VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2018 METŲ VEIKLOS PLANO METINĖ ATASKAITA
2019 m. vasario 27 d. Nr. 47D-145
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
18 209,2
tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą
18 110,1
Uždavinys: stiprinti specialiąją
nuolatinę parengtį, vykdant
16 829, 0
tinkamą kovinį pasirengimą ir
motyvuojant personalą
16 445,3
1 veiksmas: organizuoti
Per nustatytą terminą,
taktines pratybas „Tvirtas
ne vėliau kaip, data
skydas 2018/1“2.
Priemonė: saugoti svarbius
valstybės objektus, vykdyti suimtųjų
16794,0
ir nuteistųjų konvojavimą, stiprinti
spec. nuolatinę parengtį

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

VST prie
VRM1

VST prie VRM

II ketv.

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyrius3;
Mokymo ir
kovinio rengimo
centras4;
Vilniaus
dalinys;

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

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

Kauno dalinys;
Klaipėdos
dalinys
Įgyvendinant Lietuvos
kariuomenės ir VST prie VRM
2018 m. bendradarbiavimo
priemonių plano, patvirtinto
2018 m. sausio 23 d. bendru
įsakymu Nr. V-127/47V-68,
2.2.1 priemonę, dalyvauta
Lietuvos kariuomenės
Sausumos pajėgų lauko
taktinėse pratybose ,,Tvirtas
skydas 2018/1“ Klaipėdos
apskrityje, Šilutės, Tauragės ir
Šilalės rajonuose, dalyvavo 31
VST prie VRM pareigūnas
(vykdė planavimo, vadovavimo
procedūras, gynybos
operacijas, pasalas ir reidus).
2 veiksmas: organizuoti
taktines pratybas „Tvirtas
skydas 2018/2“.

2018 m. birželio 9–10 d.
dalyvauta Lietuvos
kariuomenės Sausumos
pajėgų lauko taktinėse
pratybose ,,Tvirtas
skydas 2018/1“ (per
Lietuvos kariuomenės ir
VST prie VRM 2018 m.
bendradarbiavimo
priemonių plane
nustatytus terminus)

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

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

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

ŠVOOS;
MKRC;
Vilniaus
dalinys;
Kauno dalinys;
Klaipėdos
dalinys
ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

2018 m. spalio 26 d. vyko
pratybos „Nesankcionuotas
pašalinių asmenų patekimas į
saugomą objektą (URM)“.
Dalyvavo 13 pareigūnų.
2018 m. gruodžio 13 d.
pratybos AB „Klaipėdos
nafta“ suskystintųjų gamtinių
dujų apskaitos stotyje.
Dalyvavo 28 pareigūnai.
4 veiksmas: organizuoti
taktines pratybas
„Nesankcionuotas pašalinių
asmenų patekimas į saugomą
objektą“.

Pratybos organizuotos
per nustatytus terminus

2018 m. kovo 16 d. Palangos
oro uoste vyko pratybos, kurių
metu buvo imituojamas
neteisėtas patekimas į
saugomo objekto teritoriją.
2018 m. kovo 16 d. AB
„Klaipėdos nafta“ Suskystintų
gamtinių dujų terminalo Dujų
apskaitos stotyje (toliau –
SGDT DAS) vyko pratybos,
kurių metu buvo imituojamas
neteisėtas patekimas į
saugomo objekto teritoriją
(SGDT DAS). 2018 m. birželio
21 d. pakartotinai
organizuotos pratybos
Suskystintų gamtinių dujų
terminale ir Palangos oro
uoste.

Pratybos organizuotos
per nustatytus terminus

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

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

Vykdytojai

ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

2018 m. rugsėjo 19 d. kartu su
Palangos oro uosto apsaugą
vykdančiais pareigūnais
dalyvavo pratybose
„Nesankcionuotas patekimas į
saugomą objektą“.
2018 m. rugsėjo 19 d.
dalyvauta pratybose
suskystintų gamtinių dujų
terminale „Nesankcionuotas
patekimas į saugomą objektą –
Dujų apskaitos stotį (DAS)“.
2018 m. spalio 26 d. vyko
pratybos „Nesankcionuotas
ginkluotų asmenų patekimas į
saugomą objektą (SNT).
Dalyvavo 13 pareigūnų.
Visų pratybų metu sargybos
viršininkas ir budinčios
pamainos sargybiniai į
suveikimus bei pažeidimus
reagavo tinkamai. Sargybos
atlikti veiksmai vertinami
gerai.
5 veiksmas: organizuoti
pastatų šturmavimo pratybas.
VST prie VRM pareigūnai
dalyvavo Lietuvos kariuomenės
organizuotuose kursuose tema
„Mūšis apgyvendintoje
vietovėje“ (J. L. mokymo
centre Rukloje) 2018 m.
vasario ir kovo mėn.;
(Lietuvos kariuomenės

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Pratybos vykdytos per
nustatytus terminus:
vasario, kovo,
balandžio, gegužės ir
birželio mėn.

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

ŠVOOS

5

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

poligone Kazlų Rūdoje) 2018
m. balandžio mėn.;
taktikos pratybose tema
„Mūšis mieste“ pastatų
šturmavimo pratybose LK
treniruočių infrastruktūros
komplekse (LK poligone
Pabradėje) 2018 m. gegužės ir
birželio mėn.
6 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas
tamsiu paros metu.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

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

284 VST prie VRM pareigūnai
dalyvavo kovinio šaudymo
pratybose tamsiu paros metu:
kovo mėn. – 23, balandžio
mėn. – 21, gegužės mėn. – 21,
liepos mėn. – 17 pareigūnų,
rugpjūčio mėn. – 17, rugsėjo
mėn. – 36 pareigūnai, spalio
mėn. – 149 pareigūnai.
Lapkričio ir gruodžio mėn.
pratybos nevyko.

Kovinio šaudymo
pratybos tamsiu paros
metu vykdytos per
nustatytus terminus.

7 veiksmas: organizuoti
ekstremalaus šaudymo
pratybas ORKA pareigūnams.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2018 m. rugsėjo 13 d. vyko
ekstremalaus šaudymo
pratybos VD 1K 1(ORKA)B

Pratybos įvykdytos per
nustatytą terminą –
rugsėjo mėn.

I–IV ketv.

Vykdytojai

ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys

ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

pareigūnams (dalyvavo 6
pareigūnai).
8 veiksmas: organizuoti
pratybas „Pareigūnų veiksmai
konvojuojamųjų
nepaklusnumo ir
pasipriešinimo atveju“.
Surengti kovinės taktikos
mokymai VST prie VRM KD
3K pareigūnams tema
„Konvojaus ginkluotas
užpuolimas“; VST prie VRM
VD 3K pareigūnų mokymai
tema „Pareigūnų veiksmai
konvojuojamųjų nepaklusnumo
ir pasipriešinimo atvejais
Vilniaus apygardos teisme“;
mokymai VST prie VRM VD
4K pareigūnams tema
„Grėsmių konvojavimo metu
užkardymas ir prevencija“;
pratybos tema „Ypatingos
situacijos teisminio konvojaus
metu Kauno apygardos
teisme“; bendros taktinės
pratybos „Grėsmių
konvojavimo metu užkardymas
ir prevencija“; pratybos
„Ypatingos situacijos teisminio
konvojaus metu Kauno
apygardos teisme“ ir pratybos
„Pareigūnų veiksmai
konvojuojamųjų nepaklusnumo
ir pasipriešinimo atveju“.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

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

Pratybos vykdytos
nustatytais terminais:
kovo, gegužės, birželio
ir gruodžio mėn.

