PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.1V-381
VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2016–2018 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

B

5.2.13.

C
1.1.
1.1.2.

1

Vykdyti Vyriausybės 2016
metų prioritetinio darbo
„Padidinti Vidaus reikalų
ministerijai pavaldžių
įstaigų, įeinančių į
ginkluotųjų pajėgų sudėtį,
kovinę parengtį ir
pajėgumus: atnaujinti ir
modernizuoti Valstybės
sienos apsaugos tarnybos
prie VRM, Viešojo
saugumo tarnybos prie
VRM ir Vadovybės
apsaugos departamento
prie VRM ginkluotę,
techniką ir amuniciją;
vykdyti šių įstaigų
bendras pratybas su
kariniais vienetais,
stiprinant integruotą
pajėgų veikimą“
įgyvendinimą.

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

I
II
III
IV
I
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ PRIORITETAI
Štabo Veiklos ir
Atnaujinta
RN
RN
RN
RN
Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus
operacijų
ginkluotė, technika
reikalų ministerijos 1vadas
organizavimo
ir amunicija,
skyrius,
procentais
Pajėgų tiesioginės
paramos valdyba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 METŲ PRIORITETAI
Saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas.
Padidinti viešojo saugumo paslaugų prieinamumą ir reagavimo
veiksmingumą bei efektyvumą: integruoti policijos, valstybės sienos
Štabo viršininkas
apsaugos, viešojo saugumo tarnybos pajėgas į bendrą pajėgų valdymo
sistemą; integruoti greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų

Toliau Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniai ir pareigybės be nuorodos „Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos“

2

Kodas

1.1.2.7.

1.2.

1.2.6.

1.2.6.3.

1.3.
R-01-04-0102
P-01-04-0101-01
P-01-04-0101-02
P-01-04-01-

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

I
II
III
IV
I
valdymą į Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 tinklą; užtikrinti
Bendrojo pagalbos centro ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiklos
atitiktį Priešgaisrinės saugos standarte numatytiems reikalavimams;
skatinti kaimo bendruomenes kurti savanorių ugniagesių formuotes
kaimo vietovėse; supaprastinti asmenų skundų ir pranešimų
nagrinėjimo tvarką viešąjį saugumą užtikrinančiose įstaigose
Siekiant įvertinti Vidaus Štabo Veiklos ir
Įvykdyta plano
100
100
100
100
reikalų
ministerijos operacijų
priemonių pagal
statutinių įstaigų pareigūnų organizavimo
kompetenciją,
reagavimą
į
galimas skyrius
procentais
(tikėtinas)
grėsmes,
organizuoti
pajėgų
pasirengimo
išbandymo
mokomąsias ir prevencines
priemones; atlikti sistemos
efektyvumo
ir
veiksmingumo analizę.
Grėsmių, susijusių su nusikaltimais elektroninėje erdvėje, nusikaltimais valstybės finansų sistemai, tarptautinio pobūdžio organizuotais nusikaltimais ir
terorizmu, šešėline ekonomika, mažinimas
Štabo viršininkas
Sumažinti ir šalinti rizikos veiksnius, didinančius teroro aktų
tikimybę: sustiprinti kriminalinę žvalgybą ir baudžiamąjį
persekiojimą kovos su terorizmu srityje; plėtoti tarpžinybinį ir
tarpvalstybinį bendradarbiavimą šioje srityje; sustiprinti
teroristinių organizacijų narių bei užsienio kovotojų (angl. Foreign
Fighters) reiškinio kontrolę, siekiant užkirsti kelią galimiems
teroro išpuoliams.
Organizuoti bendras teroro
Štabo Veiklos ir
Dalyvauta
100
aktų prevencijos ir
operacijų
pratybose su LR
likvidavimo pratybas.
organizavimo
kariuomene,
skyrius
procentais
Pasirengimas krašto gynybai ir atsako į nekonvencines grėsmes bei civilinės saugos stiprinimas
Pasirengimo vykdyti mobilizacijos užduotis lygis, balais, ne mažiau
kaip
Atnaujintos ginkluotės, dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius
Pajėgų tiesioginės paramos valdyba

