VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO I PUSMEČIO ATASKAITA
2019 m. liepos 26 d. Nr. 47D-658
I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS 01.04. „VIEŠOSIOS TVARKOS ATKŪRIMAS, KONVOJAVIMAS IR SVARBIŲ VALSTYBĖS
OBJEKTŲ APSAUGA“ ĮGYVENDINIMAS
01.04. programos įgyvendinimas

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

01.01.
01.01.01.

1

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

Uždavinys: stiprinti specialiąją nuolatinę parengtį, vykdant tinkamą kovinį pasirengimą ir motyvuojant
personalą

Koordinatorius – Štabo
viršininkas Dainius Skliaustys

Priemonė: Saugoti svarbius
valstybės objektus, vykdyti suimtųjų
ir nuteistųjų konvojavimą, stiprinti
spec. nuolatinę parengtį

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius (toliau – ŠVOOS)

17 380

1 veiksmas: organizuoti
VSAT Ignalinos pasienio
rinktinės Branduolinės
energetikos objektų apsaugos
perėmimą.

Per nustatytą terminą,
data

I–III ketv.

2019 m. balandžio 25 d. Štabo
Teisės skyriuje parengta
analizė apie VST struktūros
atitiktį Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. spalio 17
d. nutarime Nr. 1043 „Dėl
pavyzdinės ministerijos
administracijos struktūros ir
pavyzdinės įstaigos prie
ministerijos administracijos
struktūros patvirtinimo“
išdėstytoms nuostatoms.

Tarnybos vado 2019
m. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. V-525
patvirtintas VST
pasirengimo VĮ
Ignalinos atominės
elektrinės apsaugos
funkcijai vykdyti
priemonių planas, jo
priemonės vykdomos
numatytais terminais
Parengti teisės aktų
projektai dėl Tarnybos

I–II ketv.

II ketv.

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyriaus1
viršininkas
S. Sankovskis

ŠVOOS
viršininkas

2

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Finansų ir apskaitos skyrius (toliau – FAS)
Štabo Personalo skyrius (toliau – ŠPS)
4
Štabo Teisės skyrius (toliau – ŠTS)
2
3

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

2019 m. birželio 14 d. raštu
Nr. 47SD-890 VR ministrui
buvo išsiųstas VST struktūros
pakeitimo projektas. 2019 m.
birželio 25 d. raštu Nr. 47SD924 VRM Viešojo valdymo
tobulinimo grupei ir VR
viceministrui Č. Mulmai buvo
pateikta papildoma
informacija dėl VST struktūros
pakeitimo. 2019 m. birželio 21
d. LR VRM įsakymu Nr. 1V568 pakeistas Tarnybos
didžiausias pareigybių
skaičius. Tarnybos Visagino
dalinio nuostatų projektas
parengtas ir suderintas su
VSAT Ignalinos pasienio
rinktinės BEOAD Apsaugos
organizavimo skyriumi (2019
m. birželio 3 d. el. paštu gautas
atsakymas, kad nuostatų
negalime patvirtinti, kol VR
ministras nepakeitė Tarnybos
struktūros.
2 veiksmas: dalyvauti
Lietuvos kariuomenės
pratybose ir jų planavimo

struktūros ir sąmatos
pakeitimo per
nustatytą terminą, data

Data

Vykdytojas (-ai)

S. Sankovskis;
Finansų ir
apskaitos
skyriaus2 vedėja
L. Jocienė, Štabo
Personalo
skyriaus3 vedėjas
R. Aranauskas ir
Štabo Teisės
skyriaus4 vedėja
V. Ivanauskienė
pagal
kompetenciją

Priemonės vykdomos
numatytais terminais.

I–II ketv.

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Vilniaus dalinio
vadas J. Šleinota,

3

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

renginiuose „Perkūno
bastionas 2019“5.

Tarnybos pareigūnai 2019 m.
balandžio 23 d. dalyvavo
Lietuvos kariuomenės pratybų
„Perkūno bastionas 2019“
planavimo konferencijoje.
3 veiksmas: dalyvauti
Lietuvos kariuomenės
pratybose ir jų planavimo
renginiuose „Perkūno skydas
2019“.

Vykdytojas (-ai)

Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

Pratybų
planavimo
konferencija
įvyko
2019 m. balandžio 23
d.

I–II ketv.

Per nustatytą terminą,
data

I–III ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Mokymo ir
kovinio rengimo
centro6
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
Vilniaus dalinio
vadas J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

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
6
Mokymo ir kovinio rengimo centras (toliau – MKRC)
5

4

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Tarnybos pareigūnai 2019 m.
kovo 27 d. dalyvavo Lietuvos
kariuomenės pratybų
„Perkūno skydas 2019“
planavimo konferencijoje.
4 veiksmas: dalyvauti
Lietuvos kariuomenės
pratybose ir jų planavimo
renginiuose „Perkūno tvirtovė
2019“.

Pratybų planavimo
konferencija įvyko
2019 m. kovo 27 d.
Per nustatytą terminą,
data

III–IV
ketv.

Pagal 2019 m. sausio 1 d.
įsigaliojusį Lietuvos
ginkluotųjų pajėgų Valstybės
ginkluotos gynybos operacinį
planą „Tvirtovė LK-3“
Tarnyba atnaujino Valstybės
ginkluotos gynybos operacinio
plano „Tvirtovė VST-1“
sumanymą, kuris 2019 m.
gegužės 16 d. pristatytas
Lietuvos kariuomenės Gynybos
štabui. Visą planą planuojama

Vykdoma pagal
Lietuvos kariuomenės
nustatytus terminus

I–II ketv.

Vykdytojas (-ai)

I–II ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
Vilniaus dalinio
vadas
J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

5

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

atnaujinti perėmus Ignalinos
AE ir kitų branduolinės
energetikos objektų fizinę
apsaugą.
5 veiksmas: organizuoti
taktines pratybas
„Nesankcionuotas ginkluotų
asmenų patekimas į saugomą
objektą“.