Vykdytojai

ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

9 veiksmas: vykdyti netikėtus
tarnybų patikrinimus
saugomuose svarbiuose
valstybės objektuose.
Buvo atliktas 4 netikėti tarnybų
patikrinimai saugomuose
svarbiuose valstybės
objektuose Klaipėdoje Vilniuje
(gegužės, spalio ir lapkričio
mėn.).
10 veiksmas: parengti detalų
VST prie VRM 2018 m.
patvirtintų asignavimų
paskirstymą pagal priemones ir
straipsnius.
Detalus VST prie VRM 2018
metams paskirtų asignavimų
paskirstymas pagal priemones
ir išlaidų ekonominės
klasifikacijos straipsnius
suderintas su atsakingais
skyriaus prieš sudarant ir
pateikiant VRM programų
sąmatas.
11 veiksmas: sudaryti
2018 m. iš valstybės biudžeto
finansuojamos programos
išlaidų sąmatas.
2018 metų programų sąmatos
pagal finansavimo šaltinius
sudarytos ir pateiktos VRM
EFD per nustatytus terminus.

5

Finansų ir apskaitos skyrius (toliau – FAS)

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Atlikta tarnybų
organizavimo
patikrinimų, ne mažiau
kaip – 4
Atlikta tarnybų
organizavimo
patikrinimų – 4

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

ŠVOOS

I ketv.

Finansų ir
apskaitos
skyrius 5

I ketv.

FAS

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Atlikta per nustatytus
terminus – iki 2018 m.
sausio 12 d.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Programų sąmatos
pateiktos per nustatytus
terminus (2018 m.
sausio 12 d. raštas Nr.
47SD-94)
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

12 veiksmas: per nustatytus
terminus visas ūkines
operacijas įtraukti į apskaitą ir
parengti reikiamas ataskaitas.
Visos ūkinės operacijos
nustatytais terminais
įtraukiamos į apskaitą ir
nuolatos vykdoma jų apskaitos
išankstinė ir einamoji finansų
kontrolė. Parengtos ir
pateiktos šios pagrindinės
ataskaitos: Finansų kontrolės
būklės ataskaita už 2017 m.;
2017 m. metinis finansinių
ataskaitų rinkinys pagal
VSAFAS; 2018 metų I ketv.
tarpinių finansinių ataskaitų
rinkinys pagal VSAFAS; 2018
m. I ketv. ir I pusm. suvestinis
biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys (VRM 2018 m. sausio
4 d. raštas Nr. 1D-44(7));
2018 metų I ir II ketv. formos
A5, A6, A7 (LR finansų
ministro 2011 m. vasario 18 d.
įsakymas Nr. 1K-063; Biudžeto
lėšų naudojimo ir darbo
užmokesčio fondo naudojimo
ataskaitos už 2018 metų I ketv.
ir I pusm. (informacija Seimo
Audito komitetui). Kiekvieną
mėn. nustatytais terminais
VRM EFD teikiama
informacija (ataskaita) apie
pareigūnų darbo užmokestį.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Pateiktų ataskaitų dalis,
procentais – 100

Visos reikiamos
ataskaitos pateiktos per
nustatytus terminus –
100 proc.

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

FAS

9

Priemonės kodas

6

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Štabo Bendrasis skyrius (toliau – ŠBS)

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Teikiamos nustatytos formos
mėnesinės, ketvirtinės bei
metinės ataskaitos SODRAI,
VMI, Statistikos
departamentui. Kiekvieną mėn.
pateikiama vidutiniškai apie
60-70 vnt. įvairių kitų
ataskaitų: pažymos
darbuotojams apie jų darbo
užmokestį, darbo užmokesčio
atestatai (dėl pareigūnų
pensijos) ir t. t.
13 veiksmas: kontroliuoti VST
prie VRM vadovybės
pavedimų ir dokumentų
užduočių vykdymo terminus ir
tvarkyti jų apskaitą.
Vykdyta VST prie VRM
vadovybės pavedimų ir
dokumentų užduočių vykdymo
terminų kontrolė ir dokumentų
apskaita. Iš 602
kontroliuojamų pavedimų
pavėluotai įvykdyti 5.
14 veiksmas: administruoti
įslaptintą informaciją.
Įslaptinti dokumentai (bylos)
saugomi VST prie VRM ŠBS
patalpose, atitinkančiose II
saugumo zonos keliamiems
reikalavimams. Vykdant VST
prie VRM Specialiosios
ekspertų komisijos sprendimą

Per nustatytą terminą
neįvykdytų vadovybės
pavedimų dalis, ne
daugiau kaip, procentais
– 10
Per nustatytą terminą
neįvykdytų vadovybės
pavedimų dalis – 0,836
proc.

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

Štabo Bendrasis
skyrius6

I–IV ketv.

ŠBS
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

(2018 m. gegužės 17 d.
protokolas Nr. 47PR-128),
pasirengta perduoti įslaptintus
dokumentus, žymimus
slaptumo žymomis „Slaptai“ ir
„Konfidencialiai“ perduoti
saugoti iš Kauno į Vilnių.
Atlikus perimtų įslaptintų
dokumentų vertės ekspertizę,
buvo atrinkti naikinti įslaptinti
dokumentai, kurių teisės aktų
nustatytas saugojimo terminas
pasibaigęs.
15 veiksmas: redaguoti
dokumentų projektus,
konsultuoti lietuvių kalbos
vartojimo klausimais, derinti
rengiamų dokumentų formas.
Redaguojami VST prie VRM
nuostatai, vidaus tarkos, VST
prie VRM vadovybės įsakymai,
siunčiami dokumentai ir kt.
Darbuotojai nuolat
konsultuojami lietuvių kalbos
vartojimo klausimais.
16 veiksmas: parengti 2018 m.
asignavimų ilgalaikiam
materialiniam ir
nematerialiajam turtui sukurti
ir įsigyti projektą.
Pagal VST prie VRM
kompetenciją parengtas,
suderintas ir pateiktas VRM
7

Štabo Plėtros planavimo skyrius (toliau – ŠPPS)

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

ŠBS

I ketv.

Štabo Plėtros
planavimo
skyrius7

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Projektas pateiktas
elektroniniu paštu
nustatytais terminais
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

EFD 2018 m. asignavimų
ilgalaikiam materialiniam ir
nematerialiajam turtui sukurti
ir įsigyti projektas.
17 veiksmas: parengti 2017 m.
veiklos plano vykdymo
ataskaitą.
Parengta ir VST prie VRM
Strateginio planavimo ir
valdymo darbo grupės
posėdyje apsvarstyta VST prie
VRM 2017 m. veiklos plano
ataskaita. Ataskaita skelbiama
VST prie VRM interneto
svetainėje.
18 veiksmas: parengti 2018
m. veiklos plano I pusmečio
vykdymo ataskaitą.
Parengta ir VST prie VRM
Strateginio planavimo ir
valdymo darbo grupės
posėdyje apsvarstyta VST prie
VRM 2018 m. veiklos plano I
pusmečio ataskaita. Ataskaita
skelbiama VST prie VRM
interneto svetainėje.
19 veiksmas: parengti pagal
kompetenciją vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo
sričių 2019–2021 m.
strateginio veiklos plano
projektinius siūlymus
Pagal VST prie VRM
kompetenciją parengta,
suderinta ir pateikta Vidaus

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I ketv.

ŠPPS

III ketv.

ŠPPS

II–III
ketv.

ŠPPS; FAS

(2018 m. vasario 22 d.).