Atnaujintos technikos dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba

Atnaujintos amunicijos dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba

3

Kodas
01-03
1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai

Įgyvendinti Vidaus reikalų
sistemos institucijų,
priskiriamų ginkluotosioms
pajėgoms, parengimo
valstybės ginkluotai
gynybai veiksmų planą,
patvirtintą krašto apsaugos
ministro ir vidaus reikalų
ministro 2015 m. liepos 16
d. įsakymu Nr. VR13RN/1-1RN- 1(RN)
Parengti ir patvirtinti 2016
metų Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie
VRM, Viešojo saugumo
tarnybos prie VRM ir
Vadovybės apsaugos
departamento prie VRM
bendradarbiavimo su
Lietuvos kariuomene
priemonių planus
Atnaujinti ir modernizuoti
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie VRM,
Viešojo saugumo tarnybos
prie VRM ir Vadovybės
apsaugos departamento prie
VRM ginkluotę, techniką ir
amuniciją
Vykdyti bendras Valstybės
sienos apsaugos tarnybos
prie VRM, Viešojo
saugumo tarnybos prie
VRM ir Vadovybės
apsaugos departamento prie
VRM pratybas, mokymus ir
seminarus su Lietuvos
kariuomenės struktūriniais

Vado
pavaduotojas;
Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius;
Vilniaus ir Kauno
daliniai

Įgyvendinta
planuotų priemonių
per nustatytą
terminą, ne mažiau
kaip, procentais

100

100

100

100

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius

Parengtas
dokumentas per
nustatytą terminą,
ne vėliau, kaip,
data

03-31

-

-

-

Pajėgų tiesioginės
paramos valdyba

RN rodiklis

RN

RN

RN

RN

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius;
Mokymo ir
kovinio rengimo
centras;
Vilniaus ir Kauno
daliniai

Įgyvendinta
planuotų priemonių
per nustatytą
terminą, ne mažiau
kaip, procentais

100

100

100

100

I

II

III

IV

I

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

4

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

I

II

III

IV

I

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

padaliniais; pagal
kompetenciją vykdyti šių
vidaus reikalų sistemos
įstaigų pareigūnų rengimą
pagal karinio rengimo
reikalavimus
4.3.
P-01-04-0202-02
4.3.1.

Statutinių įstaigų valstybės tarnautojų motyvacijos ir administracinių gebėjimų didinimas.
Skirta lėšų vieno statutinių įstaigų valstybės tarnautojo kvalifikacijos
kėlimui, ne mažiau kaip, eurais

26,4

Stiprinti strateginio planavimo, vadovavimo, analitinius ir kitus
(bendravimo, komunikavimo ir kt.) gebėjimus

Mokymo ir kovinio rengimo centras
Vyriausiasis patarėjas, Štabas

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
Pirmas veiklos prioritetas – NUOLATINĖ SPECIALIOJI PARENGTIS – VIEŠOJO SAUGUMO UŽTIKRINIMO GARANTAS
Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

P-01-04-0201-03

Užtikrinta ypatingų ar ekstremaliųjų situacijų, grupinių veiksmų,
Visiškai
Visiškai
Visiškai
Visiškai
kuriais pažeidžiama viešoji tvarka masinių renginių metu ir vidaus
užtikrinta užtikrinta užtikrinta
užtikrinta
tvarka laisvės atėmimo vietose, kontrolė
Pirma prioritetinė kryptis – Nuolatinės specialiosios parengties sistemos veiksmingumo stiprinimas, siekiant greitai
reaguoti krizių valdymo atvejais
Visiškai aprūpintų pareigūnų asmens apsaugos priemonėmis, dalis,
77
procentais

P-01-04-0101-04

Kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne senesne nei 5 metų technika,
dalis nuo bendro naudojimo, procentais

39

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba

P-01-04-0201-05

Ne ilgiau kaip 7 metus naudojamų tarnybinio transporto priemonių,
skirtų pavestoms funkcijos užtikrinti, dalis, procentais