2019 m. kovo 13 d. Subačiaus
naftos terminalo (SNT)
teritorijoje (Kunčių k.,
Kupiškio r.) vyko taktinės
pratybos vykdantiems objektų
apsaugą. Dalyvavo VD 13
pareigūnų;
2019 m. kovo 14–15 d. AB
„Klaipėdos nafta“ Suskystintų
gamtinių dujų terminalo Dujų
apskaitos stotyje (toliau –
SGDT DAS) vyko bendros
taktikos pratybos VD ir KD 1K
ORKA pareigūnams. Dalyvavo
VD 1K ORKA 10 pareigūnų,
KD 1K ORKA – 9 pareigūnai,
KLPD – 9 pareigūnai);

Proceso / Indėlio rodiklis

Per nustatytą terminą,
data

2019 m. kovo 13 d.;
2019 m. kovo 14–15
d.; 2019 m. kovo 14 d.;
2019 m. kovo 28 d.

Data

I–IV ketv.

I–II ketv.

Vykdytojas (-ai)

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Vilniaus dalinio
vadas
J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

6

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

2019 m. kovo 14 d. SGDT DAS
vyko taktinės pratybos
„Nesankcionuotas ginkluotų
asmenų patekimas į saugomą
objektą“. Dalyvavo 27
pareigūnai (VD – 9; KD – 9;
KLPD – 9);
2019 m. kovo 28 d. Palangos
oro uoste vyko taktinės
pratybos „Nesankcionuotas
ginkluotų asmenų patekimas į
saugomą objektą“. Dalyvavo
KLPD 8 pareigūnai.
6 veiksmas: organizuoti
taktines pratybas
„Nesankcionuotas pašalinių
asmenų patekimas į saugomą
objektą“.

2019 m. kovo 28 d. Palangos
oro uoste vyko taktinės
pratybos „Nesankcionuotas
pašalinių asmenų patekimas į
saugomą objektą“. Dalyvavo
KLPD 8 pareigūnai.
2019 m. gegužės 8 d. VĮ
Lietuvos oro uostų Kauno
filiale vyko taktinės pratybos

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Vilniaus dalinio
vadas
J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

2019 m. kovo 28 d.;
2019 m. gegužės 8 d.;
2019 m. gegužės 9 d.;
2019 m. birželio 19 d.;
2019 m. birželio 21 d.

I–II ketv.

7

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

„Nesankcionuotas pašalinių
asmenų patekimas į saugomą
objektą. Dalyvavo KD 9
pareigūnai.
2019 m. gegužės 9 d. Kauno A.
Brazausko hidroelektrinėje
vyko taktinės pratybos
„Nesankcionuotas pašalinių
asmenų patekimas į saugomą
objektą“. Dalyvavo KD 9
pareigūnai.
2019 m. birželio 19 d.
Palangos oro uoste vyko
taktinės pratybos
„Nesankcionuotas pašalinių
asmenų patekimas ir viešosios
tvarkos užtikrinimas“.
Dalyvavo KLPD 9 pareigūnai.
2019 m. birželio 21 d. AB
„Klaipėdos nafta“ Suskystintų
gamtinių dujų terminale vyko
taktiniai mokymai
„Nesankcionuotas pašalinių
asmenų patekimas į saugomą
objektą“. Dalyvavo KLPD 12
pareigūnų.
7 veiksmas: organizuoti
pastatų šturmavimo pratybas
ORKA pareigūnams.

Proceso / Indėlio rodiklis

Per nustatytą terminą,
data

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
Vilniaus dalinio
vadas

8

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius
pagal
kompetenciją

2019 m. gegužės 6 d.
Ugniagesių gelbėtojų
mokykloje vyko taktiniai
mokymai „Pastatų
intervencija, naudojant
šarvuotį“ VD, KD 1K 1ORKA būrių ir PTPV STC
pareigūnams. Dalyvavo 16
pareigūnų (KD – 7, VD – 8,
STC – 1);
2019 m. gegužės 16 d. Kauno
S. Dariaus ir S. Girėno
aerodrome vyko taktinės
pratybos ORKA būrių
pareigūnams, panaudojant
sraigtasparnį. Dalyvavo 16
pareigūnų (VD 1K 1-ORKA –
8, KD 1K 1-ORKA – 8);
2019 m. birželio 3 d. Tarnybos
poligone vyko pratybos
„Patalpų intervencija,
naudojant šarvuotį“.
Dalyvavo 8 pareigūnai (VD
1K 1-ORKA – 7, STC – 1).
8 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas
tamsiu paros metu.

2019 m. gegužės 6 d.;
2019 m. gegužės 16 d.;
2019 m. birželio 3 d.

I–II ketv.

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,

9

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

G. Stankevičius,
Vilniaus dalinio
vadas
J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

2019 m. vasario 7 d. vyko
šaudymo pratybos tamsiu paros
metu. Dalyvavo KD 14
pareigūnų.
2019 m. vasario 26 d. pratybose
dalyvavo 17 KLPD pareigūnų.
2019 m. vasario 28 d. vyko
šaudymo pratybos tamsiu paros
metu. Dalyvavo KD 23
pareigūnai.
2019 m. kovo 27 d. vyko
šaudymo pratybos. Dalyvavo
KD 11 pareigūnų.
2019 m. balandžio 25 d. vyko
šaudymo pratybos. Dalyvavo
KD 17 pareigūnų.
9 veiksmas: organizuoti
ekstremalaus šaudymo
pratybas ORKA pareigūnams.

2019 m. vasario 7 d.;
2019 m. vasario 26 d.;
2019 m. vasario 28 d.;
2019 m. kovo 27 d.;
2019 m. balandžio 25
d.