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
2018 m. balandžio 3 d.
ataskaita Nr. 47D-448

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
2018 m. rugpjūčio 21 d.
ataskaita Nr. 47D-1062

Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data

Projektiniai siūlymai
deryboms dėl 04
programos priemonių,
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių 2019–2021 m.
strateginio veiklos plano
projekto dalis. Strateginio
veiklos plano finansinė
informacija, už kurią
atsakingas FAS, pateikta per
nustatytus terminus.
Vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių 2019–
2021 m. strateginio veiklos
plano projektas tikslintas
pagal LRV Kanceliarijos ir
Finansų ministerijos pateiktas
pastabas bei pasiūlymus (04
programos priemonės ir
vertinimo kriterijai).

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.
VRM pateikta informacija apie
LR vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių 2018–

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

ŠPPS; FAS

uždavinių ir vertinimo
kriterijų pateikti
elektroniniu paštu
nustatytais terminais,
2018 m. balandžio 26 d.
apsvarstyti Vidaus
reikalų ministerijos
strateginio planavimo
darbo grupės posėdyje.
Informacija pagal LRV
Kanceliarijos ir
Finansų ministerijos
gautas pastabas
patikslinta ir pateikta
elektroniniu paštu
nustatytais terminais,
2018 m. rugpjūčio 1 d.;
suderinta 2018 m.
rugpjūčio 20 d.; 2018
m. spalio 31 d.
patikslintos programos
priemonių formuluotės,
asignavimai pagal
priemones.
Per nustatytus terminus,
data

Ataskaitos pateiktos
2018 m. balandžio 24 d.
2018 m. liepos 20 d.,
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

2020 metų strateginio veiklos
plano 04 programos priemonių
bei vertinimo kriterijų vykdymą
per 2018 metų I, II, III ketvirtį
ir už 2018 metus.

21 veiksmas: parengti
einamųjų finansinių metų
numatomų atlikti prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų planą.
Parengtas ir nustatytais
terminais patvirtintas 2018
metų VST prie VRM prekių,
paslaugų ir darbų pirkimų
planas, kuris nuolat
atnaujinamas (tikslinamas)
pagal VST prie VRM
strateginio planavimo ir
valdymo darbo grupės
sprendimus: 2018 m. gegužės
16 d. įsak. Nr. 47V-590; 2018
m. liepos 23 d. įsak. Nr. 47V893, 2018 m. rugpjūčio 21 d.
įsak. Nr. 47V-993, 2018 m.
rugpjūčio 30 d. įsak. Nr. 47V8

Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – VPS)

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I ketv.

Viešųjų pirkimų
skyrius 8

2018 m. spalio 25 d. ir
2019 m. sausio 11 d.
elektroniniu paštu
(nustatytu terminu) bei
2018 m. balandžio 18 d.
raštu Nr. 47-47ĮS9(RN), 2018 m. liepos
20 d. raštu Nr. 47-47ĮS18(RN), 2018 m. spalio
24 d. raštu Nr. 47-47ĮS20(RN) ir 2019 m.
sausio 18 d. raštu Nr.
47-47ĮS-2(RN)
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Planas patvirtintas
Tarnybos vado 2018 m.
kovo 13 d. įsakymu Nr.
47V-299.
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

1038, 2018 m. spalio 2 d. įsak.
Nr. 47V-1174, 2018 m.
lapkričio 8 d. įsak. Nr. 47V1340, 2018 m. lapkričio 27 d.
įsak. Nr. 47V-1394.
22 veiksmas: planuoti ir
organizuoti viešuosius
pirkimus.
Tarnybos vado 2018 m. kovo
13 d. įsakymu Nr. 47V-299
patvirtintas 2018 metų VST
prie VRM prekių, paslaugų ir
darbų pirkimų planas su visais
jo papildymais ir pakeitimais,
įgyvendinamas pagal
nustatytus terminus, pirkimai
organizuojami pagal pateiktas
paraiškas. Per 2018 m. VST
prie VRM vykdė 276 skirtingų
pirkimo objektų (prekių,
paslaugų ar darbų) viešųjų
pirkimų procedūras.
23 veiksmas: vykdyti sutarčių
įgyvendinimo kontrolę.
VPS nuolat atlieka viešųjų
pirkimų sutarčių verčių ir
galiojimo kontrolę. VPS
atsakingas darbuotojas nuolat
stebi pirkimo sutarčių
galiojimo terminus ir ne vėliau
kaip prieš 3 mėnesius iki
pirkimo sutarties pabaigos
informuoja pirkimų
iniciatorius, atsakingus už

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Per nustatytus terminus,
data

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

VPS

I–IV ketv.

VPS; FAS

Vadovaujantis Tarnybos
vado 2018 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. 47V-299
patvirtintu 2018 metų
VST prie VRM prekių,
paslaugų ir darbų
pirkimų planu su visais
jo papildymais ir
pakeitimais, pagal
nustatytais terminais
pateiktas paraiškas yra
įvykdytos arba pradėtos
pirkimų procedūros.
Teikti informaciją
Štabui, ne rečiau kaip 1
kartą per ketvirtį
Atsiskaitymo su tiekėjais
pagal pasirašytas
sutartis kontrolė
(einamoji finansų
kontrolė) vykdoma
nuolatos – PVM
sąskaitos faktūros
apmokamos pagal
sutarties sąlygas. Kartą
per ketvirtį (prieš
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

pirkimo sutarties vykdymo
priežiūrą, apie pirkimo
sutarties pabaigos datą.
FAS pagal nustatytas funkcijas
vykdo pasirašytų pirkimopardavimo sutarčių
apmokėjimo (atsiskaitymo su
tiekėjais) nustatytais terminais
kontrolę.

24 veiksmas: atstovauti VST
prie VRM teismuose.
Atstovaujant VST prie VRM
teismuose, dalyvauta 48 teismo
posėdžiuose.
25 veiksmas: vertinti bei teikti
pastabas dėl gautų bei
rengiamų teisės aktų projektų.
1. Įvertintas VST prie VRM
darbo reglamentas,
patvirtintas Tarnybos vado
2018 m. kovo 26 d. įsakymu
Nr. 47V-361 – paskelbtas
Teisės aktų registre (TAR);
2. Įvertintas ir pakeistas
Tarnybos vado 2016 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr.
47V-1043 „Dėl Viešojo
9

Štabo Teisės skyrius (toliau – ŠTS)

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

pateikiant biudžeto
vykdymo ataskaitas
VRM), teikiama
informacija apie
biudžeto įvykdymą ir
Tarnybos strateginio
planavimo ir valdymo
darbo grupės posėdyje
įvertinama sutarčių
vykdymo eiga bei
sprendžiamos
problemos.
Dalyvauta posėdžiuose
per nustatytus terminus,
data
Dalyvauta posėdžiuose
nustatytus laiku
Įvertinta rengiamų
teisės aktų projektų per
nustatytus terminus,
dalis, ne mažiau kaip,
procentais – 90
Įvertinta rengiamų
teisės aktų projektų per
nustatytus terminus,
dalis – 100 proc.

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

Štabo Teisės
skyrius9

IV ketv.

