PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2018 m. birželio
d. įsakymu Nr. 1VVIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2018–2020 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Priemonės kodas

01.04.

01.04.01

01.04.01.01
01-01-01

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

PROGRAMA „Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga“
Tikslas: operatyviai atkurti viešąją
tvarką ekstremalių bei ypatingų
situacijų metu ir užtikrinti
18 199
tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą
Uždavinys: stiprinti specialiąją
nuolatinę parengtį, vykdant
16 829
tinkamą kovinį pasirengimą ir
motyvuojant personalą
1 veiksmas: organizuoti
Per nustatytą terminą,
taktines pratybas „Tvirtas
ne vėliau kaip, data
Priemonė: Saugoti svarbius
skydas 2018/1“2.
valstybės objektus, vykdyti suimtųjų
16 794
ir nuteistųjų konvojavimą, stiprinti
spec. nuolatinę parengtį

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

VST prie
VRM1

VST prie VRM

II ketv.

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius 3;
Mokymo ir
kovinio rengimo
centras4;

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, toliau – VST prie VRM
Pratybos organizuojamos pagal Lietuvos kariuomenės ir Viešojo saugumo tarnybos prie VRM 2018 m. bendradarbiavimo priemonių planą (VST pajėgos, LK Sausumos
pajėgos ir LK Krašto apsaugos savanorių pajėgos), patvirtintą VST prie VRM vado ir Lietuvos kariuomenės vado 2018 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. V-127/ 47V-68
3
Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius, toliau – ŠVOOS
4
Mokymo ir kovinio rengimo centras, toliau – MKRC;
1
2

2

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

2 veiksmas: organizuoti
taktines pratybas „Tvirtas
skydas 2018/2“.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
IV ketv.

3 veiksmas: organizuoti
taktines pratybas
„Nesankcionuotas ginkluotų
asmenų patekimas į saugomą
objektą“.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

4 veiksmas: organizuoti
taktines pratybas
„Nesankcionuotas pašalinių
asmenų patekimas į saugomą
objektą“.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

5 veiksmas: organizuoti
pastatų šturmavimo pratybas.
6 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas
tamsiu paros metu.

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

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

7 veiksmas: organizuoti
ekstremalaus šaudymo
pratybas ORKA pareigūnams.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV ketv.

Vykdytojai

Vilniaus
dalinys;
Kauno dalinys;
Klaipėdos
dalinys
ŠVOOS;
MKRC;
Vilniaus
dalinys;
Kauno dalinys;
Klaipėdos
dalinys
ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys
ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys
ŠVOOS
ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys
ŠVOOS;
Vilniaus

3

Priemonės kodas

5
6

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Finansų ir apskaitos skyrius, toliau – FAS
Štabo Bendrasis skyrius, toliau – ŠBS

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

8 veiksmas: organizuoti
pratybas „Pareigūnų veiksmai
konvojuojamųjų
nepaklusnumo ir
pasipriešinimo atveju“.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

9 veiksmas: vykdyti netikėtus
tarnybų patikrinimus
saugomuose svarbiuose
valstybės objektuose.
10 veiksmas: parengti detalų
VST prie VRM 2018 m.
patvirtintų asignavimų
paskirstymą pagal priemones ir
straipsnius.
11 veiksmas: sudaryti
2018 m. iš valstybės biudžeto
finansuojamos programos
išlaidų sąmatas.
12 veiksmas: per nustatytus
terminus visas ūkines
operacijas įtraukti į apskaitą ir
parengti reikiamas ataskaitas.
13 veiksmas: kontroliuoti VST
prie VRM vadovybės
pavedimų ir dokumentų
užduočių vykdymo terminus ir
tvarkyti jų apskaitą.
14 veiksmas: administruoti
įslaptintą informaciją.

Atlikta tarnybų
organizavimo
patikrinimų, ne mažiau
kaip – 4
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

I–IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Pateiktų ataskaitų dalis,
procentais – 100
Per nustatytą terminą
neįvykdytų vadovybės
pavedimų dalis, ne
daugiau kaip, procentais
– 10

Vykdytojai

dalinys; Kauno
dalinys
ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys

I–IV ketv.