I–II ketv.

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
Vilniaus dalinio
vadas

10

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius
pagal
kompetenciją

2019 m. balandžio 8–11 d.
vyko mokymai ir šaudymai,
kuriuose dalyvavo VD 1K 1ORKA 8 pareigūnai ir KD 1K
1-ORKA 11 pareigūnų;
2019 m. gegužės 9 d.
organizuotos įskaitos, kuriose
dalyvavo 8 KD 1K 1-ORKA
pareigūnai.

2019 m. balandžio
8–11 d.;
2019 m. gegužės 9 d.

I–II ketv.

10 veiksmas: organizuoti
pratybas „Grėsmių
konvojavimo metu užkardymas
ir prevencija“.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV ketv.

2019 m. balandžio 26 d. 2019 m. balandžio 26
septyniolika VST pareigūnų d.;
dalyvavo taktinėse pratybose 2019 m. birželio 18 d.
„Grėsmių konvojavimo metu
užkardymas ir prevencija“.
2019 m. birželio 18 d. trylika
VST
pareigūnų
dalyvavo

I–II ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Vilniaus dalinio
vadas
J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

11

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

taktinėse pratybose „Grėsmių
konvojavimo metu užkardymas
ir prevencija“.
11 veiksmas: vykdyti tarnybų
organizavimo patikrinimus
saugomuose svarbiuose
valstybės objektuose.
2019 m. kovo 15 d. Štabo
VOOS pareigūnai patikrino
tarnybos organizavimą VĮ
Lietuvos oro uostų Vilniaus
filiale, 2019 m. kovo 20 d. VĮ
Lietuvos oro uostų Palangos
filiale ir 2019 m. kovo 28 d. VĮ
Lietuvos oro uostų Kauno
filiale.
12 veiksmas: parengti detalų
VST 2019 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
skyriais prieš sudarant ir
pateikiant VRM programų
sąmatas.
13 veiksmas: sudaryti 2019 m.
iš valstybės biudžeto
finansuojamos programos
išlaidų sąmatas.

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Atlikta patikrinimų, ne
mažiau kaip, skaičius
– 12

I–IV ketv.

Atlikta patikrinimų,
skaičius – 3

I–II ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

Atlikta per nustatytus
terminus – suderinta
iki 2019 m. sausio 11
d. su PTPV viršininku,
PPS viršininku, Štabo
viršininku.

I–II ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

Vykdytojas (-ai)

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis

FAS vedėja
L. Jocienė

FAS vedėja
L. Jocienė

12

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

2019 metų programos sąmatos
pagal finansavimo šaltinius
sudarytos vadovaujantis
valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu bei VRM kanclerio
patvirtintu asignavimų
paskirstymu.
14 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 2018 m.;
2018 m. metinis finansinių
ataskaitų rinkinys pagal
VSAFAS; 2018 metų finansinių
ataskaitų rinkinys pagal
VSAFAS; 2019 m. I ketv. ir I
pusm. Biudžeto vykdymo
suvestinių ataskaitų rinkinys;
2019 metų I ir II ketv.
ataskaitos pagal LR finansų
ministro 2011 m. vasario 18 d.
įsakymą Nr. 1K-063; Biudžeto
lėšų naudojimo ir darbo

Sąmatos pateiktos
VRM Ekonomikos ir
finansų departamentui
2019-01-11 rašto Nr.
47SD-60

I–II ketv.

Pateiktų ataskaitų per
nustatytus terminus
dalis, proc. – 100

I–IV ketv.

Pateiktų ataskaitų per
nustatytus terminus
dalis, proc. – 100

I–II ketv.

Vykdytojas (-ai)

FAS vedėja
L. Jocienė

13

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

užmokesčio fondo naudojimo
ataskaitos už 2019 metų I ketv.
ir I pusm. Kiekvieną mėn.
nustatytais terminais VRM
EFD teikiama informacija
(ataskaita) apie pareigūnų
darbo užmokestį. Teikiamos
nustatytos formos mėnesinės,
ketvirtinės 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.
15 veiksmas: kontroliuoti VST
vadovybės pavedimų ir
dokumentų užduočių vykdymo
terminus ir tvarkyti jų apskaitą.
Kontroliuota dokumentų
užduočių vykdymo terminai,
buvo tvarkoma dokumentų
apskaita DVS.
16 veiksmas: administruoti
įslaptintą informaciją.

7

Štabo Bendrasis skyrius (toliau – ŠBS)

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

Per nustatytą terminą
įvykdytų vadovybės
pavedimų dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 90

I–IV ketv.

Štabo Bendrojo
skyriaus7
vyriausioji
specialistė, l. a.
vedėjos funkcijas,
V. Sivuchaitė

Per nustatytą terminą
įvykdytų vadovybės
pavedimų dalis,
procentais – 99,2

I–II ketv.

I–IV ketv.

ŠBS vyriausioji
specialistė, l. a.
vedėjos funkcijas,
V. Sivuchaitė

14

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Asignavimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Parengta Tarnybos
Specialiosios ekspertų
komisijos 2018 m. veiklos
ataskaita, kuri 2019 m. sausio
30 d. raštu Nr.47SD-175
išsiųsta Vidaus reikalų
ministerijos Centrinei
specialiajai ekspertų komisijai.
Patobulinta įslaptintos
informacijos gabenimo ir
apsaugos tvarka (Tarnybos
vado 2019 m. vasario 22 d.
įsakymas Nr. 47V-253)...
17 veiksmas: redaguoti
dokumentų projektus,
konsultuoti lietuvių kalbos
vartojimo klausimais, derinti
rengiamų dokumentų formas.

Štabo Plėtros planavimo skyrius (toliau – ŠPPS)

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.
ŠBS vyriausioji
specialistė, l. a.
vedėjos funkcijas,
V. Sivuchaitė

Redaguojami dokumentų
projektai, konsultuojama
lietuvių kalbos vartojimo
klausimais, derinamos
rengiamų dokumentų formos.