ŠTS
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos Tarnybinės
etikos komisijos nuostatų
patvirtinimo“– išdėstyta nauja
redakcija ir paskelbtas
Tarnybos interneto svetainėje
(Tarnybos vado 2018 m. sausio
25 d. įsakymas Nr. 47V-77);
3. Įvertintas ir pakeistas
Tarnybos vado 2017 m. liepos
4 d. įsakymas Nr. 47V-682
„Dėl Registrų duomenų, kurių
gavėja yra Viešojo saugumo
tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos, naudojimo
kontrolės priemonių aprašo
patvirtinimo“– išdėstyta nauja
redakcija (Tarnybos vado 2018
m. birželio 5 d. įsakymas Nr.
47V-77);
4. Įvertintas ir parengtas
Tarnybos vado 2017 m.
balandžio 4 d. įsakymo Nr.
47V-351 „Dėl Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos pareigūnų,
nestatutinių valstybės
tarnautojų ar darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį,
nušalinimo nuo darbo dėl
neblaivumo ar apsvaigimo nuo
narkotinių, toksinių,
psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų tvarkos
aprašo patvirtinimo“

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

pakeitimo projektas – išdėstyta
nauja redakcija ir Tarnybos
vado įsakymas 2018 m. liepos
mėn. bus paskelbtas Tarnybos
interneto svetainėje.
5. Įvertintas ir išdėstytas
aktualia redakcija Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos vado 2007
m. birželio 12 d. įsakymo Nr.
V-104 „Dėl Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos pareigūnų
tarnybinės etikos kodekso
patvirtinimo“.
6. Įvertintas Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos vado 2016 m.
liepos 4 d. įsakymas Nr. 47V568 „Dėl Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos valstybės
tarnautojų Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi ir kontrolės vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Įvertintas Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos vado 2018 m.
birželio 5 d. įsakymas Nr. 47V694 „Dėl Asmens duomenų
tvarkymo procedūrų Viešojo
saugumo tarnyboje prie Vidaus

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

reikalų ministerijos naudojant
vaizdo fiksavimo įrangą, įeigos
kontrolės sistemą ir
pasitikėjimo linijos serverį bei
Asmens duomenų, užfiksuotų
vaizdo fiksavimo įranga, įeigos
kontrolės sistema ir tarnybos
pasitikėjimo linijos serveriu,
saugumo priemonių
organizavimo Viešojo saugumo
tarnyboje prie Vidaus reikalų
ministerijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
8. Įvertintas Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos vado 2017 m. kovo
23 d. įsakymą Nr. 47V-298
„Dėl Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos interneto svetainės
nuostatų patvirtinimo ir
asmenų, atsakingų už Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos interneto
svetainės tvarkymą, techninę
priežiūrą ir informacijos
pateikimą, sąrašo
patvirtinimo“;
9. Įvertintas Tarnybos vado
2017 m. gruodžio 12 d.
įsakymas Nr. 47V-1236 „Dėl
Viešojo saugumo tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos
teisės aktų ir sutarčių rengimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

bei parengtas šio įsakymo
pakeitimo projektas.
Iš viso įvertinti 84 norminio
pobūdžio Tarnybos vado
įsakymai.
26 veiksmas: teikti teisinio
pobūdžio pagalbą,
konsultacijas, metodinio
pobūdžio rekomendacijas VST
prie VRM padaliniams ir
tarnautojams.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo
surengta 40 užsiėmimų, 33
instruktavimai teisinio
pareigūnų pasirengimo
tarnybai aspektais bei suteiktos
777 konsultacijos žodžiu ir
raštu.
28 veiksmas: teikti ataskaitas
pagal VRM kovos su korupcija
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių planą.
Pateikta 2017 m. II pusmečio
VRM kovos su korupcija
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano įgyvendinimo
ataskaita.
29 veiksmas: nustatyti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę VST prie VRM
veiklos srityse.
Atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės
10

Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius (toliau – VTKP)

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

ŠTS

I, IV ketv.

Vidaus tyrimų ir
korupcijos
prevencijos
skyrius10

IV ketv.

VTKPS

Ataskaita pateikta 2018
m. sausio 16 d. raštu
Nr. 47SD-114
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Vertinimas pateiktas
VRM 2018 m. rugsėjo
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

nustatymas patvirtintoje VST
prie VRM veiklos srityje –
transporto priemonių
naudojimo racionalumo
vertinimas (2018 m. rugsėjo 21
d. Nr. 47TP-2491). Tarnybos
vado 2018 m. rugsėjo 26 d.
įsakymu Nr. 47V-1144
patvirtintas Nustatytų
korupcijos rizikos veiksnių
neigiamos įtakos panaikinimo
priemonių planas. Visos plano
priemonės įvykdytos.
30 veiksmas: atlikti
tarnybinius patikrinimus.

Per ataskaitinį laikotarpį 91
asmuo buvo patrauktas
tarnybinėn (drausminėn)
atsakomybėn už tarnybinius
nusižengimus, iš jų 89 už
tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimais.
31 veiksmas: patikrinti
saugomų objektų apsaugos
vykdymą.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

VTKPS

I–IV ketv.

VTKPS

21 d. raštu Nr. 47SD1619

Per teisės aktais
nustatytus terminus
atliktų tarnybinių
patikrinimų dalis, ne
mažiau kaip, procentas
– 100
Per teisės aktais
nustatytus terminus
atliktų tarnybinių
patikrinimų dalis – 100
proc.

Atklikta
veiklos
patikrinimų,
vykdant
drausmės
pažeidimų
prevenciją, ne mažiau
kaip, skaičius – 4
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

6 kartus tikrinta Klaipėdos
SGDT ir Palangos oro uosto
apsauga (Klaipėdos SGDT
nustatytas neblaivus VST prie
VRM darbuotojas, vykdantis
tarnybą). 2 kartus tikrintas
Vilniaus dalinio saugomas
objektas Valčiūnuose.
32 veiksmas: aprūpinti
padalinius ginkluote, amunicija
ir asmens apsaugos
priemonėmis.

Atklikta
veiklos
patikrinimų,
vykdant
drausmės
pažeidimų
prevenciją – 8

Atnaujinta ginkluotė, asmens
apsaugos priemonės (įsigyta
antiriaušinių komplektų),
šaudmenys ir specialiosios
priemonės (elektroimpulsiniai
prietaisai, jų užtaisai,
baterijos, dujų balionėliai,
dujokaukių filtrai, ginklų
detalės).
33 veiksmas: vykdyti
ginkluotės apskaitą.
Nuolat vykdoma ginkluotės
apskaita.

Apmokėta pagal
pateiktas sąskaitasfaktūras – 100 proc.

34 veiksmas: organizuoti
saugos darbe, priešgaisrinės
saugos ir asmens higienos
reikalavimų vykdymą VST
prie VRM.
11

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba (toliau – PTPV)

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

Riboto naudojimo
rodiklis
Visa naujai gauta
ginkluotė įtraukiama į
apskaitą.
Atlikta reikalavimų
vykdymo vertinimų, ne
mažiau kaip, skaičius
–4

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

III–IV
ketv.

Pajėgų
tiesioginės
paramos
valdybos11
Taktinės
paramos skyrius

I–IV ketv.

PTPV Taktinės
paramos skyrius

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

1. Sutvarkyti (patikrinti)
priešgaisriniai skydai, smėlio
dėžės ir priešgaisrinės vandens
statinės VST prie VRM
teritorijoje.
2. Vidurinės ir pirminės
grandies pareigūnams 2018 m.
vasario mėn. organizuoti
mokymai „Civilinė sauga“
(Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje);
3. Parengta ir pateikta
Tarnybos vadui ataskaita apie
incidentus, nelaimingus
atsitikimus, profesines ligas
(2018 m. balandžio 23 d. Nr.
47TP-1234).
4. VST prie VRM 2018 m.
gegužės-spalio mėn. buvo
atliktas 317 (97
kompiuterizuotų ir 220
nekompiuterizuotų) darbo
vietų profesinės rizikos
vertinimas, vertinti fiziniai,
fizikiniai, ergonominiai ir
cheminiai veiksniai. Parengtas
Rizikos priemonių šalinimo
planas.
5. Organizuotas karjeros
valstybės tarnautojų ir
dirbančių pagal darbo sutartis
periodinis profilaktinis
sveikatos tikrinimas.
6. Pareigūnams ir kitiems
darbuotojams 2018 m. gegužės

