LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2020–2022 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2020 M. LAPKRIČIO 19 D.
ĮSAKYMU NR. 1V-1229
2020 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Eil.
Nr.

1.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

Lėšų
poreikis,
tūkst.
Eur

Tinkamai
pasirengti, kad
būtų išvengta
ekstremaliųjų
situacijų, mažėtų
jų tikimybė, o
susidarius
ekstremaliosioms
situacijoms būtų
kuo mažesni
padariniai

1.1. Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
2020–2022 m. ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonių
planą.

VSPG

Peržiūrėtas ir
atnaujintas Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
2020–2022 m.
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
planas.

1.2. Kasmet parengti informaciją
apie ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
įgyvendinimo rezultatus,
priežastis, dėl kurių planuotos
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonės
neįgyvendintos ir pateikti šią
informaciją VRM vadovybei.

VSPG,
kiti VRM
administracijos
padaliniai ir
įstaigos prie
VRM

Parengta informacija ir
pateikta VRM
vadovybei.

Atsakingas
vykdytojas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijų reikšmės ir
informacija apie priemonės vykdymą
Pasiekta informacija apie
reikšmė priemonės vykdymą 2020
2020 m. m.
100 proc. Peržiūrėtas ir atnausintas
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2020 m. lapkričio 27 d.
įsakymu Nr. 1V-1229 „Dėl
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
2020–2022 m.
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
plano patvirtinimo“.
100 proc. 100 proc.
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1.3. Atlikti Vidaus reikalų
ministerijos ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2016 m.
birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V426 „Dėl Vidaus reikalų
ministerijos ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano
patvirtinimo“, ir Vidaus reikalų
ministerijos ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro
nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2012 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. 1V-380 „Dėl
Vidaus reikalų ministerijos
ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro nuostatų patvirtinimo“,
atitikties realiai padėčiai
peržiūrą, prireikus organizuoti
minėto plano ir nuostatų
atnaujinimą.

VSPG

1.4. Atlikti Valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, veiksmų, kilus
gaisrui, plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2011 m. rugsėjo

TVŪD,
AD

Atlikta Vidaus reikalų
ministerijos
ekstremaliųjų situacijų
valdymo plano ir
Vidaus reikalų
ministerijos
ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro
nuostatų atitikties
realiai padėčiai
peržiūra, atitinkamai
pakeisti minėtas planas
ir nuostatai.

Atlikta Valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
veiksmų, kilus gaisrui,
plano peržiūra

100 proc. 50 proc.
Peržiūrėtas ir atnaujintas
Vidaus reikalų
ministerijos ekstremaliųjų
situacijų valdymo planas
išdėstytas nauja redakcija
Vidaus reikalų
ministerijos ekstremaliųjų
situacijų valdymo planas,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministro 2020 m.
lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1V-1236.
Vidaus reikalų
ministerijos ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro
nuostatai ir sudėtis nebuvo
atnaujinami 2020 m. dėl
rinkimų ir valdžios
pasikeitimų. Operacijų
centro nuostatus ir sudėtį
planuojama peržiūrėti ir
pakoreguoti iki 2021 m.
kovo 10 d.
100 proc. 100 proc.
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2 d. įsakymu Nr. 1V-665 „Dėl
Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, veiksmų, kilus
gaisrui, plano patvirtinimo“,
peržiūrą, prireikus minėtą planą
atnaujinti.
1.5. Dalyvauti kitų institucijų,
organizacijų organizuojamose
tarptautinio, valstybinio lygio
CS pratybose.

VSPG,
pagal
poreikį kiti
VRM administracijos
padaliniai ir
įstaigos prie
VRM

Dalyvauta kitų
institucijų, organizacijų
organizuojamose
tarptautinio, valstybinio
lygio CS pratybose.

Pagal
kitų
institucij
ų,
organiza
cijų
patvirtint
ą grafiką,
dalyvaut
a ne
mažiau
kaip
90 proc.

TVŪD*,
AS,
VRM
ESOC,
ADIC*,
FNTT*,
MD*

Ne mažiau kaip vienos
pratybos per metus.

