertų ir privačiojo sektoriaus ryšius bei programas,
užtikrinančias aktyvų dalyvavimą Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro (EC3)
veikloje ir indėlį į ją.
Tarpvalstybinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas ir tarpvalstybinė teisėsaugos pareigūnų
kultūra bus gerinama organizuojant mokymą. Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemos
(LETS) 1 ir 2 pakopas atitinkantys europiniai elementai bus įtraukti į specializuotą teisėsaugos
pareigūnų mokymą.
Lietuva sieks didinti liudytojų saugą atnaujindama technines priemones, taikomas liudytojų ir aukų
apsaugos srityje.
Nacionalinis tikslas

1. N. Nusikalstamumo prevencija ir kova su juo

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

• Policijos pajėgumų tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir
kovos su juo stiprinimas dalyvaujant JTG ir EMPACT veikloje, diegiant informacines
technologijas, specialiąsias priemones ir techninę įrangą kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminių
tyrimų srityse, taip pat technines priemones ir programinę įrangą kovos su elektroniniais
nusikaltimais srityje

• Policijos pajėgumų stiprinimas diegiant tyrimo ir mokslinių tyrimų metodus, specialią tyrimo
ir IT įrangą, laboratorinę įrangą, apmokant naudotis įranga ir supažindinant su naujais tyrimo
metodais

• Muitinės padalinių pajėgumų įgyvendinant kriminalinės žvalgybos veiksmus ir vykdant
ikiteisminius tyrimus stiprinimas įsigyjant muitinės duomenų analizės, ikiteisminių tyrimų,
kriminalinės žvalgybos ir rizikos valdymo techninę ir programinę įrangą

• Veiksmingų finansinių tyrimų ir kovos su korupcija pajėgumų stiprinimas: išsamios duomenų
valdymo platformos sukūrimas duomenims apie finansų sistemos pažeidimus automatiškai
tvarkyti, analizuoti, saugoti ir keistis, kriminalinės žvalgybos valdymo sistemos Specialiųjų
tyrimų tarnyboje ir švietimo priemonių kovos su korupcija srityje sukūrimas
Rezultatai:

- Du EMPACT ar JTG veiklos projektai
- Padidinti keturių teisėsaugos institucijų pajėgumai tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto
nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo srityje

- Ne mažiau kaip 50 % teismo ekspertizės metodų paruošti akreditacijai
- Veiksmingesnis su organizuotu nusikalstamumu susijusių finansinių sandorių atskleidimas
ir tyrimas (remiantis SOCTA)

- Sustiprintas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su neteisėta
narkotikų apyvarta (įskaitant pinigų plovimą)

- Tikslesnis korupcijos grėsmių nustatymas
- Visuomenės informavimas apie korupciją
- Didesnis saugumas ir geresnė žvalgybos informacijos apsauga ir keitimasis ja.
Nacionalinis tikslas

2. N. Dalijimasis informacija
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ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

• Tarpvalstybinių informacijos mainų ir bendrų veiksmų ties sienomis pajėgumų didinimas
atsižvelgiant į Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijas įgyvendinant
šias priemones:

o Lietuvos policijai reikalingos techninės ir programinės įrangos diegimas, kad vyktų
tarpvalstybiniai informacijos mainai ir bendri veiksmai centriniu ir teritoriniu
lygmenimis,

o Būtinos biuro įrangos diegimas, kad tarpvalstybiniai informacijos mainai vyktų visą
parą,

o Tarpvalstybinių informacijos mainų statistikos ir analizės priemonių kūrimas.
• Habitoskopinių duomenų registro (HDR) modernizavimas ir darbo stočių HDR duomenims
rinkti steigimas pasitelkiant pažangias asmenų veidų atpažinimo ir asmens paieškos pagal
tapatybės nustatymo duomenis technologijas, HDR ir kitų duomenų registrų sistemų
sąveikumo didinimas, darbo stočių HDR duomenims rinkti steigimas teritoriniuose policijos
padaliniuose

• Nusikalstamų veikų registro (RCO) analizės priemonių kūrimas siekiant pagerinti statistikos
duomenų rinkimą ir palyginamumą nacionaliniu ir ES lygmenimis gerinant palyginamos
nusikaltimų statistikos rinkimą ir perdavimą paskirtosioms Europos institucijoms bei aukų
registravimo įrašų rengimas siekiant padėti kurti paramos priemones aukoms

• Centralizuotos išsaugotų elektroninio ryšio priemonių duomenų informacinės sistemos
kūrimas viešuosiuose elektroninio ryšio tinkluose įdiegiant specializuotą techninę ir
programinę įrangą, kuri leistų Lietuvos ir ES teisėsaugos institucijoms (automatiškai visą parą)
gauti išsaugotus duomenis iš elektroninio ryšio priemonių viešuosiuose elektroninio ryšio
tinkluose
Rezultatai:

- Susistemintų policijos tarpvalstybinių informacijos mainų pajėgumų sukūrimas centriniu ir
teritoriniu lygmenimis bei EKIM įgyvendinimas

- Pagerinta nacionalinė infrastruktūra habitoskopiniams duomenims apie tarptautinį
organizuotą nusikalstamumą rinkti ir analizuoti

- Patobulinta lyginamosios nusikaltimų statistikos rinkimo sistema, sukurtos analizės
remiantis RCO duomenimis priemonės

- Nepertraukiamo (visą parą) išsaugotų duomenų gavimo iš elektroninio ryšio priemonių
viešuosiuose elektroninio ryšio tinkluose sukūrimas

- Saugesnis ir spartesnis keitimasis duomenimis apie elektroninio ryšio įvykius ir jų dalyvius
tarp Lietuvos ir ES nacionalinių teisėsaugos institucijų
Nacionalinis tikslas

3. N. Mokymas

Lietuva planuoja tobulinti nacionalinę mokymo sistemą kurdama naujas mokymo priemones,
atitinkančias šiuolaikinių, tinkamai įrengtų mokymo įstaigų reikalavimus ir standartus, atnaujinti
esamas ir sukurti naujas geresnes Sąjungos lygmens mokymo programas (pirminio ir profesinio
mokymo) bei stiprinti nacionalinės policijos pareigūnų pajėgumus derinant jų mokymą su jų karjera.
Kadangi paklausa mokymui daug didesnė nei gali patenkinti CEPOL ar kita ES agentūra, šie mokymai
bus vykdomi pagal nacionalinę programą:

• Specializuotas teisėsaugos pareigūnų mokymas su ES politika susijusiomis temomis:
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o Policijos pareigūnų žinių ir įgūdžių gerinimas nacionalinėse ir ES (vidaus ir išorės)
prioritetinėse srityse (įskaitant ES politikos ciklą, LETS, SOCTA ir kt.), įskaitant
specializuotą kriminalinės žvalgybos pareigūnų mokymą

o Specialių STT darbuotojų pajėgumų stiprinimas baudžiamojo persekiojimo už su
korupcija susijusias nusikalstamas veikas srityje

o Bazinių žinių apie teisėsaugos ES metmenis gilinimas (LETS 1 pakopa) bei dvišalis ir
daugiašalis bendradarbiavimas (LETS 2 pakopa), įskaitant užsienio kalbų mokymąsi

o Kriminalistinių laboratorinių tyrimų ekspertų žinių ir įgūdžių tobulinimas atliekant
ekspertizę pagal kokybės užtikrinimo reikalavimus, nustatytus 2009 m. lapkričio 30 d.
Tarybos sprendimu 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų
teikėjų akreditacijos
LETS koncepcija bus remiamasi organizuojant visus mokymo renginius. Specializuotas mokymas bus
derinamas su CEPOL. 6 % viso apmokyto policijos personalo pagal šį nacionalinį tikslą bus apmokyta
pagal nacionalinę programą VSF.
Nacionalinis tikslas

4. N. Parama aukoms

Lietuva tobulins nacionalinį kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo mechanizmą, gerins prekybos
žmonėmis prevenciją, skatins ir kurs nusikaltimų liudytojų ir aukų apsaugos ir paramos jiems
priemones.
ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

•

Nusikaltimų liudytojų ir aukų apsauga ir parama jiems modernizuojant liudytojų ir aukų
apsaugos centrus (įskaitant fizinio saugumo įrenginius, kompiuterius ir kitas susijusias
technines priemones) bei poligrafinių spausdinimo ir spaudos inžinerijos sistemų
tobulinimas

Reikėtų modernizuoti liudytojų ir aukų apsaugos centrus (suremontuoti apsaugos centro patalpas,
atnaujinti apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemas, renovuoti inžinerinius tinklus) siekiant užtikrinti
veiksmingą liudytojų ir aukų apsaugą. Policijos specialios paskirties grupę reikėtų aprūpinti naujomis
poligrafinėmis spausdinimo ir spaudos inžinerijos sistemomis ir ryšio priemonėmis.
Rezultatai:

- Modernizuoti liudytojų ir aukų apsaugos centrai
- Galimybė rengti ir spausdinti geresnius (kokybiškesnius ir saugesnius) dokumentus
- Užtikrintas dokumentų formų naudojimas kriminalinės žvalgybos ir liudytojų apsaugos
srityse
Nacionalinis tikslas

5. N. Grėsmės ir rizikos vertinimas

Lietuvos nacionalinėje strategijoje dėmesys sutelkiamas į kelis trumpalaikius ir vidutinės trukmės
prioritetus, įskaitant šiuos:

•

Grėsmės ir jos poveikio visuomenei suvokimo gerinimas,

•

Geresnis įvykių valdymas,

•

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo ir dalijimosi informacija gerinimas.

Šie prioritetai bus finansuojami iš nacionalinio biudžeto.
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Konkretus tikslas

6. RIZIKA IR KRIZĖ

Siekdama veiksmingiau užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui ir terorizmui, Lietuva planuoja

•

Parengti išsamią nacionalinę strategiją, įskaitant tarpinstitucinio bendradarbiavimo
mechanizmą kovos su terorizmu srityje;

•

Užkirsti kelią radikalėjimui;

•

Stiprinti teroristų finansavimo prevenciją;

•

Gerinti kriminalinės žvalgybos duomenų mainus ir analizę;

•

Stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą nacionaliniu lygmeniu bei
su ES išorės ir tarptautiniais partneriais, įskaitant praktikų žinių ir patirties mainų platformas,
sukurtas Informacijos apie radikalizaciją tinklo (RAN) pagrindu;

•

Mažinti galimybes naudotis internetu terorizmo tikslais;

•

Didinti ES išorės politikos ir veiksmų konfliktinėse ar krizinėse situacijose nuoseklumą ir
veiksmingumą;

•

Didinti galimų teroristų taikinių apsaugą ir atsparumą.

Lietuva planuoja įsigyti ir modernizuoti techninę įrangą, ekspertines žinias, saugius įrenginius, ypač
IRT sistemas ir jų sudedamąsias dalis Sąjungos lygmeniu, taip pat Europos bendradarbiavimo
elektroninio saugumo ir elektroninių nusikaltimų srityje tikslais, pirmiausia Europos kovos su
elektroniniais nusikaltimais centre, ir organizuoti informacinį mokymą rizikos krizės tema.
Nacionalinis tikslas

1. R. Nusikalstamumo prevencija ir kova su juo

Užkirsdama kelią teroristų išpuoliams, Lietuva rengs pagrindinių praktinių specialistų, dirbančių su
asmenimis ar grupėmis, kurioms kyla rizika, mokymą, ne tik teisėsaugos ir kalėjimų darbuotojams,
bet ir, pavyzdžiui, socialiniams darbuotojams, mokytojams, kitiems švietimo specialistams ir sveikatos
priežiūros darbuotojams, padedama jiems geriau suvokti radikalėjimo procesą ir kaip į jį reaguoti,
glaudžiau bendradarbiaus su pilietine visuomene ir privačiuoju sektoriumi siekdama spręsti internete
kylančias problemas, suaktyvins mokslinius tyrimus radikalėjimo tendencijų srityje, glaudžiau dirbs su
Informacijos apie radikalizaciją tinklu (RAN) ir valstybėmis partnerėmis už ES ribų.
ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