43

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba

R-01-04-0101
1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius

Dalyvauta vieningų
pajėgų pasirengimo
pratybose, ne
mažiau kaip,
skaičius

-

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba

Štabo viršininkas

Stiprinti vieningos pajėgų valdymo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą:
dalyvauti vieningų pajėgų
pasirengimo išbandymo
mokomosiose ir
prevencinėse priemonėse,
įvertinti VST pareigūnų
reagavimą į galimas

Štabo viršininkas

-

-

1

5

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai
(tikėtinas) grėsmes
pagal kompetenciją
prisidėti prie vieningos
pajėgų valdymo sistemos
efektyvumo ir
veiksmingumo analizės
atlikimo

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

I

II

III

IV

I

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius

Dalyvauta atliekant 12.31
(pagal poreikį)
vieningos pajėgų
valdymo sistemos
efektyvumo ir
veiksmingumo
analizę, data
Didinti VST pareigūnų specialiąją parengtį: įsigyti būtinosios asmens apsaugos priemonių komplektus, organizacinę
techniką ir priemones bei tarnybinio transporto priemones

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
viršininkas

P-01-04-0201-03

Visiškai aprūpintų pareigūnų asmens apsaugos priemonėmis, dalis,
procentais

70

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Taktinės paramos skyrius

P-01-04-0101-04

Kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne senesne nei 5 metų technika,
dalis nuo bendro naudojimo, procentais

39

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Ryšių paramos skyrius

P-01-04-0201-05

Ne ilgiau kaip 7 metus naudojamų tarnybinio transporto priemonių,
skirtų pavestoms funkcijos užtikrinti, dalis, procentais

43

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Specialaus transporto centras

1.1.1.2.

1.1.2.

1.2.
R-01-04-0102

Antra prioritetinė kryptis – Pasirengimas krašto gynybai ir atsako į nekonvencines grėsmes bei civilinės saugos
stiprinimas
Pasirengimo vykdyti mobilizacijos užduotis lygis balais, ne mažiau
RN
RN
RN
RN
kaip (10 balų sistemoje)

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Specialaus transporto centras, Taktinės
paramos skyrius, Ryšių paramos skyrius.

Atnaujintos ginkluotės dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Aptarnavimo skyrius

Atnaujintos technikos dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Aptarnavimo skyrius

Atnaujintos amunicijos dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Aptarnavimo skyrius

P-01-04-0101-01
P-01-04-0101-02
P-01-04-0101-03
1.2.1.

Vado pavaduotojas

Didinti VST kovinę parengtį ir pajėgumus: atnaujinti ir modernizuoti ginkluotę, techniką ir amuniciją; vykdyti bendras
pratybas su kariniais vienetais, stiprinant integruotą pajėgų veikimą

Vado pavaduotojas

6

Kodas

1.2.1.1.

1.2.1.2.

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

I

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
I
II
III
IV
Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas

1.2.1.1. įgyvendinti vidaus
reikalų sistemos institucijų,
priskiriamų ginkluotosioms
pajėgoms, parengimo
valstybės ginkluotai
gynybai veiksmų planą,
patvirtintą krašto apsaugos
ministro ir vidaus reikalų
ministro 2015 m. liepos 16
d. įsakymu Nr. VR13RN/1-1RN-1(RN).
parengti ir įgyvendinti 2016
metų VST
bendradarbiavimo su
Lietuvos kariuomene
priemonių planą
1.2.1.3. atnaujinti ir
modernizuoti VST
ginkluotę, specialiąją
techniką ir amuniciją,
atsižvelgiant į Lietuvos
kariuomenės vado
patvirtintą Organizacinių
sistemų ir įrangos lentelę
(OSIL)

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius

Parengtas VST
valstybės
ginkluotos gynybos
operacinio plano
projektas, skaičius

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius

Parengtas
dokumentas per
nustatytą terminą,
ne vėliau, kaip,
data
Vykdyti viešuosius
pirkimus pagal
patvirtintą Viešųjų
pirkimų vykdymo
planą, procentais