8

Data

I–II ketv.

I–II ketv.

18 veiksmas: parengti VST
2020 m. numatomų pirkti
prekių, paslaugų ir darbų
poreikio projektą.

Per nustatytą terminą,
data

IV ketv.

-

-

I–II ketv.

Štabo Plėtros
planavimo
skyriaus8 vedėjas
V. Navickas

15

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

19 veiksmas: parengti 2018 m.
veiklos plano įvykdymo
ataskaitą.
Vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių 2018–
2020 m. strateginio veiklos
plano Tarnybos kompetencijai
priskirtų priemonių ir
vertinimo kriterijų
įgyvendinimo ataskaitos VRM
2019 m. sausio 11 d. pateiktos
el. paštu, dalis ataskaitos,
kurioje teikiama informacija,
žymima slaptumo žyma RN,
pateikta 2019 m. sausio 18 d.
raštu Nr. 47-47ĮS-2(RN).

20 veiksmas: parengti 2019 m.
veiklos plano projektą.
Tarnybos 2019 m. veiklos
plano projektas buvo
rengiamas ir pateiktas derinti
VRM informacinės sistemos
„N“ diske 2019 m. kovo 15 d.
21 veiksmas: parengti 2019 m.
mėnesio darbo planus ir jų
įvykdymo ataskaitas.
Parengti 2019 m. sausio,
vasario, kovo, balandžio,
gegužės, birželio ir liepos
mėnesio darbo planai ir

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Per nustatytą terminą,
data

I ketv.

Ataskaitos VRM 2019
m. sausio 11 d.
pateiktos el. paštu,
dalis ataskaitos,
kurioje teikiama
informacija, žymima
slaptumo žyma RN,
pateikta 2019 m.
sausio 18 d. raštu Nr.
47-47ĮS-2(RN).
Tarnybos 2018 m.
veiklos plano metinė
ataskaita parengta
2019 m. vasario 27 d. ,
registracijos Nr. 47D145.
Per nustatytą terminą,
data

I ketv.

Tarnybos 2019 m.
veiklos plano projektas
buvo parengtas 2019
m. kovo 15 d.
Parengta mėnesio
darbo planų ir
ataskaitų, ne mažiau,
kaip, skaičius – 12
Parengta mėnesio
darbo planų ir
ataskaitų, skaičius –
11

I ketv.

Vykdytojas (-ai)

ŠPPS vedėjas
V. Navickas

ŠPPS vedėjas
V. Navickas

I ketv.

I–IV ketv.

I–II ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis

16

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

II–IV ketv.

ŠPPS vedėjas
V. Navickas,
FAS vedėja
L. Jocienė pagal
kompetenciją

apjungta I ketvirčio, balandžio,
gegužės, birželio mėnesių
ataskaitos.
22 veiksmas: parengti pagal
kompetenciją vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo
sričių strateginio veiklos plano
projektinius pasiūlymus.
Pagal Tarnybos kompetenciją
vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių
strateginio veiklos plano
projektinius pasiūlymai buvo
parengti ir pateikti VRM
informacinės sistemos „N“
diske 2019 m. kovo 15 d.
23 veiksmas: vykdyti Vidaus
reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių 2019–2021 m.
strateginio veiklos plano VST
kompetencijai priskirtų
priemonių ir vertinimo kriterijų
stebėseną, nustatytais terminais
teikti ataskaitas.
Nuolat vykdoma Vidaus
reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių 2019–2021 m.
strateginio veiklos plano VST
kompetencijai priskirtų
priemonių ir vertinimo
kriterijų stebėsena, buvo
parengtos ir VRM
informacinės sistemos „N“

Per nustatytus
terminus, data

Projektiniai
pasiūlymai buvo
pateikti 2019 m. kovo
15 d.

I–II ketv.

Per nustatytus
terminus, data
I–IV ketv.

Ataskaitos už VST I–II
ketv. rezultatus buvo
pateiktos per
nustatytus terminus
I–II ketv.

ŠPPS vedėjas
V. Navickas,
FAS vedėja
L. Jocienė pagal
kompetenciją

17

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

diske pateiktos I ketv.
ataskaitos 2019 m. balandžio
25 d. ir 2019 m. liepos 18 d.
raštu Nr. 47-47ĮS-8(RN).
2019 m. I pusmečio ataskaitos
pateiktos VRM informacinės
sistemos „N“ diske 2019 m.
liepos 11 d. ir 2019 m. liepos
10 d. raštu Nr. 47-47ĮS14(RN).
24 veiksmas: atstovauti VST
teismuose.
VST Teisės skyriaus
darbuotojai atstovavo VST
interesams teismuose.
25 veiksmas: vertinti bei teikti
pastabas dėl gautų bei
rengiamų teisės aktų projektų.
Per 2019 m. I pusmetį gautų ir
rengiamų teisės aktų projektų
per nustatytus terminus
įvertinta 92 proc.
26 veiksmas: teikti teisinio
pobūdžio pagalbą,
konsultacijas, metodinio
pobūdžio rekomendacijas VST
padaliniams ir darbuotojams.
VST padaliniams ir
darbuotojams per I pusmetį
teisinio pobūdžio pagalba,
konsultacijos bei metodinio

Proceso / Indėlio rodiklis

Dalyvauta teismo
posėdžiuose, skaičius
Dalyvauta teismo
posėdžiuose, skaičius –

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

ŠTS vedėja
V. Ivanauskienė

I–II ketv.

39

Įvertinta rengiamų
teisės aktų projektų per
nustatytus terminus,
dalis, ne mažiau kaip,
proc. – 90
Įvertinta rengiamų
teisės aktų projektų
per nustatytus
terminus, dalis, proc. –
92

IV ketv.