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Atlikta reikalavimų
vykdymo vertinimų,
skaičius – 11

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

mėn. organizuoti kvalifikacijos
kėlimo mokymai tema
„Gaisrinė sauga“ (UGM
Valčiūnuose ir KD Kaune,
Radvilėnų pl. 1).
7. 2018 m. liepos 2 d.
organizuoti ir pravesti
mokymai Vilniuje „Liepsna
2018-1“, 2018 m. liepos 12 d.
Kaune „Liepsna 2018-2“.
8. 2018 m. rugsėjo- spalio
mėn. Ugniagesių gelbėtojų
mokykloje 861 pareigūnas ir
darbuotojas dalyvavo
nuotoliniuose gaisrinės saugos
mokymuose.
9. Patvirtintas Incidento
registravimo ir tyrimo tvarkos
aprašas.
10. VST prie VRM būrių vadų
profesinių įgūdžių atnaujinimo
kurso metu organizuoti
mokymai darbo saugos ir
sveikatos klausimais(2018 m.
kovo mėn., balandžio mėn.,
gruodžio mėn.).
11. Rugpjūčio-lapkričio
mėnesiais buvo atlikta
Tarnybai priklausančių
gesintuvų patikra.
35 veiksmas: užtikrinti VST
prie VRM tarnybinių patalpų,
teritorijų, materialinių vertybių
tinkamą eksploataciją,
priežiūrą ir remontą.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius

Per nustatytus terminus,
data
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

1. 2018 m. kovo 21 d. buvo
Sutartys dėl turto
pabaigtas pastato-garažo 24G priežiūros ir remonto
2/p remontas (esminis
vykdomos laiku,
pagerinimas) M. K. Paco g.4,
nustatytais terminais.
Vilniuje.
2. 2018 m. birželio mėnesį
pateikta paraiška pirkimo
procedūroms atlikti dėl garažų
renovacijos pastate 24G 2/p ir
pasatų 16J 1/p ir 19 G1/p
rekonstrukcijos M. K. Paco g.
4, Vilniuje.
3. Buvo atlikta neeilinė pastatų
apžiūra su TVŪD prie VRM
atstovais Rūdninkų kaime,
Baltosios Vokės seniūnijoje,
Šalčininkų r., ir M. K. Paco g.
4, Vilniuje .
4. Pastate-kareivinėse 21O 3/p
patalpose 1-24, 1-81, 1-82, 183, 1-84 atlikti kosmetiniai
remontai, užsakyti nauji langų
roletai, langų tonavimas M. K.
Paco g. 4, Vilniuje.
5. 2018 m. kovo 1 d. nutraukus
valgyklos veiklą, netinkamas
naudoti turtas palaipsniui
nurašomas ir utilizuojamas.
6. Sutvarkyti valgyklai
priklausę sandėliukai M. K.
Paco g. 4, Vilniuje.
7. Uždarytas kinologijos postas
Liepkalnio g. 170, Vilniuje.
Sutvarkyti sandėliai.

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

8. Sutvarkytas Klaipėdos
dalinyje nukritęs lietvamzdis
Liepojos g. 5, Klaipėdoje.
9. Pakeisti stogeliai pastatuose
21O 3/p, 7F 1/p, 18F 1/p M. K.
Paco g. 4, Vilniuje.
10. Suremontuota šiluminė
trasa Radvilėnų pl.1, Kaune.
11. Baigta remontuoti ginklų
saugykla pastate - kareivinėse
1O 3/p Radvilėnų pl. 1, Kaune.
12. Rūdninkų kaime, Baltosios
Vokės seniūnijoje, Šalčininkų
r. (Vilniaus dalinio šaudykloje)
pastatyta pavėsinė, pareigūnų
poilsiui, instruktavimui
pratybų ir šaudymo metu.
13. Įvestas naujas elektros
įvadas į Vilniaus dalinio
šaudyklą Rūdninkų k.,
Baltosios Vokės sen.,
Šalčininkų r.
14. Nuolat prižiūrimas elektros
ūkis, vandentiekis, šilumos
ūkis, VST prie VRM teritorija
ir patalpos.
15. Pastate 18F 1/p pakeistos
lauko durys (10 vnt.) ir langai.
16. Pastate 14B 1/p kontrolės
praleidimo punkte pakeistos
durys.
17. Pagal sutartį užsakomi
mišrių atliekų konteineriai
nurašyto turto utilizavimui.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

18. Nupirkti ir sumontuoti
poligonų ir šaudyklų
informaciniai ženklai.
19. Šaudykla, esanti Rūdninkų
k. Šalčininkų r., aptverta
segmentine tvora, įrengtas
apsaugos postas, nauji
automatiniai vartai su
varteliais.
20. Radvilėnų pl. 1, Kaune,
nugriauta sena mūrinė tvora ir
buvusių šunidžių voljerai.
21. Radvilėnų pl. 1, Kaune,
nupjauti devyni dideli medžiai,
trukdantys pravažiuoti iki
garažo pastato 11 G 2/p.
22. Sutvarkytai šilumos mazgai
ir atlikti hidrauliniai bandymai
M. K. Paco g. 4, Vilniuje, ir
Radvilėnų pl. 1, Kaune.
23. Suremontuotas pastato 24
G 2/p fasadas.
24. Sutvarkyti pastate 11 G
2/p, esančiame Radvilėnų pl. 1,
Kaune, garažų boksai.
Išvežtos šiukšlės.
25. Išsiurbtos nuotekos iš
Pelenių k. Kauno r. esančio
kinologijos posto.
26. Sutvarkytas statybinis
laužas Pelenių k. Kauno r.
27. Suremontuota šiluminė
trasa Žeimenos g. 107, Kaune.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

28. Aukcione parduotas
nereikalingas, uždarytos
valgyklos inventorius.
29. Sutvarkytas pastatas,
sulūžusi tvora, aptverta
teritorija prie avarinio pastato
4G 2/p, esančio Pelenių k.
Kauno r.
30. Nutraukta panaudos
sutartis su TVŪD prie VRM
dėl pastatų 12G 2/p, 13E 1/p,
20O 2/p, esančių, M. K. Paco
g. 4, Vilniuje.
36 veiksmas: užtikrinti VST
prie VRM tarnybinio
transporto tinkamą
eksploataciją, priežiūrą ir
remontą.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Transporto priemonių,
per pirmąjį kartą
gavusių tinkamą TA
vertinimą, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
– 90
Nuolat vykdoma VST prie VRM Transporto priemonių,
tarnybinio transporto priežiūra per pirmąjį kartą
ir remontas. 2018 m. Vilniuje
gavusių tinkamą TA
atlikta VTA 96 transporto
vertinimą, dalis – 73
priemonėms, iš jų 17 vykdyta
proc.
pakartotinai, Kaune –
95 transporto priemonėms, iš
jų 34 vykdyta pakartotinai.
37 veiksmas: aprūpinti VST
Patenkinta paraiškų /
prie VRM struktūrinius
užsakymų dėl
padalinius tarnybiniu
aprūpinimo tarnybiniu
transportu.
transportu, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
– 95
VST prie VRM struktūriniai
Patenkinta paraiškų /
padaliniai tarnybiniu
užsakymų dėl

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I–IV ketv.

PTPV
Specialaus
transporto
centras

I–IV ketv.