•

Pajėgumų stiprinimas kovojant su asmenų vykdomu terorizmu ir smurtinių išpuolių
prevencija nacionaliniu ir ES lygmenimis įdiegiant elektroninių išpuolių ir kitų elektroninių
nusikaltimų nustatymo, duomenų rinkimo, įrašymo ir greito išsaugojimo, duomenų
tvarkymo ir analizės įrangą, reagavimo į teroristų išpuolius įrangą (ChBRB įrangą,
specialiąsias transporto priemones ir kt.), kriminalistinių tyrimų laboratorijų įrangą
sprogiosioms medžiagoms, šaunamiesiems ginklams, šaudmenims ir savadarbiams
sprogstamiesiems užtaisams tirti

Rezultatai:

- Geresnis pagrindinių praktikų suvokimas, kas yra radikalėjimo reiškinys, ir didesni
praktikų žinių pajėgumai, kaip atpažinti radikalėjimą, užkirsti jam kelią ir jį eliminuoti

- Didesni grėsmės vertinimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarp tam tikrų
suinteresuotųjų subjektų pajėgumai siekiant užkirsti kelią radikalėjimui ir kovoti su juo

- Užtikrintas visuomenės saugumas nuo terorizmo grėsmės didinant pajėgumus, kad būtų
gerinamos operatyvinės procedūros, apsirūpinant naujausia įranga
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Nacionalinis tikslas

2. R. Dalijimasis informacija

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

•

Pagrindinių praktikų platformų ir tinklų steigimas, kad jie galėtų keistis informacija ir
žiniomis kuriant radikalėjimo procesų stebėsenos, prevencijos ar sustabdymo sistemą
įtraukiant vietos bendruomenę, vietos valdžios institucijas ir nevyriausybines organizacijas;
nustatyti galimybes propaguoti radikalėjimą ir ekstremizmą bei verbavimo teroristinei
veiklai metodus ir siekti sustabdyti tokią veiklą, naudotis Komisijos įsteigto Informacijos apie
radikalizaciją tinklo (RAN) galimybėmis ir keistis gerosios praktikos pavyzdžiais su kitomis
šalimis

•

Pasirengimas vykdyti automatizuotą keitimąsi duomenimis per Interpolo
informacijos tinklą (IBIN) įdiegiant integruotą balistinės identifikacijos sistemą
leistų Lietuvos teisėsaugos institucijoms išsaugoti ir automatiškai nustatyti
duomenis, gautus atliekant su šaunamaisiais ginklais susijusių nusikaltimų
keičiantis balistiniais duomenimis per

balistinės
(IBIS), kuri
balistinius
tyrimus ir

Interpolo IBIN
Rezultatai:

•

Geresnė pagrindinių praktikų parengtis reaguoti ir užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui ir
terorizmui

•

Sukurta balistinių duomenų išsaugojimo, nustatymo ir tarptautinių mainų sistema

Nacionalinis tikslas

3. R. Mokymas

ES lėšomis remtinų veiksmų pavyzdžiai:

•

Informacinis mokymas siekiant padėti suvokti radikalėjimą pirmosios eilės policijos
pareigūnams, kaip atpažinti radikalėjimą, užkirsti jam kelią ir jį eliminuoti, kriminalistiniai
laboratoriniai tyrimai policijos pareigūnams, kriminalinė žvalgyba ir tyrimai, susiję su
terorizmu ir kitais susijusiais nusikaltimais, policijos pareigūnams

Siekiant pagerinti policijos pareigūnų gebėjimus tiriant terorizmo ir kitus susijusius nusikaltimus,
padidinti policijos pareigūnų pajėgumus atlikti kriminalinės žvalgybos ir baudžiamojo persekiojimo
veiksmus bei plėtoti nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą šiose srityse, pagal nacionalinę
programą 2014–2020 m. bus apmokyta 76 asmenys, t. y. 0,03 % visų apmokytų policijos pareigūnų.
Nacionalinis tikslas

4. R. Parama aukoms

Reikėtų numatyti tolesnį liudytojų ir aukų apsaugos sistemos kūrimą, pirmiausia siekiant aprėpti
sunkius nusikaltimus (korupciją, organizuotą nusikalstamumą, žmogžudystes, išžaginimus ir pan.) bei
paramą karo nusikaltimų teisminiam nagrinėjimui.
Šie prioritetai bus finansuojami iš nacionalinio biudžeto.
Nacionalinis tikslas

5. R. Infrastruktūra

Siekiant pagerinti Lietuvos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą, numatytos šios
pagrindinės iniciatyvos:

• pagal Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir paskyrimo procedūrą
nuolat tęsti galimų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo procesą energetikos
ir transporto sektoriuose
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• kurti metodiką ypatingos svarbos infrastruktūros informaciniams objektams nustatyti,
nustatyti ypatingos svarbos infrastruktūros informacinius objektus remiantis metodika,
nustatyti jos organizacinius ir techninius elektroninio saugumo reikalavimus

• nenumatytų atvejų planavimas
• papildomosios finansinės priemonės
Šios pagrindinės iniciatyvos bus finansuojamos iš nacionalinio biudžeto.
Nacionalinis tikslas

6. R Išankstinis perspėjimas ir bendradarbiavimas ištikus krizei

Siekdama didinti ES išorės politikos ir veiksmų konfliktinėse ar krizinėse situacijose nuoseklumą ir
veiksmingumą, Lietuva:

• sukurs vieną bendrą strateginę viziją dėl konfliktinių ar krizinių situacijų ir būsimo ES
dalyvavimo įvairiose politikos srityse

• sutelks dėmesį į prevenciją
• kurs procedūras ir pajėgumus sparčiam bendrų misijų vietoje vykdymui, kai tai būtina
konfliktinėse ar krizinėse situacijose

• dirbs kaip kitų šalių partnerė
Šis nacionalinis tikslas bus finansuojamas iš nacionalinio biudžeto.
Nacionalinis tikslas

7. R. Grėsmės ir rizikos vertinimas

Siekiant sumažinti ar eliminuoti Lietuvos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų pažeidžiamumą,
planuojama:

• stiprinti grėsmės vertinimo pajėgumus
• plėtoti viešojo ir privačiojo sektorių dialogą ir dalijimąsi informacija
• kurti krizės prevencijos sistemą ir pajėgumus
• nustatyti didžiausią riziką ypatingos svarbos infrastruktūros objektams ir stiprinti jų apsaugą
Šis nacionalinis tikslas bus finansuojamas iš nacionalinio biudžeto.
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YPATINGAS ATVEJIS:

4. VEIKLOS PARAMA SPECIALIAI TRANZITO SCHEMAI VYKDYTI
(LIETUVA)

Kuriant ir įgyvendinant STS vadovaujamasi šiais keturiais nacionaliniais tikslais:

1. STD ir STGD išdavimo ir teikimo sistemų modernizavimas
Reikalavimai tikslui įgyvendinti:

- Aptarnauti, laiku atnaujinti ir prireikus įsigyti ryšio sistemų techninę ir programinę įrangą
- Atnaujinti kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, spausdintuvus, MRZ skenerius, biuro
įrangą

- Pagerinti STD ir STGD sistemą Rusijoje aptarnaujančių darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygas
- Užtikrinti saugų ir patikimą STS personalo pervežimą
- Visą parą palaikyti ryšį tarp visų STS dalyvaujančių pareigūnų.
2. Užtikrinti ir stiprinti geležinkeliais ir kitomis sausumos transporto priemonėmis su STD ar STGD
keliaujančių asmenų kontrolę, supaprastinto tranzito režimo pažeidėjų nustatymą ir atpažinimą
Reikalavimai tikslui įgyvendinti:

- Atnaujinti dokumentų tikrinimo ir analizės įrangą
- Atnaujinti techninę ir programinę įrangą
- Plėtoti informacines sistemas su STD ir STGD keliaujantiems asmenims kontroliuoti
- Tobulinti Kybartų kelių PKP infrastruktūrą
- Įdiegti bevielio ryšio tinklą Kybartų geležinkelių PKP
- Palaikyti saugią duomenų apie tranzito keliautojus bazę
- Užtikrinti tinkamą skaitmeninį mobilųjį radijo ryšį palei Kenos–Kybartų krypties geležinkelį.
3. Tranzitu iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos
Respublikos teritoriją vykstančių traukinių elektroninės valdymo sistemos sukūrimas
Reikalavimai tikslui įgyvendinti:

- Modernizuoti tranzitu vykstančių traukinių eismo stebėjimo sistemą
- Atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemas Kybartų PKP ir Kenos PKP
- Įdiegti vaizdo stebėjimo sistemas Kaišiadorių, Naujosios Vilnios ir Vievio geležinkelių stotyse.
Patruliavimo rinktinių reagavimo pajėgumų stiprinimas siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių
tranzitą
Reikalavimai tikslui įgyvendinti:

- Įsigyti naujas transporto priemones ir modernizuoti esamas transporto priemones
- Modernizuoti sraigtasparnių įrangą
- Suteikti sienos apsaugos pareigūnams techninių priemonių neteisėtiems migrantams
pastebėti

- Stiprinti darbo su šunimis padalinius
- Kurti informacijos ir ryšių sistemas užtikrinant veiksmingą per Lietuvą keliaujančių asmenų
kontrolę
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- Gerinti policijos reagavimo pajėgumus pasitelkiant kriminalinės žvalgybos technines
priemones (pagal VSF reglamento 3 straipsnio 3 dalies b punktą)

- Toliau rengti mokymo kursus ir gerinti mokymo kokybę ir metodus.
Įgyvendinant STS dalyvauja konsulinės tarnybos, VSAT, policija, Viešojo saugumo tarnyba prie VRM,
Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos policijos mokykla,
Pasienio kontrolės punktų direkcija ir Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM.
Rezultatas: Sklandus STS veikimas.
PRELIMINARUS TVARKARAŠTIS
Konkretus tikslas

NT / KV

Pagrin
dinis
veiksm
as

NT1 - Nacionaliniai
pajėgumai

1

NT1 - Nacionaliniai
pajėgumai

2

NT2 - Sąjungos acquis

1

KT (konkretus tikslas)1 Bendros vizų politikos
rėmimas

KV (konkretus
veiksmas)1 - Konsulinis
bendradarbiavimas

1

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT1 - EUROSUR

1

NT1 - EUROSUR

2

KT (konkretus tikslas)1 Bendros vizų politikos
rėmimas
KT (konkretus tikslas)1 Bendros vizų politikos
rėmimas

KT (konkretus tikslas)1 Bendros vizų politikos
rėmimas

Planavi
mo etapo
pradžia

Įgyvendi
nimo
etapo
pradžia

Užbaigia
mojo
etapo
pradžia

2014

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015

2017

Nacionalinės sienos
stebėjimo sistemos
plėtojimas

2015

2015

2022

Veiksmo pavadinimas

Nacionalinės VIS
įgyvendinimas

Vizų tarnybų darbo vietų
techninės ir ryšio įrangos
atnaujinimas

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

Vizų tarnybų darbuotojų
mokymas

Konsulinio atstovavimo
išplėtimas Lietuvos
Respublikos Generaliniame
konsulate Almatoje
Stiprinti informacijos mainus
tarp visų valdžios institucijų,
atsakingų už išorės sienų
stebėjimą

1

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT2 - Dalijimasis
informacija

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT3 - Bendri Sąjungos
standartai

1

Biometrinių duomenų
tikrinimo sistemos (II etapas)
įgyvendinimas

2015

2015

2016

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT3 - Bendri Sąjungos
standartai

2

Radijo ryšio su Lenkija ir
Latvija suderinamumas

2015

2015

2018

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT3 - Bendri Sąjungos
standartai

2015

2016

2019

2016

2016

2021

NT4 - Sąjungos acquis
KT (konkretus tikslas)2 Sienos

3

1

Upgrading of the main and
back-up centres of the VRIS
Specializuoti ir aukštesnio
lygio sienos apsaugos
pareigūnų mokymai
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KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT4 - Sąjungos acquis