–

VSPG atstovas D. Vasaris
dalyvavo Valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos 2020 m. spalio 8
d. organizuotose valstybės
lygio stalo pratybose
„Civilinės saugos subjektų
veiksmai esant
epizootijai“.

1.6. Rengti VRM institucinio
lygio CS pratybas:
1.6.1. Stalo ar funkcines
pratybas, modeliuojant įstaigos
veiksmus teroristinio išpuolio,
panaudojant sprogmenis,
pavojingas chemines medžiagas
ar kt., prie pagrindinio
darbovietės pastato ar jo viduje,
atveju.

Priemonė
kitais metais

suplanuota
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1.6.2. Stalo pratybas,
modeliuojant įstaigos veiksmus,
darbo organizavimą ir galimą
darbo vietų perkėlimą iš
pagrindinio darbovietės pastato į
kitą vietą branduolinės avarijos
Astravo elektrinėje (Baltarusijos
Respublikoje) atveju.
1.6.3. Funkcines pratybas apie
VRM, įstaigų prie VRM
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį, perspėjimą ir
evakavimąsi iš patalpų
pagrindiniame darbovietės
pastate darbo metu, įvykus
ekstremaliajam įvykiui (kilus
gaisrui ar kt.) naudojamose
patalpose.

TVŪD*,
VRM
ESOC,
IRD,
VSPG,
AD,
ADIC*,
FNTT*,
MD*
TVŪD*,
ADIC*,
FNTT*,
MD*

Ne mažiau kaip vienos
pratybos per metus.

–

Priemonė
kitais metais

Ne mažiau kaip vienos
pratybos per metus.

1

1. TVUD neorganizavo
funkcinių pratybų apie
VRM, įstaigų prie VRM
darbuotojų perspėjimą ir
evakavimąsi iš patalpų
(Šventaragio g. 2,Vilniuje),
dėl pasaulinės pandemijos
padarinių. Laikantis SAM
rekomendacijų ir vidaus
reikalų ministro įsakymų
dirbti nuotoliniu būdu ir
laikytis saugaus atstumo,
itin mažas darbuotojų
skaičius dirbo pastate.
2. FNTT neorganizavo
tokių pratybų dėl tos
pačios priežasties kaip ir
TVŪD.
3. MD neorganizavo tokių
pratybų dėl tos pačios
priežasties kaip ir TVŪD.
4.
ADIC
organizavo
pratybas.

suplanuota
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1.7. Tobulinti ESOC saugios
(apsaugotos) darbo vietos
įrengimą.

20
tūkst.
Eur**

1.8. Organizuoti VRM valdomų
registrų ir valstybės
informacinių sistemų veiklos
tęstinumo valdymo plano ir
Kibernetinių incidentų valdymo
Vidaus reikalų ministerijos
valdomose ypatingos svarbos
informacinėse infrastruktūrose
plano veiksmingumo
išbandymus

2.

Užtikrinti
valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų,
dirbančių pagal
darbo sutartis,
informavimą ir
apsaugą nuo
galimų

2.1. Siekiant užtikrinti, kad
esamos VRM priešgaisrinės
sistemos veiktų vienu metu,
plėtoti adresinės priešgaisrinės
sistemos modernizavimą.

2020
m. –
20
tūkst.
Eur;*
*
2021
m. –
40

TVŪD,
EFD

Įrengta autonominė
ventiliavimo sistema.

–

Priemonė
kitais metais

IRD

Ne mažiau kaip vienas
plano veikimo
išbandymas per metus.

1

TVŪD,
EFD,
IRD

Sujungti du iš trijų
esamų priešgaisrinės
sistemos valdymo
pultų, perprogramuotas
VRM priešgaisrinės
sistemos valdymas.
2020 m. įvykdytas
adresinės priešgaisrinės
sistemos

–

2020 m. spalio 20–22 d.
IRD
dalyvavo
Nacionalinėse kibernetinio
saugumo
pratybose
„Kibernetinis
skydas
2020“. Šių pratybų metu
buvo parengti kibernetinių
incidentų
scenarijai,
adaptuoti IRD veiklos
specifikai,
išbandytas
Valstybės
informacinių
sistemų ir registrų veiklos
tęstinumo valdymo plano
ir Kibernetinių incidentų
valdymo ypatingos svarbos
informacinėse
infrastruktūrose
plano
veiksmingumas.
Priemonė
suplanuota
kitais metais

suplanuota
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ekstremaliųjų
situacijų.