I–II ketv.

I–IV ketv.

-

ŠTS vedėja
V. Ivanauskienė

I–II ketv.

ŠTS vedėja
V. Ivanauskienė

18

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

pobūdžio rekomendacijos
suteiktos 470 kartų.
27 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti pareigūnų ir kitų
darbuotojų atrankos, priėmimo
ir atleidimo procedūras.
Organizuota 19 atrankų į
pareigūnų pareigas, iš jų 4
atrankos atšauktos dėl
Tarnybos struktūros keitimo;
organizuotos 7 atrankos į
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį pereigas, tačiau
1 atranka neįvyko neatvykus
pretendentui.
28 veiksmas: organizuoti
pareigūnų tarnybinės veiklos
vertinimo procedūras
vertinimo komisijoje.
Pareigūnų tarnybinės veiklos
vertinimo komisija iš viso
įvertino 572 pareigūnų
tarnybinę veiklą, iš jų: 523
labai gerai, 8 gerai, 41
patenkinamai.
29 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti VST veiklos viešinimą
ir reprezentaciją.
VST pareigūnai 2019 m. sausio
12 d. dalyvavo XXVIII
tradiciniame tarptautiniame

Proceso / Indėlio rodiklis

Organizuota atrankos
procedūrų, ne mažiau
kaip, skaičius – 30

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

ŠPS vedėjas
R. Aranauskas

Organizuota atrankos
procedūrų, skaičius –
26, įvyko 21
I–II ketv.

Per nustatytus
terminus, ne vėliau
kaip, data

Pareigūnų tarnybinės
veiklos vertinimo
komisijos posėdžiai
vyko nuo 2019 m. kovo
12 d. iki 2019 m.
balandžio 9 d.
Organizuota
(dalyvauta)
visuomeninių /
socialinių renginių,
skaičius – 9
Organizuota
(dalyvauta)
visuomeninių /

2019-04-10

ŠPS vedėjas
R. Aranauskas

I–II ketv.

I–IV ketv.

I–II ketv.

Štabo
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
informacinės
paramos

19

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

pagarbos bėgime „Gyvybės ir
Mirties keliu“, skirtame
žuvusiems Lietuvos Laisvės
gynėjams atminti, organizuotas
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas 2019 m.
vasario 15 d.,
paminėtos Tarnybos Klaipėdos
dalinio 2-ųjų įkūrimo metinės
2019 m. vasario 28 d.,
2019 m. kovo 5 d. Tarnyboje
švęstos Užgavėnės,
Tarnyba pristatyta MRU
organizuotoje atvirų durų
dienoje 2019 m. kovo 7 d.,
2019 m. kovo 8 d. Tarnyboje
vyko Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
dienos minėjimas,
2019 m. kovo 29 d.
organizuotas Tarnybos 12-ųjų
įkūrimo metinių minėjimas,
2019 m. gegužės 31 d.
Tarnybos pareigūnai ir
darbuotojai dalyvavo Vidaus
reikalų sistemos darbuotojų
sąskrydyje.
Pateikta 4 pranešimai
žiniasklaidai ir 2 pretenzijos
dėl pateiktos informacijos.

9

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

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

socialinių renginių,
skaičius – 8

Vykdytojas (-ai)

skyriaus9 vedėjas
E. Vaitkus

Pateikta pranešimų
visuomenei, skaičius –
10
Pateikta pranešimų
visuomenei, skaičius –
6
Pateikta pranešimų
visuomenei, skaičius –
6

I–II ketv.

20

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

30 veiksmas: sukurti interneto
svetainę portale „Mano
Vyriausybė“.

Atnaujinta informacija
interneto svetainėje
„Mano Vyriausybė“ ir
socialiniame tinkle
„Facebook“, skaičius
Atnaujinta informacija
interneto svetainėje
„Mano Vyriausybė“ ir
socialiniame tinkle
„Facebook“, skaičius
– 32

Sukurta interneto svetainė
portale „Mano Vyriausybė“,
kurioje nuolat atnaujinama
informacija (16), taip pat
informacija atnaujinta soc.
tinkle „Facebook“ (16).
Sukurtas „Youtube“ kanalas,
įkelti 2 vaizdo filmukai,
reprezentuojantys VST.
31 veiksmas: vykdyti viešųjų
šaltinių monitoringą apie
galimas vidaus ir išorės
grėsmes.
Nuolat vykdytas viešųjų
šaltinių monitoringas apie
galimas vidaus ir išorės
grėsmes.

Pateikta sąvadų
(analizių) JOC, ne
mažiau kaip, skaičius
– 50
Pateikta sąvadų
(analizių) JOC,
skaičius – 32

32 veiksmas: aprūpinti
pareigūnus reprezentacinėmis
priemonėmis.

Atlikta viešųjų
pirkimų, skaičius – 40

Pareigūnai buvo aprūpinami
reprezentacinėmis
priemonėmis.

Atlikta viešųjų
pirkimų, skaičius – 18

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

I–II ketv.

I–IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

I–II ketv.

I–IV ketv.

I–II ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

21

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Patikslinta pagal
poreikį, skaičius

Viešųjų pirkimų planas
patvirtintas Tarnybos vado
2019 m. vasario 1 d. įsakymu
Nr. 47 V-138, patikslintas 2019
m. kovo 21 įsakymu Nr. 47V396, 2019 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr.47V-624,
2019 m. birželio 4 d. įsakymu
Nr. 47V-760.
34 veiksmas: atlikti pirkimus
pagal pirkimų planą.

Patikslinta pagal
poreikį, skaičius – 3

Pirkimai vykdomi pagal
patvirtintą (patikslintą)
pirkimų planą. Informacija
apie pirkimų plano vykdymą
pateikta el. paštu.
35 veiksmas: administruoti
viešųjų pirkimų informacinę
sistemą ECOCOST.