03-31

-

-

-

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyriaus vyriausiasis

-

-

-

100

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Parengtas
Organizacinių
sistemų ir įrangos
lentelės (OSIL)
projektas ir
pateiktas derinti
Lietuvos
kariuomenės vadui,
per nustatytą
terminą, skaičius

-

-

-

1

vykdyti bendras pratybas,
mokymus ir seminarus su
Lietuvos kariuomenės
struktūriniais padaliniais

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyriaus

Įgyvendintas 2016
metų Lietuvos
kariuomenės ir
VST

-

-

-

100

Pajėgų tiesioginės
paramos valdybos
Aptarnavimo
skyrius

1.2.1.3.

1.2.1.4.

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

1

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas

7
Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Kodas

pagal patvirtintą 2016 metų
bendradarbiavimo
priemonių planą
stiprinant pareigūnų,
atsakingų už krizių,
ypatingų ir ekstremaliųjų
situacijų valdymą,
gebėjimus dalyvauti
Europos žandarmerijos
specialiųjų pajėgų
(EUROGENFOR)
organizuojamose
tarptautinėse pratybose ir
mokymuose bei bendrose
vidaus reikalų statutinių
įstaigų pratybose

1.2.1.5.

Atsakingi
vykdytojai

Štabo
Tarptautinio
bendradarbiavimo
ir informacinės
paramos skyrius

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai
bendradarbiavimo
priemonių planas,
procemtai
Vykdyti priemones
nustatytais
terminais ir
apimtimi, proc.

I

100

II

100

III

100

IV

100

I

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

Mokymo ir kovinio rengimo centras

Antras veiklos prioritetas – VEIKSMINGAS IR EFEKTYVUS SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGOS IR KONVOJAVIMO UŽTIKRINIMAS
R-01-04-0201

Užtikrintas sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimas

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

R-01-04-0202

Užtikrinta svarbių valstybės objektų apsauga

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

2.1.
P-01-04-0101-06
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Pirma prioritetinė kryptis – Grėsmių prieš saugomus svarbius valstybės objektus ir konvojavimą prevencija ir
užkardymas

vado pavaduotojas

Įvykdytų mokymų saugomuose svarbiuose valstybės objektuose, ne
mažiau kaip, skaičius

Mokymo ir kovinio rengimo centras

2

4

6

8

organizuoti VST pareigūnų pasirengimo mokomąsias priemones ir dalyvauti kartu su kitų vidaus reikalų statutinių
įstaigų pajėgomis bendruose reagavimo į galimas (tikėtinas) grėsmes saugomame objekte vertinime; pagal
kompetenciją atlikti apsaugos sistemos veiksmingumo analizę
organizuoti bendras teroro aktų prevencijos ir likvidavimo pratybas

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius, Mokymo ir kovinio rengimo
centras;
Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius,

optimizuoti konvojaus tarnybą: perskirstyti planinio konvojaus maršrutus, parengti ir suderinti konvojavimo
taisyklių pakeitimo projektą, įsigyti naujų spec. transporto priemonių, optimizuoti konvojaus tarnybos darbo krūvį
tarp padalinių
Antra prioritetinė kryptis – Statutinių valstybės tarnautojų motyvacijos ir administracinių gebėjimų didinimas

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius, Pajėgų tiesioginės paramos
valdyba
Vyriausiais patarėjas

8

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

IV
26,4

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
I
II
III
IV
Finansų ir apskaitos skyrius

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

I

II

III

P-01-04-0202-02

Skirta lėšų vieno statutinių įstaigų valstybės tarnautojo kvalifikacijos
kėlimui, ne mažiau kaip, eurais

P-01-04-0202-01

Kvalifikaciją tobulinusių pareigūnų dalis, ne mažiau kaip, procentais

65

Mokymo ir kovinio rengimo centras

P-01-04-0202-03

Viešojo saugumo tarnybos darbuotojų, teigiamai vertinančių esamą
kvalifikacijos tobulinimo sistemą dalis, ne mažiau kaip, procentais

75

Štabo Personalo skyrius

P-01-04-0201-01

Pirminės grandies pareigūno vidutinis darbo užmokestis, ne mažiau
kaip, eurais

830

Finansų ir apskaitos skyrius

P-01-04-0201-02

Viduriniosios grandies pareigūno vidutinis darbo užmokestis, ne
mažiau kaip, eurais

1017

Finansų ir apskaitos skyrius

P-01-04-0201-06
2.2.1.