tūkst.
Eur**
2.2. Įsigyti dujokaukių VRM
patalpose (Šventaragio g. 2,
Vilniuje) dirbantiems valstybės
tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis,
skirtų apsisaugoti esant didelės
rizikos grėsmės atvejams pagal
VRM galimų pavojų ir
ekstremalių situacijų rizikos
analizę.
2.2.1. Įsigyti asmens apsaugos
priemonių VRM patalpose
(Šventaragio g. 2, Vilniuje)
dirbantiems valstybės
tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis,
skirtų apsisaugoti esant didelės
rizikos grėsmės atvejams.

2.3. Peržiūrėti ir jeigu reikia
atnaujinti VRM ir įstaigoms
priklausančių patalpų
evakuacijos planus.

modernizavimo
projekto II-sis etapas.

3,5
tūkst.
Eur
kasme
t**

TVŪD,
EFD

Įsigyta vienetais.

30
tūkst.
Eur
kasme
t**

TVŪD,
EFD

Atsižvelgiant į poreikį.

TVŪD,
ADIC,
FNTT,
MD

Peržiūrėti evakuacijos
planai

22

Pagal
poreikį

2020 m. įsigyta 22 vnt.
dujokaukių komplektų;
1 dozimetras.

2020 m. pagal poreikį
įsigyta vienkartinų veido
kaukių,
FFP2/KN95
respiratorių, vienkartinių
pirštinių, rankų ir paviršių
dezinfekcinio skysčio, 4
bekontakčiai termometrai,
VRM
pagrindiniame
pastate
sumontuoti
2
termovizoriai, įeinančių į
pastatą asmenų kūno
temperetūros kontrolei.
100 proc. TVŪD, ADIC ir MD
priemonę įvykdė.
FNTT – neįvykdė dėl
nežinomų priežasčių.
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2.4. Įdiegti arba teikti
pasiūlymus dėl įdiegtos VRM,
įstaigų prie VRM valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
perspėjimo sistemos tobulinimo
(atnaujinimo), naudojant viešųjų
ryšių tinklus ir turimus
žinybinius ryšių tinklus, taip pat
specialiai perspėjimui ir
informavimui apie gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją
situaciją numatytas priemones ir
būdus. Esant galimybei, planuoti
lėšas perspėjimo sistemos
priemonėms įsigyti.

3.

Numatyti
priemones,
mažinančias
ekstremaliųjų
situacijų riziką.

3.1. Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti VRM administracijos
ir įstaigų prie VRM valstybės
tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis,
skirtas rekomendacijas dėl
užkrėtimo kenksminga
programine įranga prevencijos ir
veiksmų, aptikus kenksmingą
programinę įrangą ar
kibernetinės atakos atveju.

ADIC, MD

20
tūkst.
Eur
(FNT
T lėšų
poreik
is
2021
m.)**

FNTT

IRD

Peržiūrėta ir prireikus
atnaujinta valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
perspėjimo apie
gresiančią ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją
sistema.
Įdiegta, valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
perspėjimo apie
gresiančią ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją
sistema.
Atlikta rekomendacijų
peržiūra ir pagal poreikį
atnaujintos
rekomendacijos.

100 proc. MD patikrino ir atnaujino
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų,
dirbančių
pagal
darbo
sutartis,
perspėjimo apie gresiančią
ar
susidariusią
ekstremaliąją
situaciją
sistemą.
ADIC
patalpose
perspėjimo sistema įdiegta.
–
Priemonė
suplanuota
kitais metais

100 proc. IRD įvertino nuotolinio
darbo rizikas valstybėje
paskelbus ekstremaliąją
padėtį dėl COVID-19
viruso.
2020-03-16
parengta ir el. paštu
išplatinta
Saugos
reikalavimų
atmintinė
valstybės tarnautojams ir
darbuotojams,
dirbantiems
nuotoliniu
būdu.
2020-04-06
parengtas ir išplatintas
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3.2. Atlikti centrinio ryšių
mazgo remontą ir pašalinti
degias apdailos medžiagas;
išnagrinėti galimybę įrengti
tinkamą kondicionavimą.