PTPV
Specialaus
transporto
centras

28

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

transportu buvo aprūpinti
pagal poreikius, atitinkamai:
Vilniaus dalinys patenkino 403
Tarnybos ir 251 VD paraišką,
Kauno dalinys – 206 Tarnybos
ir 265 KD paraiškas.
38 veiksmas: vykdyti
kompiuterinės ir ryšio įrangos
priežiūrą, užtikrinti
nepertraukiamą jos veikimą.
Nuolat vykdoma kompiuterinių
ir ryšio priemonių profilaktika
ir priežiūra. Sena įranga
nuolat modernizuojama, esant
poreikiui atnaujinama.
Kritiniai tinklo infrastruktūros
mazgai yra dubliuojami
siekiant užtikrinti
nepertraukiamą jų veikimą.
39 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti VST prie VRM turto
inventorizaciją ir nurašymą.
Įgyvendintos VST prie VRM
centrinės inventorizacijos
komisijos siūlymų
įgyvendinimo plano (2018 m.
vasario 27 d. įsakymas Nr.
47V-225), priemonės.
Du kartus per mėnesį buvo
vykdomas VST prie VRM
materialaus turto nurašymas
(Vilniuje ir Kaune).
Įvykdyta metinė VST prie VRM
turto inventorizacija (2018 m.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

IV ketv.

PTPV Ryšio
paramos skyrius

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius; FAS

aprūpinimo tarnybiniu
transportu, dalis – 100
proc.

Kompiuterinės ir ryšio
įrangos incidentų
suvaldymo laikas, ne
ilgiau kaip per, valandos
–6
Svarbių incidentų per
2018 metus neįvyko.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Nurašymo komisijos
posėdžiai vyko pagal
patvirtintus VST prie
VRM mėnesio darbo
planus
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

spalio 23 d. įsakymas Nr. 47V1279).
40 veiksmas: parengti
pareigūnų sveikatos būklės
analizę.

16 410,3

01-01-02

12

Priemonė: Dalyvauti kovos su
terorizmo ir hibridinėmis grėsmėmis
pratybose ir operacijose

30

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Vykdytojai

III ketv.

PTPV Taktinės
paramos
skyriaus
Medicininės
paramos
poskyris

I–IV ketv.

ŠVOOS; Štabo
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
informacinės
paramos
skyrius12

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Parengta VST prie VRM
pareigūnų sveikatos būklės
analizė (pagal privalomų
periodinių profilaktinių
sveikatos patikrinimų išvadas).
1 veiksmas: analizuoti ir
apibendrinti informaciją apie
galimas vidaus ir išorės
grėsmes.

2018 m. rugpjūčio 10 d.

Kiekvieną darbo dieną buvo
atliekamas internete esančių
žiniasklaidos priemonių ir
socialinių grupių tinklų
monitoringas: rinkta
informacija apie galimas
vidaus ir išorės grėsmes
(viešosios tvarkos pažeidimai,
neramumai, grėsmės
valstybiniams objektams,
gyventojų sveikatai ir turtui),
kurios galėtų potencialiai kilti
dėl tam tikrų asmenų grupių,

Vykdant informacinę
paramą Tarnybos
Jungtiniam operacijų
centrui pateikti 76
informaciniai
pranešimai apie 102
įvykius.

Štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius (toliau – ŠTBIPS)

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Periodiškai, per
nustatytus terminus,
data
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

socialinių grupių ar įstaigų
veiksmų. Vykdant informacinę
paramą, vertinama pagal
susitarimą gaunama
informacija iš VRM ir iš
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
savivaldybių apie būsimus
renginius, mitingus, piketus,
demonstracijas ir eitynes
viešosiose vietose.
2 veiksmas: dalyvauti LK ir
statutinių įstaigų
organizuojamose kovos su
terorizmo ir hibridinėmis
grėsmėmis pratybose ir
operacijose.

30,0

Kauno dalinio pareigūnai
kartu su Kauno oro uosto
saugos tarnybos darbuotojais
2018 m. vasario 21 d. dalyvavo
bendrose pratybose „Sparnas
2018-1“, tema „Įsibrovimas į
oro uosto teritoriją, bei
orlaivio užgrobimas“ (tamsiu
paros metu)“. VST prie VRM
pajėgos 2018 m. vasario 28 d.
dalyvavo AB „Lietuvos
geležinkeliai“ organizuotose
kovos su terorizmu ir
hibridinių grėsmių pratybose
„loT 2018 Hybrid Wind“.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Dalyvauta
organizuotose pratybose
ir operacijose, skaičius
I–IV ketv.

Dalyvauta
organizuotose
pratybose ir operacijose
–9

Vykdytojai

ŠVOOS;
Vilniaus
dalinys; Kauno
dalinys;
Klaipėdos
dalinys
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Tarnybos pajėgos 2018 m.
gegužės 31 d. dalyvavo VSAT
prie VRM organizuotose
taktinėse pratybose
„Pareigūnų pasirengimas
reaguoti į galimus
Specialiosios tranzito schemos
ir viešosios tvarkos pažeidimus
Lietuvos Respublikos
teritorijoje XXI pasaulio
futbolo čempionato metu“.
VST prie VRM (469
pareigūnai) 2018 m. birželio
16, 17, 23, 25, 26, 28 ir 29 d.
pasitelkta reaguoti į galimus
Kaliningrado tranzito
pažeidimus (XXI pasaulio
futbolo čempionato metu)
Kybartų, Kenos, Vilniaus
geležinkelio pasienio kontrolės
punktuose, taip pat dalyvavo
tranzitinių traukinių palydoje
per Lietuvos Respublikos
teritoriją.
VST prie VRM pareigūnai
2018 m. birželio 4–15 d.
dalyvavo Lietuvos kariuomenės
Gynybos štabo organizuotose
jungtinėse lauko taktikos
pratybose „Perkūno griausmas
2018“, kuriose vykdė operacinį
planavimą.
VST prie VRM pareigūnai
2018 m. birželio 9–10 d.
dalyvavo Lietuvos kariuomenės

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

32

Priemonės kodas

01-01-03

13

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Priemonė: Dalyvauti Europos
žandarmerijos specialiųjų pajėgų
(EUROGENDFOR)

Portugalijos Nacionalinėje gvardijoje ir Turkijos Žandarmerijoje

Asignavimai
tūkst. eurų

5

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Sausumos pajėgų lauko
taktinėse pratybose „Tvirtas
skydas 2018/1“ Klaipėdos
apskr.
2018 m. rugpjūčio 24 d. VST
prie VRM pajėgos padėjo VAD
pareigūnams užtikrinti
oficialaus svečio J. E. Izraelio
Ministro Pirmininko Benjamin
Netanyahu ir jo lankomo
objekto saugumą.
2018 m. rugsėjo 27 d. VST prie
VRM pareigūnai dalyvavo
Lietuvos kariuomenės
pratybose (praktiniuose
mokymuose) „Perkūno
bastionas 2018“, skirtose
nustatyti ginkluotųjų pajėgų
vienetų ir civilinių institucijų
bei organizacijų sąveikos
ypatumus Vilniaus m.
savivaldybės teritorijoje karo
padėties metu.
2018 m. rugsėjo 22–23 d. VST
prie VRM pajėgos sustiprino
VAD pajėgas popiežiaus
Pranciškaus vizito Lietuvoje
renginių metu Vilniaus ir
Kauno miestuose.
1 veiksmas: bendradarbiauti
su Europos žandarmerijos
pajėgomis.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Organizuota atsakomųjų
vizitų, skaičius – 213

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

II ketv.

ŠTBIPS
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

organizuojamuose pasitarimuose ir
priemonėse.