Viešojo saugumo tarnybos darbuotojų, patenkintų darbo sąlygomis
dalis, ne mažiau kaip, procentais

75

Štabo Personalo skyrius

2.2.1.1.

organizuoti strateginio
planavimo sesijas

Štabo Plėtros
planavimo
skyrius

2.2.1.2.

pagal kompetenciją
įgyvendinti pareigūnų
rengimą pagal karinio
rengimo reikalavimus

Mokymo ir
kovinio rengimo
centras

2.2.1.3.

pagal kompetenciją
dalyvauti CEPOL
organizuojamuose
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose,

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius

Stiprinti strateginio planavimo, vadovavimo, analitinius ir kitus (bendravimo, komunikavimo ir kt.) gebėjimus
Organizuota
strateginio
planavimo sesija
2017–2019 metų
strateginiam
veiklos planui
parengti, skaičius
Įgyvendinti VST
pareigūnų rengimą
pagal karinio
rengimo
reikalavimus
vykdyti valstybės
ginkluotą gynybą
(LK vado 2015 01
28 įsak.Nr. 89),
skaičius
Pareigūnų
komandiruotų į
specializuotus
CEPOL
organizuotus

-

1

-

-

-

-

-

20

-

-

-

2

Vyriausiais patarėjas

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

9

Kodas

2.2.2.

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

I
II
III
kursus (seminarus),
ne mažiau kaip,
skaičius
Dalyvauti konsoliduojant vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų bendrąsias vidaus
administravimo (logistikos, kvalifikacijos kėlimo ir mokymų, viešųjų pirkimų ir kt.) funkcijas

IV

I

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

Vyriausiais patarėjas

2.2.3.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą (toliau – Statutas) siekti nuosekliai didinti statutiniams
valstybės tarnautojams darbo užmokestį, vadovaujantis Statute numatytomis procedūromis

Štabo viršininkas

2.2.4.

Štabo viršininkas

2.3.

Populiarinti Viešojo saugumo tarnybos veiklą: rengti VST pristatymus viešoje erdvėje, prisidėti prie
bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis, viešosiomis ir švietimo įstaigomis, ugdant piliečių, moksleivių
patriotiškumą, pilietiškumą. Prisidėti prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomo projekto „Visuomenė į Vyriausybę“
įgyvendinimo
Trečia prioritetinė kryptis – Valdymo efektyvumo didinimas ir valdymo kaštų mažinimas

R-01-04-0103

Darbuotojų, tenkančių vienam vadovaujančiam darbuotojui, skaičius ne
mažiau kaip

4

Štabo Personalo skyrius

P-01-04-0201-07

Neužimtų pirminės ir viduriniosios grandies pareigūnų pareigybių dalis
ne daugiau kaip, procentais

9

Štabo Personalo skyrius

P-01-04-0201-04

Viešieji prekių, paslaugų ir darbų elektroniniai pirkimai, iš visų
skelbiamų pirkimų, sudaro ne mažiau kaip, procentais

95

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba

P-01-04-0101-05

Santykis tarp investicijų Valstybės investiciniams projektams ir darbo
užmokesčio, ne mažiau kaip, procentais