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT6 - Nacionaliniai
pajėgumai

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT6 - Nacionaliniai
pajėgumai

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

NT6 - Nacionaliniai
pajėgumai

KT (konkretus tikslas)2 Sienos

KV (konkretus
veiksmas)2 - FRONTEX
įranga

2

1

Rekomendacijų, atsižvelgiant
į Šengeno vertinimo ir
stebėjimo mechanizmo
taikymo rezultatus,
įgyvendinimas
Nacionalinės (SIS)
įgyvendinimas

2

2018

2019

2022

2015

2016

2022

2017

2018

2019

2015

2016

2022

2017

2018

2019

2015

2016

2022

2015

2016

2022

Programinės ir techninės
įrangos atnaujinimas
3

1

1

Sienos kontrolės techninių
priemonių įsigijimas
Transporto priemonės,
aprūpintos šiluminio matymo
įranga, pirkimas

KT (konkretus tikslas)3 Veiklos parama

NT1 - VIZŲ srities veiklos
parama

KT (konkretus tikslas)3 Veiklos parama

NT2 - Sienų srities veiklos
parama

KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

NT1 - N.
Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

1

Policijos pajėgumų
stiprinimas siekiant užkirsti
kelią tarpvalstybiniam,
sunkiam ir organizuotam
nusikalstamumui ir kovoti su
juo

2015

2016

2022

KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

NT1 - N.
Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

2

Policijos pajėgumų
stiprinimas kuriant tyrimo ir
mokslinių tyrimų metodus,
specialią tyrimo ir IT įrangą,
laboratorinę įrangą,
apmokant naudotis šia įranga
ir supažindinant su naujais
tyrimo metodais

2015

2016

2022

KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

NT1 - N.
Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

3

2015

2016

2022

KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

NT2 - N. Dalijimasis
informacija

1

2016

2017

2018

NT2 - N. Dalijimasis
informacija

2

2016

2017

2018

2015

2016

2018

Planavi
mo etapo
pradžia

Įgyvendi
nimo
etapo
pradžia

Užbaigia
mojo
etapo
pradžia

KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

NT2 - N. Dalijimasis

1

3

KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo

Konkretus tikslas

NT / KV

Pagrin
dinis
veiksm
as

Nacionalinės VIS veiklos
valdymas
Nacionalinės SIS veiklos
valdymas

Pajėgumų stiprinimas siekiant
veiksmingai atlikti finansinių
nusikaltimų tyrimus ir kovoti
su korupcija
Habitoskopinių duomenų
registro (HDR)
modernizavimas ir darbo
vietų HDR duomenims rinkti
sukūrimas
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro (NVŽR) analitinių
priemonių sukūrimas
Elektroninių ryšių įvykių
viešuosiuose ryšių tinkluose
duomenų pateikimo ir
saugojimo sistemos
sukūrimas

Veiksmo pavadinimas
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prevencija ir kova su juo

informacija
NT3 - N. Mokymas

1

NT4 - N. Parama aukoms

1

KT (konkretus tikslas)6 Rizika ir krizė

NT1 - R. Prevencija ir
kova su ja

1

KT (konkretus tikslas)6 Rizika ir krizė

NT2 - R. Dalijimasis
informacija

1

KT (konkretus tikslas)6 Rizika ir krizė

NT2 - R. Dalijimasis
informacija

2

NT3 - R. Mokymas

1

KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo
KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo
prevencija ir kova su juo

KT (konkretus tikslas)6 Rizika ir krizė

2016

2017

2022

Apsauga ir parama
nusikaltimų liudytojams ir
aukoms

2015

2015

2022

Prevencinių pajėgumų
stiprinimas kovojant su
pavienių asmenų terorizmu ir
smurtiniais išpuoliais
nacionaliniu ir ES lygmeniu

2015

2015

2022

2016

2017

2019

2016

2017

2022

2015

2015

2022

Specializuoti teisėsaugos
pareigūnų mokymai su ES
politika susijusiomis temomis

Tinklo /platformos, skirtos
informacijos mainams tarp
pirmosios linijos pareigūnų,
sukūrimas
Pasirengimas vykdyti
automatizuotą keitimąsi
duomenimis per Interpolo
balistinės informacijos tinklą
(IBIN)
Specializuoti policijos
pareigūnų mokymai

25

BENDRIEJI RODIKLIAI IR KONKREČIOS PROGRAMOS RODIKLIAI:

Konkretus tikslas

1 - Bendros vizų politikos rėmimas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas Pradinė reikšmė Siektina reikšmė

C1 - Naudojantis fondo parama
bendradarbiavimo atvejų skaičius

konsulatų Skaičius

0,00

1,00

Projektas pagal konkretų
veiksmą

C2.1 - Naudojantis fondo parama surengtuose su bendra vizų Skaičius
politika susijusiuose mokymuose dalyvavusių darbuotojų
skaičius

0,00

400,00

Projektai

C2.2 - Išklausytų kursų skaičius (valandų skaičius)

Skaičius

0,00

80 000,00

Išklausyta valandų, projektai

C3 - Naudojantis fondo parama įsteigtų specializuotų Skaičius
pareigybių trečiosiose šalyse skaičius

0,00

0,00

Projektai

C4.1 - Teikiant fondo paramą sukurtų arba modernizuotų Skaičius
konsulatų skaičius atsižvelgiant į bendrą konsulatų skaičių

0,00

40,00

Projektai

C4.2 - Naudojantis fondo parama sukurtų arba modernizuotų %
konsulatų procentinė dalis atsižvelgiant į bendrą konsulatų
skaičių

0,00

80,00

Projektai

Konkretus tikslas

vykdyto

Duomenų šaltinis

2 - Sienos

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė reikšmė Siektina reikšmė Duomenų šaltinis

C1.1 - Teikiant fondo paramą surengtuose su sienų valdymu
susijusiuose mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Skaičius

0,00

1 960,00

Projektai

C1.2 - Teikiant fondo paramą surengtų su sienų valdymu
susijusių mokymų skaičius

Skaičius

0,00

98 000,00

Išklausyta valandų, projektai
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C2 - Naudojantis fondo parama sukurtų ar modernizuotų sienų
kontrolės (patikros ir stebėjimas) infrastruktūros objektų ir
priemonių skaičius