10

Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – VPS)

Proceso / Indėlio rodiklis

33 veiksmas: parengti ir
prireikus atnaujinti einamųjų
finansinių metų pirkimų planą.

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

Viešųjų pirkimų
skyriaus10 vedėja
J. Skapcevičienė

I–II ketv.

Pateikta informacija
Tarnybos vadui ir
Štabo viršininkui apie
pirkimų plano
vykdymą, ne rečiau
kaip 1 kartą per
mėnesį
Tarnybos vadui ir
Štabo viršininkui
informacija apie
pirkimų plano
vykdymą pateikta,
skaičius – 6
Pateikta informacija
apie pirkimų plano
laikymąsi
struktūriniams
padaliniams, ne rečiau
kaip 1 kartą per

I–IV ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

I–II ketv.

I–IV ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

22

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

mėnesį

Administruojama viešųjų
pirkimų informacinė sistema
ECOCOST: sukeliama
informacija apie vykdomus
pirkimus: paraiškos, pirkimo
dokumentai, techninės
specifikacijos, sutartys),
viešųjų pirkimų planas, jo
pakeitimai ir kt.

Informacija apie
pirkimų plano
laikymąsi pateikta
struktūrinių padalinių
vadovams pasitarimų
pas Tarnybos vadą
metu – 1 kartą per
mėnesį

36 veiksmas: vykdyti
einamosios kontrolės
procedūras.

Pateikta informacija
Strateginio planavimo
ir darbo grupei apie
sutarčių, sudarytų
raštu, vykdymo eigą,
ne rečiau kaip 1 kartą
per ketvirtį
Informacija
Strateginio planavimo
ir darbo grupei apie
sutarčių, sudarytų
raštu, vykdymo eigą,
pateikta 1 kartą per
ketvirtį

Nuolat pagal kompetenciją
vykdomos einamosios
kontrolės procedūros –
pirkimų iniciatoriai – sutarčių
vykdytojai kontroliuoja
sutarčių įgyvendinimą: prekių
pristatymo, paslaugų suteikimo
ir darbų atlikimo terminus,
kiekius ir kokybę, sąskaitų
faktūrų apmokėjimo terminus
ir kt.

I–II ketv.

I–IV ketv.

I–II ketv.

VST struktūriniai
padaliniai pagal
kompetenciją

23

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

11

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Asignavimai

Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius (toliau – VTKP)

Proceso / Indėlio rodiklis

37 veiksmas: teikti ataskaitas
pagal VRM kovos su korupcija
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių planą.

Per nustatytą terminą,
data

2019 m. sausio 16 d. raštu Nr.
47SD-78 į VRM išsiųsta
ataskaita dėl VRM kovos su
korupcija programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano
įvykdymo per 2018 m. II
pusmetį.
38 veiksmas: nustatyti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę VST veiklos srityse.

Ataskaita pateikta
2019 m. sausio 16 d.
raštu Nr. 47SD-78

-

-

39 veiksmas: vykdyti VST
darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų konfliktų prevenciją.

Patikrintas viešųjų ir
privačių interesų
deklaracijų pateikimas
per nustatytą terminą,
procentais – 100

Tikrinama nuolat, iki 2019 m.
pabaigos bus patikrinta viešųjų
ir privačių interesų deklaracijų

-

Data

Vykdytojas (-ai)

I, IV ketv.

Vidaus tyrimų ir
korupcijos
prevencijos
skyriaus11
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas,
A. Verkauskas

I ketv.

Per nustatytą terminą,
data
III ketv.

VTKPS
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas,
A. Verkauskas

I–II ketv.

I–IV ketv.

I–II ketv.

VTKPS
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas,
A. Verkauskas
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

pateikimas per nustatytą
terminą, 100 procentų.
40 veiksmas: atlikti
tarnybinius patikrinimus.

Per 2019 m. I pusmetį VST
atlikti 44 tarnybiniai
patikrinimai. Atvejų, kad
tarnybiniai patikrinimai būtų
atlikti ne per teisės aktais
nustatytą terminą, nenustatyta.
41 veiksmas: patikrinti
saugomų objektų apsaugos
vykdymą.

12

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba (toliau – PTPV)

Proceso / Indėlio rodiklis

Per teisės aktais
nustatytą terminą
atliktų tarnybinių
patikrinimų dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 100
Per teisės aktais
nustatytą terminą
atliktų tarnybinių
patikrinimų dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 100
Atlikta
veiklos
patikrinimų, vykdant
drausmės pažeidimų
prevenciją, ne mažiau
kaip, skaičius – 4

Per 2019 m. I pusmetį atklikti
5 veiklos patikrinimai, vykdant
drausmės pažeidimų
prevenciją.

Atlikta veiklos
patikrinimų, vykdant
drausmės pažeidimų
prevenciją, skaičius - 4

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

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

VTKPS
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas,
A. Verkauskas

I–II ketv.

I–IV ketv.

VTKPS
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas,
A. Verkauskas

I–II ketv.

III–IV
ketv.

Pajėgų tiesioginės
paramos
valdybos12
Taktinės paramos
skyriaus
viršininkas
J. Matusevič
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Įsigyta ginkluotės ir amunicijos
(RN), spec. priemonių (41
antiriaušinis
komplektas
PROTECOP,
300
vnt.
antrankių, 30 vnt. TASER
baterijų).
43 veiksmas: organizuoti
saugos darbe, priešgaisrinės
saugos ir asmens higienos
reikalavimų vykdymą VST.
Vykdyti darbuotojų mokymai
saugos klausimais:
Įvadinio kurso kursantams –1;
Pareigūnų profesinių įgūdžių
atnaujinimo kursai – 3;
Atliktas nelaimingų atsitikimų
darbe tyrimas – 6;
Incidento tyrimas – 1;
Organizuoti darbuotojų
sveikatos patikrinimai.
44 veiksmas: užtikrinti VST
tarnybinių patalpų, teritorijų,
materialinių vertybių tinkamą
eksploataciją, priežiūrą ir
remontą.
1. 2019 m. kovo mėnesį
pastatyti nauji lauko laiptai
sumontuoti nauji turėklai.
2. Pastatytas šaudykloje
apsaugos posto namelis.