15,2

Finansų ir apskaitos skyrius

2.3.1.
D

Tobulinti Viešojo saugumo tarnybos valdymo struktūrą: rengti naujos redakcijos pareigybių sąrašą atsižvelgiant į
Valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų administracinių struktūrų tobulinimo rekomendacijas
TEISĖKŪROS INICIATYVOS IR TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS
Pagal kompetenciją teikti
siūlymus ir dalyvauti
rengiant teisės aktų
projektus, susijusius su
VST priskirtų funkcijų
vykdymu bei statutinių
valstybės tarnautojų
socialinėmis garantijomis
teisinio reguliavimo
tobulinimo

Štabo Teisės
skyrius

Dalyvauta rengiant
teisės aktų
projektus, procentai

100

100

100

100

Vyriausiais patarėjas

10

Kodas
01
E-01-01
01.04.
01.04.01

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Strateginis tikslas – ATKURTI VIEŠĄJĄ TVARKĄ YPATINGŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS, VYKDYTI KONVOJAVIMĄ IR
UŽTIKRINTI SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGĄ
Masinių renginių ar ypatingų, ekstremalių situacijų metu per nustatytus Atkurta
Atkurta
Atkurta
Atkurta
Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
terminus atkurta viešoji tvarka
skyrius
Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

Programa – VIEŠOSIOS TVARKOS ATKŪRIMAS, KONVOJAVIMAS IR SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA
Įgyvendinamas Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – įgyvendinti viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi
saugesni
1-asis programos tikslas – efektyvus ir veiksmingas viešosios tvarkos atkūrimas ekstremalių ir ypatingų situacijų metu

R-01-04-0102

Užtikrinta ypatingų ar ekstremaliųjų situacijų, grupinių veiksmų,
kuriais pažeidžiama viešoji tvarka masinių renginių metu ir vidaus
tvarka laisvės atėmimo vietose, kontrolė
Pasirengimo vykdyti mobilizacijos užduotis lygis, balais, ne mažiau
kaip (10 balų sistemoje)

R-01-04-0103

Darbuotojų, tenkančių vienam vadovaujančiam darbuotojui, skaičius ne
mažiau kaip

01.04.01.01

1-ojo programos tikslo 1-asis uždavinys – užtikrinti tinkamą kovinį pasirengimą stiprinant specialiąją nuolatinę
parengtį

R-01-04-0101

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

RN

RN

RN

RN

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

4

Štabo Personalo skyrius

P-01-04-0101-01

Atnaujintos ginkluotės dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Taktinės paramos skyrius

P-01-04-0101-02

Atnaujintos technikos dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Taktinės paramos skyrius

P-01-04-0101-03

Atnaujintos amunicijos dalis, ne mažiau kaip, procentais

RN

RN

RN

RN

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Taktinės paramos skyrius

P-01-04-0101-04

Kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne senesne nei 5 metų technika,
dalis nuo bendro naudojimo, procentais

39

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Ryšio paramos skyrius

P-01-04-0101-05

Santykis tarp investicijų Valstybės investiciniams projektams ir darbo
užmokesčio, ne mažiau kaip, procentais

15,2

Finansų ir apskaitos skyrius

P-01-04-0101-06

Įvykdytų mokymų saugomuose svarbiuose valstybės objektuose, ne
mažiau kaip, skaičius

8

Mokymo ir kovinio rengimo centras

01.04.02.

2

4

6

2-asis programos tikslas – efektyvi ir veiksminga svarbių valstybės objektų apsauga bei užtikrintas saugus konvojavimas

11

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai

R-01-04-0201

Užtikrintas sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimas

R-01-04-0202

Užtikrinta svarbių valstybės objektų apsauga

I
Visiškai
užtikrinta

II
Visiškai
užtikrinta

III
Visiškai
užtikrinta

IV
Visiškai
užtikrinta

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
I
II
III
IV
Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

01.04.02.01

2-ojo programos tikslo 1-asis uždavinys – užtikrinti veiksmingą valdymą ir tinkamą materialinį bei techninį
aprūpinimą

P-01-04-0201-01

Pirminės grandies pareigūno vidutinis darbo užmokestis, ne mažiau
kaip, eurais

830

Finansų ir apskaitos skyrius

P-01-04-0201-02

Viduriniosios grandies pareigūno vidutinis darbo užmokestis, ne
mažiau kaip, eurais