IRD,
TVŪD

Atliktas centrinio ryšių
mazgo remontas;
pašalintos degios
apdailos medžiagos;
įvertintas
kondicionavimo
poreikis; užtikrintas

–

saugos pranešimas dėl
rizikų
elektroninėje
erdvėje
valdymo,
padaugėjus
suklastotų
elektroninių
laiškų,
kuriuose
pateikiama
nuoroda į kenksmingą
programinį kodą. 2020-1020 parengtas ir išplatintas
papildomas
saugos
pranešimas
apie
suklastotus laiškus. Saugos
reikalavimų
atmintinė
valstybės tarnautojams ir
darbuotojams,
dirbantiems
nuotoliniu
būdu (10 pareigų ir 10
draudimų)
pateikta
Informatikos
ir ryšių
departamento
interneto
svetainėje
https://ird.lt/lt/veiklossritys/informacijossauga/metodine-medziaga.
Priemonė
suplanuota
kitais metais
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4.

5.

Stiprinti
gebėjimus
reaguoti į
ekstremaliąsias
situacijas.

Informuoti
gyventojus apie
ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos
priemones ir jų
įgyvendinimą.

tinkamas
kondicionavimas.
VRM ESOC nariai,
baigę įvadinius CS
mokymo programos
kursus.

4.1. Siekti, kad visi VRM ESOC
nariai būtų baigę įvadinius CS
mokymo programos kursus, o
baigusieji įvadinius CS mokymo
programos kursus kas 3 metus
kvalifikaciją CS srityje tobulintų
pagal tęstinio CS mokymo
programas.
4.2. Vykdyti CS mokymus darbo
vietose VRM, įstaigų prie VRM
valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis, pagal parengtą
metinį įstaigos personalo CS
mokymo planą (programą).

AS,
TVŪD,
VRM
ESOC
nariai

AS,
AD,
TVŪD,
ADIC,
FNTT,
MD

CS mokymai darbo
vietoje

5.1. Paskelbti (atnaujinti) VRM
interneto svetainėje VRM
ekstremaliųjų situacijų valdymo
ir ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planus ir
informaciją apie šių planų
įgyvendinimą.

AD,
VSPG

VRM interneto
svetainėje paskelbti ar
prireikus atnaujinti
VRM ekstremaliųjų
situacijų valdymo ir
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
planai, informacija apie
šių planų įgyvendinimą.

95 proc.

1

2020 m. buvo 1 VRM
ESOC narys (iš visų
paskirtų),
neišklausęs
įvadinių
CS
mokymo
programos kursų.

1.
VRM
darbuotojai
išklausė nuotolinius CS
mokymus.
2. TVŪD darbuotojai
išklausė nuotolinius CS
mokymus.
3.
ADIC
priemonės
neįvykdė.
4.
FNTT
priemonės
neįvykdė.
5.
MD
priemonės
neįvykdė.
100 proc.
Įvykdyta 100 proc.
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* Pagrindiniai darbovietės pastatai: TVŪD – Šventaragio g. 2, Vilnius; ADIC – Žirmūnų g. 1D, Vilnius; FNTT – Šermukšnių g. 3, Vilnius; MD – L.
Sapiegos g. 1, Vilnius.
** Priemonės finansuojamos iš istaigoms skirtų bendrųjų asignavimų.
Sutrumpinimai:
ADIC – Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM
AD – VRM Administravimo departamentas
CS – civilinė sauga
EFD – VRM Ekonomikos ir finansų departamentas
ESOC – VRM ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
FNTT – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM
IRD – Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM
MD – Migracijos departamentas prie VRM
RPD – Regioninės plėtros departamentas prie VRM
TVŪD – Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM
VRM – Vidaus reikalų ministerija
VSPG – VRM Viešojo saugumo politikos grupė
AS – vidaus reikalų ministro įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vykdyti atitinkamas civilinės saugos funkcijas institucijoje (Vidaus reikalų ministerijos
Projektų ir kokybės valdymo skyriaus patarėjas Vytautas Žemionis, tel. 271 8412, el. p. vytautas.zemionis@vrm.lt).
________________________