Skaičius

0,00

94,00

Projektai

C3.1 - Išorės sienas per automatizuotus sienos kontrolės
vartus, kurie pastatyti teikiant fondo paramą, kirtusių asmenų
skaičius

Skaičius

0,00

0,00

Projektai

C3.2 - Bendras sieną kirtusių asmenų skaičius

Skaičius

0,00

11 000 000,00

Projektai

C4 - Nacionalinių sienų stebėjimo infrastruktūros objektų,
įsteigtų ir (arba) toliau plėtojamų taikant EUROSUR, skaičius

Skaičius

0,00

13,00

Projektai

C5 - Incidentų, apie kuriuos valstybės narės pateikė pranešimą
Europos padėties vaizdo sistemai, skaičius

Skaičius

0,00

4 000,00

Projektai

Konkretus tikslas

5 - Nusikalstamumo prevencija ir kova su juo

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

C1 - Teikiant fondo paramą organizuotų bendrų tyrimų grupių
(JIT) ir vykdytų Europos daugiadalykės kovos su
nusikalstamumo grėsmėmis platformos (EMPACT)
operatyvinių projektų skaičius, taip pat dalyvaujančios
valstybės narės ir valdžios institucijos

Skaičius

0,00

2,00 Projektai

C2.1 - Teisėsaugos pareigūnų, teikiant fondo paramą
išklausiusių mokymus sienų kirtimo temomis, skaičius

Skaičius

0,00

480,00 Projektai

C2.2 - Teikiant fondo paramą surengtų mokymų
tarpvalstybinėmis temomis trukmė

Dienos
asmeniui

0,00

1 440,00 Projektai

C3.1 - Nusikalstamumo prevencijos srities projektų skaičius

Skaičius

0,00

4,00 Projektai

viena
m
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Pradinė reikšmė Siektina reikšmė Duomenų šaltinis

C3.2 - Nusikalstamumo prevencijos srities projektų finansinė
vertė

EUR

0,00

198 000,00 Projektai

C4 - Iš fondo remiamų projektų, kuriais siekiama gerinti
keitimąsi teisėsaugos srities informacija, susijusį su Europolo
duomenų sistemomis, saugyklomis arba komunikacijos
priemonėmis, skaičius (pvz., duomenų įkėlimo programos,
galimybių naudotis Saugaus keitimosi informacija tinklo
programa (angl. SIENA) didinimas, projektai, kuriais siekiama
gerinti duomenų teikimą analizei skirtoms darbo byloms ir t.
t.)

Skaičius

0,00

3,00 Projektai

Konkretus tikslas

6 - Rizika ir krizė

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė reikšmė Siektina reikšmė Duomenų šaltinis

C1 - Teikiant fondo paramą sukurtų arba patobulintų
priemonių, kuriomis siekiama sudaryti geresnes sąlygas
valstybėms narėms apsaugoti ypatingos svarbos
infrastruktūros objektus visuose ekonomikos sektoriuose,
skaičius

Skaičius

0,00

3,00

Projektai

C2 - Teikiant fondo paramą vykdytų projektų, susijusių su
rizikos vertinimu ir valdymu vidaus saugumo srityje, skaičius

Skaičius

0,00

0,00

Projektai

C3 - Teikiant fondo paramą surengtų ekspertų susitikimų,
praktinių mokymų, seminarų, konferencijų, išleistų leidinių,
sukurtų interneto svetainių ir vykdytų konsultacijų (internetu)
skaičius

Skaičius

0,00

15,00

Projektai
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6. VALSTYBĖS NARĖS PROGRAMOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PLANAS

6.1. Partnerių dalyvavimas rengiant programą
2013 m. kovo mėn., remdamasi partnerystės principu, Lietuvos vidaus reikalų ministerija (VRM)
oficialiai pakvietė atitinkamas valdžios institucijas ir įstaigas teikti pasiūlymus dėl programos.
Pasiūlymus pateikė:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;
VSAT;
Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM;
Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM;
Policijos departamentas prie VRM;
Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM;
Lietuvos Respublikos muitinė;
Lietuvos teismo ekspertizės centras;
Valstybinė teismo medicinos tarnyba;
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas;
Viešojo saugumo tarnyba prie VRM;
Priešgaisrinė apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; Vadovybės apsaugos
departamentas.

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1V-388 VRM įsteigė programos rengimo darbo grupę. Darbo grupę
sudaro 9 nariai, atstovaujantys VRM, Užsienio reikalų ministerijai, Valstybės sienos apsaugos
tarnybai prie VRM, Policijos departamentui prie VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie
VRM, Viešojo saugumo tarnybai prie
VRM ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM. Darbo grupei pirmininkauja
VRM viceministras. Remdamasi institucijų (numatomų naudos gavėjų) pasiūlymais, darbo grupė
išnagrinėjo pasiūlymus, įvertino jų atitiktį specialiesiems reikalavimams ir parengė nacionalinės
programos VSF finansinį planą. Paskui VRM, glaudžiai bendradarbiaudama su institucijomis,
atsakingomis už ES išorės sienų apsaugą, STS veikimą ir (arba) nusikaltimų prevenciją ir kovą su
tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, parengė VSF programos projektą.
VRM pasirūpino tuo, kad tarp partnerių įvairiuose programavimo ciklo etapuose nebūtų interesų
konflikto.