1017

Finansų ir apskaitos skyrius

P-01-04-0201-03

Visiškai aprūpintų pareigūnų asmens apsaugos priemonėmis, dalis,
procentais

70

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Taktinės paramos skyrius

P-01-04-0201-04

Viešieji prekių, paslaugų ir darbų elektroniniai pirkimai, iš visų
skelbiamų pirkimų, sudarys ne mažiau kaip, procentais

98

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Aptarnavimo skyrius

P-01-04-0201-05
P-01-04-0201-06

Ne ilgiau kaip 7 metus naudojamų tarnybinio transporto priemonių,
skirtų pavestoms funkcijos užtikrinti, dalis, procentais

43

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Specialaus transporto centras

Viešojo saugumo tarnybos darbuotojų, patenkintų darbo sąlygomis
dalis, ne mažiau kaip, procentais

75

Štabo Personalo skyrius

P-01-04-0201-07

Neužimtų pirminės ir viduriniosios grandies pareigūnų pareigybių
dalis, ne daugiau kaip, procentais

9

Štabo Personalo skyrius

01.04.02.02

2-ojo programos tikslo 2-asis uždavinys – užtikrinti pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą

P-01-04-0202-01

Kvalifikaciją tobulinusių pareigūnų dalis, ne mažiau kaip, procentais

51

Mokymo ir kovinio rengimo centras

P-01-04-0202-02

Skirta lėšų vieno statutinių įstaigų valstybės tarnautojo kvalifikacijos
kėlimui, ne mažiau kaip, eurais

26,4

Finansų ir apskaitos skyrius

P-01-04-0202-03

Viešojo saugumo tarnybos darbuotojų, teigiamai vertinančių esamą
kvalifikacijos tobulinimo sistemą dalis, ne mažiau kaip, procentais

75

Mokymo ir kovinio rengimo centras

01-01-01

Atkurti (užtikrinti) viešąją tvarką šalyje ir vidaus tvarką laisvės
atėmimo vietose, stiprinti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų
kovinį, fizinį bei specialųjį pasirengimą

Asignavimai
14 246

12

Kodas

01-01-02

01-01-03

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Esant būtinumui atkurti
(užtikrinti) viešąją tvarką
šalyje ir vidaus tvarką
laisvės atėmimo vietose

VST jungtinės
pajėgos

Vertinimo
kriterijai

Atkurta (užtikrinta)
viešoji tvarka
šalyje ir vidaus
tvarka laisvės
atėmimo vietose
Sukurti Viešojo saugumo tarnybos pajėgų operatyvaus valdymo
bei operacijų sistemą ir organizuoti šių pajėgų pasirengimo
efektyviai reaguoti krizių valdymo atvejais patikrinimus
Įrengti VST Jungtinį
Štabo Veiklos ir
Įrengtas VST
operacijų centrą (JOC)
operacijų
Jungtinį operacijų
organizavimo
centras (JOC),
skyrius,
skaičus
Pajėgų tiesioginės
paramos valdybos
viršininkas
Organizuoti JOC veiklos
Štabo Veiklos ir
Dalyvauti bendrose
patikrinimą
operacijų
VRM statutinių
organizavimo
įstaigų operatyvaus
skyrius
(vieningų pajėgų)
valdymo pratybose,
skaičius
Pirkti Viešojo saugumo tarnybos ginkluotę ir kitą ilgalaikį turtą ir
atnaujinti automobilių parką (VIP)
Įsigyti ginkluotę ir kitą
ilgalaikį turtą, racionaliai
panaudojant skirtas lėšas

Pajėgų tiesioginės
paramos valdyba,
Finansų ir
apskaitos skyrius

Pirkti automobilį
ginkluotei ir spec.
priemonėms vežti
bei sunkvežimį,
skaičius
Specialaus
transporto su
vandens
patrankomis
įsigijimas
Dyzelinio elektros
generatoriaus
pirkimas, skaičiaus
Specialiosios