5,0

Įstaigos veiksmų pavadinimai

VST prie VRM pareigūnai
dalyvavo dviejuose Europos
žandarmerijos specialiųjų
pajėgų (EUROGENDFOR)
organizuojamuose
pasitarimuose Portugalijos
Nacionalinėje gvardijoje ir
Turkijos Žandarmerijoje.
2018 m. birželio 9 d. VST prie
VRM pareigūnai dalyvavo
Europos žandarmerijos pajėgų
tarpministerinio komiteto
darbo grupės posėdyje.
2 veiksmas: dalyvauti Europos
žandarmerijos pajėgų
(EUROGENDFOR) štabo
organizuojamuose renginiuose.
VST prie VRM pareigūnai
dalyvavo atsakomuosiuose
vizituose: Portugalijos
nacionalinėje gvardijoje
(Lisabona, Portugalija),
komandiruoti 4 pareigūnai ir
Turkijos žandarmerijos
pajėgose (Ankara, Turkija),
komandiruoti 4 pareigūnai.
Vizitų metu apsvarstyti tolesnio
bendradarbiavimo viešojo
saugumo srityje, siekiant
užkirsti kelią teroristinių
grupuočių veiklai, bei abipusių
mokymų ir kvalifikacijos
kėlimo klausimai. 2018 m.
balandžio 29 d.– gegužės 11 d.
2 pareigūnai dalyvavo EGF

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

II, III
ketv.

ŠVOOS

Organizuota
atsakomųjų vizitų,
skaičius – 2

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Dalyvauta
suplanuotuose
atsakomuosiuose
vizituose Portugalijos
nacionalinėje gvardijoje
2018 m. balandžio 9-12
d. ir Turkijos
žandarmerijos pajėgose
2018 m. balandžio 2527 d., taip pat 2018 m.
balandžio 29 d. –
gegužės 11 d. ir rugsėjo
25-27 d. dalyvauta EGF
operacijų planavimo
darbo grupės veikloje
Portugalijoje. 2018 m.
gruodžio 14 d.
dalyvauta
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

operacijų planavimo darbo
grupės veikloje (Costa da
Caparica, Portugalija). 2018
m. rugsėjo 25-27 d. 1-as VST
prie VRM Štabo TBIPS
atstovas dalyvavo EGF darbo
grupės posėdyje Lisabonoje
(Portugalija). 2018 m.
gruodžio 14 d. VST prie VRM
vadovybė dalyvavo
Tarpministerinio Europos
žandarmerijos pajėgų vadų
pasitarime Lisabonoje
(Portugalija), kuriame
patvirtinti pajėgų operaciniai
norminiai aktai ir spręsti
strateginiai pajėgų uždaviniai.
01.04.01.02

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

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

Tarpministerinio
Europos žandarmerijos
pajėgų vadų pasitarime
Portugalijoje.

1 370

VST prie VRM

1 664,8

01-02-01

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

592,0

1 veiksmas: įgyvendinti
programos priemonę
„Transporto, ginkluotės ir kito
ilgalaikio turto atnaujinimas“,
užtikrinti pagal priemonę
vykdomų projektų priežiūrą.
Priemonės lėšos buvo
panaudotos: 480198,30 Eur –
ginkluotei ir specialiosioms
priemonėms įsigyti; 107288,62
Eur – ryšio priemonėms ir
kitam ilgalaikiam turtui įsigyti;
46043,60 Eur – kompiuterinei,

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis – 100 proc.

I–IV ketv.

ŠPPS
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

programinei įrangai ir
licencijoms įsigyti; 486295,85
Eur – specialiosios paskirties
ir specialiosios paskirties
konvojavimo transporto
priemonėms įsigyti; 48808,63
Eur – kitam ilgalaikiam turtui
įsigyti. 2018 m. siekiant
aprūpinti pareigūnus pagal
nustatytus standartus,
sudarytos sutartys dėl dviejų
specialiosios paskirties
transporto priemonių
(mikroautobusų) bei penkių
specialiosios paskirties
konvojavimo transporto
priemonių bei konvojavimo
transporto priemonėms skirtų
kondicionierių įsigijimo. Buvo
įsigytos ir atnaujintos 33
kompiuterinės darbo vietos,
įsigyta antivirusinės
programinės įrangos licencija,
pratęsta tinklo pažeidžiamumo
informavimo programinė
įranga, atnaujinta pajėgų
valdymo programinė įranga,
praplėstas elektroninių tabelių
pildytojų skaičius, įsigytos 3
ugniasienės, bepiločių orlaivių
vaizdo perdavimo įranga,
nuotolinė kompiuterių valdymo
įranga, transporto priemonių
stebėjimo programinė įranga,
3 spausdintuvai. Įsigyta ir

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

1168,6

01-02-02

Priemonė: Įsigyti specialiosios
paskirties šarvuotas ir kitas
transporto priemones

500

Įstaigos veiksmų pavadinimai

atnaujinta ryšio įranga: 153
radijo stotys, 214 IP telefonų.
įranga.
2 veiksmas: organizuoti
ginkluotės ir spec. priemonių
įsigijimą.
Atnaujinta ir modernizuota
ginkluotė, asmens apsaugos
priemonės (įsigyta
antiriaušinių komplektų),
šaudmenys ir specialiosios
priemonės (elektroimpulsiniai
prietaisai, jų užtaisai,
baterijos, dujų balionėliai,
dujokaukių filtrai, ginklų
detalės).
1 veiksmas: parengti VST prie
VRM asignavimų
investicijoms paskirstymo
pagal investicijų projektus /
investicijų projektų
įgyvendinimo priemonių planą.
Parengtas VST prie VRM
asignavimų investicijoms
paskirstymo pagal investicijų
projektus / investicijų projektų
įgyvendinimo priemonių
planas. Parengtos ir Vidaus
reikalų ministerijai pateiktos
plano vykdymo ataskaitos.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Pateikta paraiška Ginklų
fondui per nustatytą
terminą, data
Paraiška Ginklų fondui
pateikta per nustatytą
terminą, 2018 m. sausio
31 d. raštas Nr. 4747ĮS-2(RN))

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I ketv.

PTPV Taktinės
paramos skyrius

I–IV ketv.

ŠPPS

Per nustatytus terminus,
data

Planas pateiktas
nustatytais terminais,
2018-04-05 raštas Nr.
47SD-733;
Ataskaitos pateiktos per
nustatytus terminus:
2018 m. balandžio 5 d.
Nr. 47SD-733, 2018 m.
liepos 5 d. Nr. 47SD1275, 2018 m. spalio 5
d. Nr. 47SD- 1686,
2019 m. sausio 8 d. Nr.
47SD-39.
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

450,0

Įstaigos veiksmų pavadinimai

2 veiksmas: parengti
specialiosios paskirties
šarvuotos transporto priemonės
techninę užduotį.
Parengtos dviejų specialiosios
paskirties šarvuotų transporto
priemonių pirkimo dokumentų
techninės specifikacijos,
įvykdytos pirkimo procedūros,
pasirašytos viešojo pirkimopardavimo sutartys.

1 veiksmas: parengti
papildomo projektavimo
techninę užduotį.
Paraiška parengta
papildomam projektavimui.

01-02-03

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

250,0

2 veiksmas: organizuoti
pastato projekto ekspertizę.
Atlikta projekto ekspertizė,
projektas grąžintas pataisyti,
bus atliekama pakartotina
ekspertizė. Atlikus pakartotiną
ekspertizę, planuojama pradėti
pirkimo procedūras daliai
remonto darbų.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Specialiosios paskirties
šarvuotos transporto
priemonės pirkimo
paraiška ir techninė
specifikacija pateikta
2018-03-28, pasirašytos
sutartys 2018 m.
lapkričio 27 d. Nr.
47ST-164 ir 2018 m.
gruodžio 4 d. Nr. 47ST172.
Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data
2018 m. balandžio 20 d.
paraiška Nr. 47PA-120
parengta papildomam
projektavimui.
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Vykdoma

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

I ketv.