ŠVOOS

I ketv.

Finansų ir
apskaitos
skyrius 5

I ketv.

FAS

I–IV ketv.

FAS

I–IV ketv.

Štabo Bendrasis
skyrius6

I–IV ketv.

ŠBS

4

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

15 veiksmas: redaguoti
dokumentų projektus,
konsultuoti lietuvių kalbos
vartojimo klausimais, derinti
rengiamų dokumentų formas.
16 veiksmas: parengti 2018 m.
asignavimų ilgalaikiam
materialiniam ir
nematerialiajam turtui sukurti
ir įsigyti projektą.
17 veiksmas: parengti 2017 m.
veiklos plano vykdymo
ataskaitą.
18 veiksmas: parengti 2018
m. veiklos plano I pusmečio
vykdymo ataskaitą.
19 veiksmas: parengti pagal
kompetenciją vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo
sričių 2019–2021 m.
strateginio veiklos plano
projektinius siūlymus
20 veiksmas: vykdyti vidaus
reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių 2018–2020 m.
strateginio veiklos plano VST
prie VRM kompetencijai
priskirtą priemonių, vertinimo
kriterijų stebėseną, nustatytais
terminais teikti ataskaitas.
21 veiksmas: parengti
einamųjų finansinių metų
7
8

Štabo Plėtros planavimo skyrius, toliau – ŠPPS
Viešųjų pirkimų skyrius, toliau – VPS

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

ŠBS

I ketv.

Štabo Plėtros
planavimo
skyrius7

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

ŠPPS

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

ŠPPS

II–III
ketv.

ŠPPS; FAS

I–IV ketv.

ŠPPS; FAS

I ketv.

Viešųjų pirkimų
skyrius 8

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data

Per nustatytus terminus,
data

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

5

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

numatomų atlikti prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų planą.
22 veiksmas: planuoti ir
organizuoti viešuosius
pirkimus.
23 veiksmas: vykdyti sutarčių
įgyvendinimo kontrolę.

Per nustatytus terminus,
data

24 veiksmas: atstovauti VST
prie VRM teismuose.
25 veiksmas: vertinti bei teikti
pastabas dėl gautų bei
rengiamų teisės aktų projektų.

26 veiksmas: teikti teisinio
pobūdžio pagalbą,
konsultacijas, metodinio
pobūdžio rekomendacijas VST
prie VRM padaliniams ir
tarnautojams.
28 veiksmas: teikti ataskaitas
pagal VRM kovos su korupcija
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių planą.
29 veiksmas: nustatyti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę VST prie VRM
veiklos srityse.

9

Štabo Teisės skyrius, toliau – ŠTS
Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius, toliau – VTKP

10

Teikti informaciją
Štabui, ne rečiau kaip 1
kartą per ketvirtį
Dalyvauta posėdžiuose
per nustatytus terminus,
data
Įvertinta rengiamų
teisės aktų projektų per
nustatytus terminus,
dalis, ne mažiau kaip,
procentais – 90

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

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

VPS

I–IV ketv.

VPS; FAS

I–IV ketv.

Štabo Teisės
skyrius9

IV ketv.

ŠTS

I–IV ketv.

ŠTS

I, IV ketv.

Vidaus tyrimų ir
korupcijos
prevencijos
skyrius10

IV ketv.

VTKPS

6

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

30 veiksmas: atlikti
tarnybinius patikrinimus.

31 veiksmas: patikrinti
saugomų objektų apsaugos
vykdymą.

32 veiksmas: aprūpinti
padalinius ginkluote, amunicija
ir asmens apsaugos
priemonėmis.