6.2. Stebėsenos komitetas
Stebėsenos komitetas bus įsteigtas po to, kai VRM įsakymu bus paskirstytos funkcijos tarp fondo
lėšas valdančių institucijų; jis atliks šias (ir kitas) funkcijas:

• svarstys ir tvirtins projektų atrinkimo kriterijus
• reguliariai vertins pažangą, padarytą siekiant konkrečių pagalbos tikslų
nagrinės įgyvendinimo rezultatus, visų pirma siekiant įvairių priemonių tikslų
• svarstys ir tvirtins metines ir galutines įgyvendinimo ataskaitas prieš siunčiant jas Komisijai
• teiks pasiūlymą atsakingai institucijai dėl nacionalinės programos pakeitimų ir peržiūros
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• nagrinės ir tvirtins atsakingos institucijos pasiūlytus programos pakeitimus
• bet kuriuo atveju jis gali teikti atsakingai institucijai pasiūlymus dėl pagalbos pakeitimų ar
peržiūros, kad būtų įmanoma įgyvendinti fondo tikslus arba patobulinti pagalbos valdymą,
taip pat finansų valdymą
• periodiškai atliks pažangos vertinimą
• teiks pasiūlymus atsakingai institucijai dėl programos vertinimo
• atliks kitas funkcijas ir užduotis pagal savo darbo tvarkos taisykles

6.3. Bendra stebėsenos ir vertinimo sistema
VRM bus atsakinga už tinkamą fondo lėšų valdymą ir kontrolę pagal taikytinas taisykles ir patikimo
finansų valdymo principą.
VRM atliks pirmojo lygmens (administracinę ir vietoje) kontrolę, deklaruos išlaidas Komisijai ir
pasirašys patikinimo valdymo pareiškimus ir susijusius dokumentus.
VRM naudos kompiuterizuotą stebėsenos sistemą stebėsenos duomenims rinkti ir pažangai
įgyvendinant nacionalinės programos uždavinius ir tikslus stebėti.
Tarpinį ir ex post vertinimą atliks vertinimo ekspertai, funkciniu požiūriu nepriklausomi nuo
atsakingų institucijų, audito institucijų ir įgaliotųjų institucijų.
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitingumą, vertinimo ataskaitos bus viešinamos pasitelkiant
tradicines skelbimo priemones, kaip antai spausdinant ataskaitų egzempliorius ir (arba) skelbiant jas
VRM interneto svetainėje.

6.4. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant, stebint ir vertinant nacionalinę programą
Fondo programą parengė VRM bendradarbiaudama su įstaigomis prie VRM ir kitomis nacionalinį
saugumą užtikrinančiomis valdžios institucijomis. Įgyvendinant, stebint ir vertinant nacionalinę
programą dalyvaus šios nacionalinės valdžios institucijos:

•
•
•
•
•
•
•

VSAT
Policijos departamentas prie VRM
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
IRD
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas

•
•
•
•
•

Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM
Viešojo saugumo tarnyba prie VRM
Lietuvos Respublikos muitinė
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Lietuvos policijos mokykla
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• Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
• AB „Lietuvos geležinkeliai“
Nuspręsta, kad dėl savo vaidmens įgyvendinant civilinės saugos priemones Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas prie VRM ir Vadovybės
apsaugos departamentas įgyvendinant programą nedalyvaus. Svarstytinas nevalstybinių subjektų
dalyvavimas įgyvendinant nacionalinę programą.

6.5. Informavimas ir viešinimas
Lietuva užtikrins, kad interneto svetainėje ar interneto portale būtų skelbiama:

• informacija apie nacionalinę programą ir galimybę ja naudotis
• informacija apie galimus naudos gavėjus ir apie finansavimo galimybes pagal nacionalinę
programą
• informacija piliečiams apie specialiųjų nuostatų vaidmenį ir įgyvendinimą
imantis informavimo ir komunikacijos apie nacionalinės programos rezultatus ir poveikį
veiksmų
Lietuva užtikrins nacionalinės programos įgyvendinimo skaidrumą ir parengs bei pildys pagal
kiekvieną nacionalinę programą remiamų veiksmų sąrašą, kuris bus skelbiamas interneto svetainėje
ar interneto portale.
Programos metu taip pat gali būti imamasi papildomų informavimo ir viešinimo veiksmų.

6.6. Koordinavimas su kitomis priemonėmis ir jų papildomumas
Siekdama įvertinti mastą ir sritis, kurias galima būtų finansuoti iš kelių fondų, Lietuva atliko Europos
struktūrinių ir investicijų fondų bei kitų finansinių priemonių prioritetų, uždavinių ir tikslų panašumo
ir suderinamumo vertinimą.
Kai kurios kitos ES priemonės taip pat rems veiklą, papildančią iš VSF finansuosimą veiklą:

• Europos struktūriniai ir investicijų fondai;
• Tarpvalstybinės Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) programos; Prieglobsčio ir
migracijos fondas;
Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa (ENI CBC);
• ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų planas.
Vertinant Europos struktūrinių ir investicinių fondų papildomumą, nustatyta, kad VSF skiriama
parama bus naudojama įgyvendinant 1, 2 ir 11 teminius tikslus:

• mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
• informacijos ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo skatinimas ir kokybės
gerinimas;
• institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimas.
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VRM atsako už ETB ir ENI CBC programų koordinavimą, tad šių programų koordinavimą užtikrins
VRM.
Kovos su korupcija ir darbuotojų mokymo priemonėmis papildomas ESF 11 tikslas.
VSF parama bus naudojama įgyvendinant Suomijos ir Lietuvos koordinuojamą ES Baltijos jūros
regiono strategijos veiksmų plano prioritetinės srities „Nusikalstamumas. Kova su tarpvalstybiniu
nusikalstamumu“ papildomą tikslą „Geresnis bendradarbiavimas kovojant su tarpvalstybiniu
nusikalstamumu“.
Siekiant sumažinti tarpvalstybinio nusikalstamumo mastus ir sukeliamą žalą, VSF skiriama parama
bus naudojama įgyvendinant kitų finansavimo šaltinių (7-osios pagrindų programos, Civilinės saugos
finansinės
priemonės, bendrųjų programų „Pagrindinės teisės ir teisingumas“, „Saugumas ir
laisvių apsauga“, „Solidarumas ir migracijos srautų valdymas“; „Muitinė 2020“, „Herkulis II“ ir
„Periklis“) finansuojamas priemones.
Bus įgyvendinamos visos būtinos priemonės siekiant užtikrinti tinkamą koordinavimą su
iniciatyvomis, kurias remia šios ir kitos atitinkamos išorės pagalbos priemonės. Toks koordinavimas
bus užtikrinamas įvairiais lygmenimis, pirmiausia dalyvaujant ir tariantis visiems suinteresuotiesiems
(ar potencialiai suinteresuotiesiems) subjektams nuo pat ankstyvų programavimo ir įgyvendinimo
priemonių rengimo etapų.
Stebėsenos komitetas ketina į savo sudėtį kaip narius arba kaip stebėtojus įtraukti už kitų susijusių
finansinių priemonių naudojimą atsakingų institucijų atstovus. Tokių atstovų ir partnerių
dalyvavimas būtų ypač svarbus posėdžiuose aptariant su konkrečių tikslų įgyvendinimu susijusias
problemas.