Proceso / Indėlio rodiklis

Įsisavinta suplanuotų
lėšų per ataskaitinį
laikotarpį
dalis,
procentais – 100
Atliktas
psichosocialinių
rizikos veiksnių
vertinimas, skaičius– 1
Parengta ataskaitų apie
incidentus,
nelaimingus
atsitikimus, profesines
ligas, skaičius – 4
Parengta ataskaitų
apie incidentus,
nelaimingus
atsitikimus, profesines
ligas, skaičius – 2
Per nustatytus
terminus, data

Data

I–II ketv.

II–IV ketv.

I–II ketv.

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

I–II ketv.

I–IV ketv.

Remonto darbai atlikti
per nustatytus
terminus

Vykdytojas (-ai)

I–II ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

PTPV Specialaus
transporto centro
2-o būrio vadas,
l. a. viršininko
funkcijas,
G. Kmelnickas

3. Pastatytos šaudykloje dvi
pavėsinės.
4. Aptverta šaudyklos
teritorija.
5. Pakeisti įvažiavimo vartai į
Vilniaus dalinio teritoriją.
6. Suremontuoti įėjimo laiptai į
Tarnybos pastatą Vilniuje.
7. Suremontuoti įvažiavimo
vartai Žeimenos g. 107 ir
Radvilėnų pl.1, Kaune.
8. Įstatytos naujos kabineto
durys pastate 24G 2/p.
45 veiksmas: užtikrinti VST
tarnybinio transporto tinkamą
eksploataciją, priežiūrą ir
remontą.
Buvo užtikrinta VST tarnybinio
transporto tinkama
eksploatacija, priežiūra ir
remontas: Tarnybos resursais
suremontuotos 196 transporto
priemonių, iš jų: Vilniuje –
143, Kaune – 53.
Servisuose suremontuota 41
transporto priemonė, iš jų:
Vilniuje – 21, Kaune – 20.

Transporto priemonių,
per pirmąjį kartą
gavusių tinkamą TA
vertinimą, dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 70
Transporto priemonių,
per pirmąjį kartą
gavusių tinkamą TA
vertinimą, dalis,
procentais – 84,21, iš
jų: Vilniuje – 90,57;
Kaune – 76,2
Transporto priemonių,
apdraustų
privalomuoju civiliniu
draudimu, dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 100
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Transporto priemonių,
apdraustų
privalomuoju civiliniu
draudimu, dalis,
procentais – 100
46 veiksmas: vykdyti
kompiuterinės ir ryšio įrangos
priežiūrą, užtikrinti
nepertraukiamą jos veikimą.
Užfiksuoti gedimai:
Sugedo Tinklo duomenų
saugyklos maitinimo blokas,
bet jo veikla buvo atstatyta per
puse valandos. Sugedo
kopijuoklio skaitytuvas, jam
yra užsakytos dalys ir atliktos
remonto paslaugos pirkimo
procedūros. Šiuo metu jis
pakeistas kitu. 2019 m. birželio
28 d. buvo sutrikusi praėjimo
sistema, tačiau darbas
atstatytas greičiau nei per
valandą.

Kompiuterinės ir ryšio
įrangos incidentų
suvaldymo laikas, ne
ilgiau kaip, valandos –
6
Kompiuterinės ir ryšio
įrangos incidentai
suvaldyti trumpiai nei
per valandą

Data

Vykdytojas (-ai)

I–II ketv.

IV ketv.

PTPV Ryšio
paramos skyriaus
viršininkas
D. Ižička

I–II ketv.

47 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti VST prie VRM turto
inventorizaciją ir nurašymą.

Organizuota
Nurašymo komisijos
posėdžių kiekvieną
mėnesį, ne mažiau
kaip, skaičius – 2

Turto metinės (2018 m.)
inventorizacijos aktas

Nurašymo komisijos
posėdžiai vyko Vilniuje

I–IV ketv.

I–II ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis,
FAS vedėja
L. Jocienė pagal
kompetenciją

28

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

patvirtintas 2019 m. sausio 30
d. Nr. 47AKT-16.

ir Kaune: 2019 m.
vasario 20 ir 21 d.;
2019 m. kovo 20 ir 21
d.; 2019 m. balandžio
24 ir 25 d.;
2019 m. gegužės 29 ir
30 d.; 2019 m. birželio
26 ir 27 d.
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

48 veiksmas: organizuoti
pareigūnų sveikatos
privalomąjį profilaktinį
tikrinimą, vykdyti pareigūnų
sveikatos būklės stebėseną.
Organizuotas pareigūnų
sveikatos privalomasis
profilaktinis tikrinimas (453),
suteiktos ambulatorinės
sveikatos priežiūros paslaugos
(būtinoji pagalba)(789),
vykdytas pareigūnų,
vairuojančių tarnybinį
transportą sveikatos tikrinimas
(3120), užkrečiamųjų ligų
prevencija (konvojaus
transporto, patalpų
dezinfekcija) (1432),
pirmosios būtinos medicinos
pagalbos užtikrinimas
šaudymo pratybų, fizinio
pasirengimo normatyvų
laikymo metu (187),
profilaktinis apsvaigimo nuo
alkoholio tikrinimas

Data

Vykdytojas (-ai)

II, IV ketv.

PTPV Taktinės
paramos skyriaus
Medicininės
paramos poskyrio
viršininkas
D. Voinovski

Pareigūnai
vakcinuojami ir jų
sveikatos būklė
tikrinama
vadovaujantis teisės
aktų nustatytais
terminais

I–II ketv.
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

01.01.02.