33 veiksmas: vykdyti
ginkluotės apskaitą.
34 veiksmas: organizuoti
saugos darbe, priešgaisrinės
saugos ir asmens higienos
reikalavimų vykdymą VST
prie VRM.
35 veiksmas: užtikrinti VST
prie VRM tarnybinių patalpų,
teritorijų, materialinių vertybių
tinkamą eksploataciją,
priežiūrą ir remontą.
36 veiksmas: užtikrinti VST
prie VRM tarnybinio
transporto tinkamą

11

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba, toliau – PTPV

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Per teisės aktais
nustatytus terminus
atliktų tarnybinių
patikrinimų dalis, ne
mažiau kaip, procentas
– 100
Atklikta
veiklos
patikrinimų,
vykdant
drausmės
pažeidimų
prevenciją, ne mažiau
kaip, skaičius – 4,
Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

Riboto naudojimo
rodiklis
Atlikta reikalavimų
vykdymo vertinimų, ne
mažiau kaip, skaičius
–4

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

VTKPS

I–IV ketv.

VTKPS

III–IV
ketv.

Pajėgų
tiesioginės
paramos
valdybos11
Taktinės
paramos skyrius
PTPV Taktinės
paramos skyrius

I–IV ketv.

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius

I–IV ketv.

PTPV
Specialaus
transporto
centras

Per nustatytus terminus,
data

Transporto priemonių,
per pirmąjį kartą
gavusių tinkamą TA
vertinimą, dalis, ne

7

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

eksploataciją, priežiūrą ir
remontą.
37 veiksmas: aprūpinti VST
prie VRM struktūrinius
padalinius tarnybiniu
transportu.

38 veiksmas: vykdyti
kompiuterinės ir ryšio įrangos
priežiūrą, užtikrinti
nepertraukiamą jos veikimą.
39 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti VST prie VRM turto
inventorizaciją ir nurašymą.
40 veiksmas: parengti
pareigūnų sveikatos būklės
analizę.

01-01-02
Priemonė: Dalyvauti kovos su
terorizmo ir hibridinėmis grėsmėmis
pratybose ir operacijose

12

30

1 veiksmas: analizuoti ir
apibendrinti informaciją apie
galimas vidaus ir išorės
grėsmes.

Štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius, toliau – ŠTBIPS

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

mažiau kaip, procentais
– 90
Patenkinta paraiškų /
užsakymų dėl
aprūpinimo tarnybiniu
transportu, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
– 95
Kompiuterinės ir ryšio
įrangos incidentų
suvaldymo laikas, ne
ilgiau kaip per, valandos
–6
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

PTPV
Specialaus
transporto
centras

IV ketv.

PTPV Ryšio
paramos skyrius

I–IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
III ketv.

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data
I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius; FAS
PTPV Taktinės
paramos
skyriaus
Medicininės
paramos
poskyris
ŠVOOS; Štabo
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
informacinės
paramos
skyrius12

8

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

01-01-03

01.04.01.02

Priemonė: Dalyvauti Europos
žandarmerijos specialiųjų pajėgų
(EUROGENDFOR)
organizuojamuose pasitarimuose ir
priemonėse.

5

Uždavinys: užtikrinti veiksmingą
ir skaidrų pajėgų valdymą ir
tinkamą materialinį bei techninį
aprūpinimą

1 370

01-02-01
Priemonė: Įsigyti ir atnaujinti
Viešojo saugumo tarnybos
transportą, ginkluotę ir kitą ilgalaikį
turtą

13

Portugalijos Nacionalinėje gvardijoje ir Turkijos Žandarmerijoje

592

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

2 veiksmas: dalyvauti LK ir
statutinių įstaigų
organizuojamose kovos su
terorizmo ir hibridinėmis
grėsmėmis pratybose ir
operacijose.

Dalyvauta
organizuotose pratybose
ir operacijose, skaičius

1 veiksmas: bendradarbiauti
su Europos žandarmerijos
pajėgomis.
2 veiksmas: dalyvauti Europos
žandarmerijos pajėgų
(EUROGENDFOR) štabo
organizuojamuose renginiuose.

Organizuota atsakomųjų
vizitų, skaičius – 213

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

I–IV ketv.

Vykdytojai

ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys

II ketv.

ŠTBIPS

II, III
ketv.