6.7. Paramos gavėjai
6.7.1. Pagrindinių programos paramos gavėjų rūšių sąrašas:
Numatoma, kad programos naudos gavėjos bus tik valstybės valdžios institucijos.
6.7.2. Tiesioginis sutarties sudarymas (jei tinkama)
Fondas veikia srityse, kuriose yra nacionalinės administracijos de jure monopolijos arba kuriose dėl
saugumo negalima skelbti atviro kvietimo teikti pasiūlymus.
Visi potencialūs ES lėšomis naudos gavėjai (VSAT, Policijos departamentas, Užsienio reikalų
ministerija, Viešojo saugumo tarnyba ir kt.) – tai vienintelės institucijos, įgaliotos vykdyti tokią veiklą,
ir tokiais atvejais susiklosto de jure ar de facto monopolinė situacija.
Fondo finansuojamos priemonės bus įgyvendinamos skelbiant ribotą kvietimą teikti pasiūlymus.
Tiesioginio sutarties pasirašymo pagrindai bus išdėstyti sprendime dėl sutarties pasirašymo.
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7. PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS
1 lentelė. VSF (sienos) finansavimo planas
Konkretus tikslas / nacionalinis tikslas

Iš viso

KT (konkretus tikslas)1.NT1 Nacionaliniai pajėgumai
KT (konkretus tikslas)1.NT2 Sąjungos acquis

2 070 000,00
210 000,00

KT (konkretus tikslas)1.NT3 Konsulinis bendradarbiavimas
IŠ VISO: NT KT1 Bendros vizų politikos rėmimas

0,00
2 280 000,00

KT (konkretus tikslas)1.KV (konkretus veiksmas)1 Konsulinis
bendradarbiavimas
IŠ VISO KT (konkretus tikslas)1 Bendros vizų politikos rėmimas

KT (konkretus tikslas)2.NT1 EUROSUR

810 000,00
3 090 000,00

12 232 288,00

KT (konkretus tikslas)2.NT2 Dalijimasis informacija
KT (konkretus tikslas)2.NT3 Bendri Sąjungos standartai
KT (konkretus tikslas)2.NT4 Sąjungos acquis

0,00
1 595 995,00
657 300,00

KT (konkretus tikslas)2.NT5 Būsimi uždaviniai

0,00

KT (konkretus tikslas)2.NT6 Nacionaliniai pajėgumai
IŠ VISO: NT KT2 Sienos

6 619 290,00
21 104 873,00

KT (konkretus tikslas)2.KV (konkretus veiksmas)2 FRONTEX įranga

IŠ VISO KT (konkretus tikslas)2 Sienos

315 000,00

21 419 873,00

KT (konkretus tikslas)3.NT1 VIZŲ srities veiklos parama

520 000,00

KT (konkretus tikslas)3.NT2 Sienų srities veiklos parama

800 000,00

IŠ VISO KT (konkretus tikslas)3 Veiklos parama

1 320 000,00

Techninė parama (sienos)

6 000 000,00

KT (konkretus tikslas)8.NT1 Veiklos parama specialiai tranzito
schemai vykdyti (Lietuva)
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148 000 000,00

IŠ VISO

179 829 873,00

2 lentelė. VSF (policija) finansavimo planas
Konkretus tikslas / nacionalinis tikslas

Iš viso

KT (konkretus tikslas)5.NT1 N. Nusikalstamumo prevencija ir kova su
juo

9 236 561,00

KT (konkretus tikslas)5.NT2 N. Dalijimasis informacija

3 262 453,00

KT (konkretus tikslas)5.NT3 N. Mokymas

957 192,00

KT (konkretus tikslas)5.NT4 N. Parama aukoms

952 000,00

KT (konkretus tikslas)5.NT5 N. Grėsmės ir rizikos vertinimas

0,00

IŠ VISO KT (konkretus tikslas)5 Nusikalstamumo prevencija ir kova
su juo

14 408 206,00

KT (konkretus tikslas)6.NT1 R. Prevencija ir kova su ja

1 500 000,00

KT (konkretus tikslas)6.NT2 R. Dalijimasis informacija

164 950,00

KT (konkretus tikslas)6.NT3 R. Mokymas

47 500,00

KT (konkretus tikslas)6.NT4 R. Parama aukoms

0,00

KT (konkretus tikslas)6.NT5 R. Infrastruktūra

0,00

KT (konkretus tikslas)6.NT6
bendradarbiavimas ištikus krizei

R.

Išankstinis

perspėjimas

ir

0,00

KT (konkretus tikslas)6.NT7 R. Grėsmės ir rizikos vertinimas

0,00

IŠ VISO KT (konkretus tikslas)6 Rizika ir krizė

1 712 450,00

Techninė parama (policija)

0,00

IŠ VISO

16 120 656,00

3 lentelė. Bendra metinė ES įsipareigojimų suma (EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IŠ VISO

VSF. Sienos

0,00

41 990 278,00

39 278 833,00

29 087 481,00

25 672 705,00

25 996 351,00

17 804 225,00

179 829 873,00

VSF. Policija

0,00

3 635 211,00

3 096 778,00

2 617 994,00

2 256 891,00

2 256 891,00

2 256 891,00

16 120 656,00

Bet kokio nukrypimo nuo mažiausios dalies, nustatytos specialiuosiuose reglamentuose,
pagrindimas.
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Dokumentai
Dokumento pavadinimas

Notification of Desgnation

Dokumento rūšis

Pranešimas apie
paskyrimą

Dokumento
data
2015-05-11
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