PTPV
Specialaus
transporto
centras

I ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius

II ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

32,8

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

3 veiksmas: organizuoti
remonto darbus.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

2018 m. II ketv. buvo
organizuotos pirkimo
procedūros I aukšto
projektavimui, pasirašyta
sutartis. Kol neatlikti
projektavimo darbai, nebuvo
galima atlikti planuotų
remonto darbų.
1 veiksmas: organizuoti
įvadinio mokymo kursus.

2018 m. lapkričio 23 d.
pasirašyta sutartis
Nr. 47ST-160

Buvo organizuoti 1 kursai,
kuriuos baigė 19 kursantų
(Tarnybos vado 2017 m.
lapkričio 29 d. įsakymas 47V1195).
Organizuoti (vyksta) įvadinio
mokymo kursai 14 kursantų
(Tarnybos vado 2018 m. liepos
26 d. įsakymas 47V-911).
2 veiksmas: organizuoti
praktinius bendrojo fizinio
pasirengimo ir kovinės
savigynos užsiėmimus visų
grandžių pareigūnams.
Kiekvieną mėnesį
organizuojami bendrojo fizinio
pasirengimo ir kovinės
savigynos užsiėmimus visų

Asmenų, baigusių
pareigūnų įvadinio
mokymo kursus,
skaičius
Asmenų, baigusių
pareigūnų įvadinio
mokymo kurus, skaičius
– 33

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

II–IV
ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyrius

II–III
ketv.

MKRC

I–IV ketv.

MKRC

Per nustatytus terminus,
data

Bendrojo fizinio
pasirengimo ir kovinės
savigynos užsiėmimai
Tarnybos vado įsakymu
organizuojami
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

grandžių pareigūnams, kurių
trukmė nuo 8 iki 24 ak. val.
3 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas visų
grandžių pareigūnams.
Organizuotos 12-a šaudymo
pratybų naujokams, 4-ios
snaiperių, 2-eji būrių vadų
įgūdžių atnaujinimo kursaišaudymo pratybos, 3-eji
šaudymo pratybų vadovų instruktorių parengimo kursai,
2-eji kursai specialiųjų
priemonių grupės
pareigūnams, 3-ejos šaudymo
pratybos. MKRC organizavo
VST prie VRM šaudymo
varžybos tarp padalinių ir
Taikomojo biatlono varžybas.
Taip pat VST prie VRM
šaudymo komanda dalyvavo 5iose varžybos: „Willpower &
Stamina“ ir Tarptautinėse
komandinėse šaudymo
varžybose „VAD direktoriaus
taurė 2018”, Lietuvos
kariuomenės organizuotose
snaiperių varžybose
„Snaiperių diena 2018,
šaudymo varžybos policijos
dienai paminėti, Tarptautinėse
specialiosios paskirties
padalinių varžybose
organizuotose VSAT .

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

kiekvieną mėnesį.
Organizuota kovinio
šaudymo pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius –
10
Organizuota kovinio
šaudymo pratybų
(varžybų), skaičius – 33

I–IV ketv.

MKRC

40

Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

4 veiksmas: organizuoti
pareigūnų atitikties bendrojo
fizinio pasirengimo
reikalavimams tikrinimą.
Pagal patvirtintą pareigūnų
atitikties bendrojo fizinio
pasirengimo reikalavimams
tikrinimo grafiką tikrinti
pareigūnai: 78 proc.
pareigūnų atitinka, 6 proc.
nelaikė normatyvų testo.
5 veiksmas: organizuoti
mokymus pareigūnams dėl
smurtinio išpuolio rizikos
mažinimo.

Buvo organizuota mokymai
pareigūnams dėl smurtinio
išpuolio rizikos mažinimo.
6 veiksmas: organizuoti
pratybas dėl reagavimo į
Specialiosios tranzito schemos
pažeidimus.

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Pareigūnų, atitinkančių
bendrojo fizinio
pasirengimo
reikalavimus, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
– 100
Pareigūnų, atitinkančių
bendrojo fizinio
pasirengimo
reikalavimus, dalis,
procentais – 78
(6 proc. nelaikė)
Per nustatytus terminus,
ne vėliau kaip, data;
Mokymai pareigūnams
dėl smurtinio išpuolio
rizikos mažinimo buvo
organizuoti 2018 m.
kovo, balandžio ir
birželio mėn.
Apmokytų pareigūnų
skaičius – 40
Apmokytų pareigūnų
skaičius – 70
Organizuota pratybų
kartu su VSAT,
panaudojant ES
paramos fondų lėšomis
įsigytą transportą,
specialiąsias ir asmens
apsaugos priemones,
skaičius – 2

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

II–IV
ketv.

MKRC

I–II ketv.

MKRC

III–IV
ketv.

ŠVOOS;
MKRC; PTPV
Taktinės
paramos
skyrius; PTPV
Specialaus
transporto
centras;
Vilniaus
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

dalinys; Kauno
dalinys
2018 m. gegužės 23 d. 31 VST
prie VRM pareigūnas dalyvavo
VSAT organizuotose taktinėse
pratybose tema „Pareigūnų
pasirengimas reaguoti į
galimus Specialiosios tranzito
schemos ir viešosios tvarkos
pažeidimus Lietuvos
Respublikos teritorijoje XXI
pasaulio futbolo pirmenybių
metu” VSAT Vilniaus pasienio
rinktinės Kenos pasienio
užkardoje.
2018 m. birželio 16, 17, 22, 23,
25, 26, 28 ir 29 d. (XXI
pasaulio futbolo čempionato
metu) VST prie VRM pajėgos
(469 pareigūnai) pasitelktos
reaguoti į galimus
Kaliningrado tranzito
pažeidimus Kybartų, Kenos,
Vilniaus geležinkelio pasienio
kontrolės punktuose, be to,
pareigūnai dalyvavo
tranzitinių traukinių palydoje
per Lietuvos Respublikos
teritoriją.
7 veiksmas: organizuoti
mokymus rizikos veiksniams
pašalinti, vykdant viešuosius
pirkimus.

Organizuota pratybų
kartu su VSAT,
panaudojant ES
paramos fondų lėšomis
įsigytą transportą,
specialiąsias ir asmens
apsaugos priemones – 2

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
Mokymai buvo
organizuoti 2018 m.
sausio 8 d.
Apmokytų darbuotojų

I ketv.

MKRC, VPS
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Priemonės kodas

Programos, programų tikslų, uždavinių ir
priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai

2018 m. sausio 8 d. buvo
organizuotas seminaras
(konsultacija) dėl Viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatų
pirkimų iniciatoriams ir
pirkimų procedūrų
vykdytojams taikymo.
8 veiksmas: organizuoti
mokymus apie grėsmes,
kylančias vykstant ne į ES ir
NATO šalis, ir informacinės
propagandos priemones.
Organizuoti mokymai apie
grėsmes, kylančias vykstant
ne į ES ir NATO šalis, ir
informacinės propagandos
priemones 2018 m. rugsėjo 5
d.
9 veiksmas: organizuoti
mokymus dėl viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje.

13,4

Organizuoti korupcijos
prevencijos mokymai dėl
viešųjų ir privačių interesų
derinimo, privačių interesų
deklaracijos pildymo.
Mokymuose dalyvavo 142
pareigūnai.

_____________________

Proceso ir (ar) indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo,
atsiskaitymo
terminas

Vykdytojai

III ketv.

MKRC

II–IV
ketv.

MKRC;
VTKPS

skaičius – 35
Apmokytų darbuotojų
skaičius – 35

Apmokytų darbuotojų
skaičius – 40

Apmokytų darbuotojų
skaičius – 25

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Mokymai vyko: 2018 m.
gegužės ir spalio mėn.