ŠVOOS

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

VST prie VRM
1 veiksmas: įgyvendinti
programos priemonę
„Transporto, ginkluotės ir kito
ilgalaikio turto atnaujinimas“,
užtikrinti pagal priemonę
vykdomų projektų priežiūrą.
2 veiksmas: organizuoti
ginkluotės ir spec. priemonių
įsigijimą.

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

Pateikta paraiška Ginklų
fondui per nustatytą
terminą, data

I–IV ketv.

ŠPPS

I ketv.

PTPV Taktinės
paramos skyrius

9

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

01-02-02

Priemonė: Įsigyti specialiosios
paskirties šarvuotas ir kitas
transporto priemones

500

01-02-03
Priemonė: Rekonstruoti pastatą,
esantį M. K. Paco g. 4, Vilniuje,
įrengiant patalpas specialaus
transporto centrui ir taktinės paramos
padaliniams

250

01-02-04

Priemonė: Kelti Viešojo saugumo
tarnybos darbuotojų kvalifikaciją,
stiprinti pareigūnų kovinį, fizinį bei
specialųjį pasirengimą

28

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

1 veiksmas: parengti VST prie
VRM asignavimų
investicijoms paskirstymo
pagal investicijų projektus /
investicijų projektų
įgyvendinimo priemonių planą.
2 veiksmas: parengti
specialiosios paskirties
šarvuotos transporto priemonės
techninę užduotį.
1 veiksmas: parengti
papildomo projektavimo
techninę užduotį.

Per nustatytus terminus,
data

2 veiksmas: organizuoti
pastato projekto ekspertizę.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

3 veiksmas: organizuoti
remonto darbus.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

1 veiksmas: organizuoti
įvadinio mokymo kursus.

Asmenų, baigusių
pareigūnų įvadinio
mokymo kursų, skaičius
Per nustatytus terminus,
data

2 veiksmas: organizuoti
praktinius bendrojo fizinio
pasirengimo ir kovinės
savigynos užsiėmimus visų
grandžių pareigūnams.
3 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas visų
grandžių pareigūnams.
4 veiksmas: organizuoti
pareigūnų atitikties bendrojo

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data

Organizuota kovinio
šaudymo pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius –
10
Pareigūnų, atitinkančių
bendrojo fizinio

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

ŠPPS

I ketv.

PTPV
Specialaus
transporto
centras

I ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius

II ketv.
II–IV
ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius
PTPV
Aptarnavimo
skyrius

II–III
ketv.

MKRC

I–IV ketv.

MKRC

I–IV ketv.
II–IV
ketv.

MKRC

MKRC

10

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

fizinio pasirengimo
reikalavimams tikrinimą.

5 veiksmas: organizuoti
mokymus pareigūnams dėl
smurtinio išpuolio rizikos
mažinimo.
6 veiksmas: organizuoti
pratybas dėl reagavimo į
Specialiosios tranzito schemos
pažeidimus.

7 veiksmas: organizuoti
mokymus rizikos veiksniams
pašalinti, vykdant viešuosius
pirkimus.
8 veiksmas: organizuoti
mokymus apie grėsmes,
kylančias vykstant ne į ES ir
NATO šalis, ir informacinės
propagandos priemones.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

pasirengimo
reikalavimus, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
– 100
Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data;
Apmokytų pareigūnų
skaičius – 40
Organizuota pratybų
kartu su VSAT,
panaudojant ES
paramos fondų lėšomis
įsigytą transportą,
specialiąsias ir asmens
apsaugos priemones,
skaičius – 2

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Apmokytų darbuotojų
skaičius – 35
Apmokytų darbuotojų
skaičius – 40

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–II ketv.

MKRC

I–II ketv.

MKRC

III–IV
ketv.

ŠVOOS;
MKRC; PTPV
Taktinės
paramos
skyrius; PTPV
Specialaus
transporto
centras;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys

I ketv.

MKRC, VPS

III ketv.

MKRC

11

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

9 veiksmas: organizuoti
mokymus dėl viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje.

_____________________

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

II–IV
ketv.

MKRC

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