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais
I
Visiškai
užtikrinta

II
Visiškai
užtikrinta

III
Visiškai
užtikrinta

IV
Visiškai
užtikrinta

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
I
II
III
IV
Štabo viršininkas

Asignavimai
1
-

1

1

1

Štabo viršininkas

-

1

1

1

Štabo viršininkas

Asignavimai
1 148
-

-

-

2

RN

RN

RN

RN

-

-

-

-

1

-

1

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
viršininkas,
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

13

Kodas

02-01-01

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

kompiuterinės
technikos
(duomenų
saugojimo tinklinės
saugyklos)
pirkimas, skaičius
Specialiosios
kompiuterinės
technikos (serverio
ir tinklinės įrangos)
pirkimas,skaičius
Ginkluotės ir
specialiųjų
priemonių
įsigijimas
Vykdyti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą jų
konvojavimo metu, saugoti svarbius valstybės objektus
Vykdyti konvojavimą

02-01-02

Atsakingi
vykdytojai

I

II

III

IV

-

-

-

1

RN

RN

RN

RN

I

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

Asignavimai
784

Užtikrinti
konvojuojamųjų
apsaugą ir saugumą
Vykdyti svarbių valstybės
Vilniaus dalinys,
Užtikrinti saugomų
objektų apsaugą
Kauno dalinys
svarbių valstybės
objektų apsaugą
Pirkti Viešojo saugumo tarnybai specialųjį transportą skirtą
konvojuoti (VIP)

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

Vykdyti viešųjų pirkimų
procedūras

-

Vilniaus dalinys,
Kauno dalinys

Pajėgų tiesioginės Pirkti du
paramos valdybos automobilius
Aptarnavimo
žmonėms vežti (30
skyrius
žmonių), skaičus
Kelti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų kvalifikaciją

Asignavimai
343
-

-

2

Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
viršininkas

Asignavimai

02-02-01

25
Organizuoti darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą

Mokymo ir
kovinio rengimo
centras

Lėšų, skirtų VST
statutinių valstybės
tarnautojų
kvalifikacijos

-

-

-

26,4

Finansų ir apskaitos skyrius

14

Kodas

02-02-02

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais

Vertinimo
kriterijai

I

II

III

IV

kėlimui, dalis nuo
institucijai skiriamų
asignavimų
statutinių valstybės
tarnautojų darbo
užmokesčiui,
procentai
Vykdyti perėmimus ir perdavimus nuteistųjų asmenų, pareiškusių
nuteisusiai užsienio valstybei norą likusią bausmės dalį atlikti LR
arba valstybėje, kurios piliečiais jie yra
Užtikrintas
nuteistųjų asmenų,
pareiškusių
nuteisusiai užsienio
valstybei norą
likusią bausmės
dalį atlikti LR arba
valstybėje, kurios
piliečiais jie yra,
perėmimas ir
perdavimas
Dalyvauti Europos žandarmerijos specialiųjų pajėgų
(EUROGENFOR) organizuojamose tarptautinėse pratybose bei
mokymuose ir rengti bendras statutinių įstaigų specialiosios
taktikos pratybas
Dalyvauti Europos
Štabo
Renginių, kuriuose
žandarmerijos specialiųjų
Tarptautinio
dalyvauta, ne
pajėgų (EUROGENFOR)
bendradarbiavimo mažiau kaip,
organizuojamose
ir informacinės
skaičius
tarptautiniuose renginiuose
paramos skyrius,
Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius
Organizuotas nuteistųjų
asmenų, pareiškusių
nuteisusiai užsienio
valstybei norą likusią
bausmės dalį atlikti LR arba
valstybėje, kurios piliečiais
jie yra, perėmimas ir
perdavimas

02-02-03

Atsakingi
vykdytojai

Vilniaus dalinys
Kauno dalinys

I

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
II
III
IV

Asignavimai
120
Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo
skyrius

Asignavimai – 5
5
1

2

_______________________________

3

4

Štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir
informacinės paramos skyriaus vedėjas