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

Asignavimai

30

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

alkotesteriu (495), erkinio
encefalito vakcinacija (104).
1 veiksmas: nuolat vykdyti
vidaus ir išorės veiksnių
analizę apie galimas vidaus ir
išorės grėsmes.
Tarnybos Junginiame
operacijų centre per
ataskaitinį laikotarpį
užtikrintas paros informacijos
kaupimas, analitinis
vertinimas, situacijos
stebėjimas, apibendrinimas ir
pateikimas VST vadovybei.
Vidaus grėsmių analizė atlikta
dėl 19 renginių (piketai,
mitingai, eitynės ir pan.) ir 1
įspėjimas dėl kibernetinio
saugumo.
2 veiksmas: dalyvauti
Lietuvos kariuomenės ir kitų
statutinių įstaigų
organizuojamose kovos su
terorizmo ir hibridinėmis
grėsmėmis pratybose ir
operacijose.

Tarnybos pajėgos 2019 m.
sausio 30 d. dalyvavo
mokymuose „Taktinių veiksmų,

Proceso / Indėlio rodiklis

Jungtinio operacijų
centro pateikta
informacija VST
vadovybei, ne mažiau
kaip, skaičius – 365
Jungtinis operacijų
centras kasdien teikė
informaciją VST
vadovybei

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis

I–II ketv.

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

Dalyvauta
organizuotose
pratybose ir

I–II ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Vilniaus dalinio
vadas J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas A. Didenko
pagal
kompetenciją
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

ypatingų situacijų viešosiose
operacijose,
vietose ir įkalinimo vietose
skaičius – 9
atvejais tobulinimas“;
2019 m. vasario 7 d. dalyvavo
mokymuose „Patalpų valymas,
veiksmai pasipriešinimo ginklu
atvejais“;
2019 m. vasario 22 d. dalyvavo
mokymuose „Taktinių veiksmų,
ypatingų situacijų viešosiose
vietose ir įkalinimo vietose
atvejais tobulinimas, pastato
šturmavimo taktika“;
2019 m. kovo 4–6 d. dalyvavo
taktiniuose mokymuose
„Pastatų intervencija (patalpų
tikrinimo taktika, judėjimas su
ginklu)“;
2019 m. kovo 12 d. dalyvavo
mokymuose „Patalpų valymas,
veiksmai pasipriešinimo ginklu
atvejais“;
2019 m. balandžio 8–11 d.
dalyvavo taktiniuose
mokymuose „Pastatų
intervencija“;
2019 m. gegužės 6 d. dalyvavo
taktiniuose mokymuose
„Pastatų intervencija
naudojant šarvuotį“;
2019 m. gegužės 23 d. vyko
mokymai „Nesankcionuoto
pašalinių asmenų patekimo į

Data

Vykdytojas (-ai)
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

01.01.03.

Priemonė: Dalyvauti Europos
žandarmerijos specialiųjų pajėgų
(EUROGENDFOR)
organizuojamuose renginiuose ir
kitose tarptautinėse priemonėse.

Asignavimai

5

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

saugomą objektą užkardymas.
Konflikto užkardymas“;
2019 m. birželio 3 d. dalyvavo
taktiniuose mokymuose
„Pastatų intervencija
naudojant šarvuotį“.
1 veiksmas: bendradarbiauti
su Europos žandarmerijos
pajėgomis (strateginis
lygmuo).

2019 m. kovo 25–kovo 27 d.
dalyvauta EUROGENDFOR
Tarpministerinio komiteto
darbo grupės posėdyje Hagoje
(Nyderlandų Karalystė), 2019
m. birželio 18–birželio 20 d.
dalyvauta EUROGENDFOR
Tarpministerinio komiteto
darbo grupės posėdyje
Nordvike (Nyderlandų
Karalystė) ir 2019 m. birželio
24–27 d. iškilmingoje
EUROGENDFOR vadovybės
keitimosi ceremonijoje
Vicenzoje (Italijos Respublika).
2 veiksmas: dalyvauti Europos
žandarmerijos pajėgų štabo
organizuojamuose renginiuose
(operacinis lygmuo).

Proceso / Indėlio rodiklis

Organizuota
komunikacija pagal
VST prioritetus:
3 darbo grupės
posėdžiai, 1
tarptautinio komiteto
posėdis
Organizuota
komunikacija pagal
VST prioritetus:
2 darbo grupės
posėdžiai, 1 iškilminga
ceremonija

Data

Vykdytojas (-ai)

II –IV
ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

I–II ketv.

Dalyvauta pratybų /
mokymų planavimo
renginiuose, darbo
susitikimuose, skaičius
–2

II, IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

–

I–II ketv.

Vykdytojas (-ai)

Renginių nebuvo organizuota.

3 veiksmas: dalyvauti Europos
žandarmerijos pajėgų
organizuojamose tarptautinėse
pratybose ir mokymuose.
2019 m. kovo 7 d.–balandžio 3
d. vienas Tarnybos pareigūnas
dalyvavo įvertinant Europos
Žandarmerijos pajėgų
žvalgybinės misijos Pietų
Sudane techninį saugumą,
galimus saugumo pažeidimo
incidentus ir (ar) potencialias
grėsmes bei organizavo
saugumo mokymus.

01-01-04

Priemonė: Kelti pareigūnų ir
darbuotojų kvalifikaciją

25

1 veiksmas: organizuoti
praktinius bendrojo fizinio
pasirengimo ir kovinės
savigynos užsiėmimus
aukštesniosios ir vidurinės
grandžių pareigūnams.

Per nustatytą terminą,
skaičius – 1

1
Organizuota atrankų
dalyvavimo
tarptautinėse misijose
ir operacijose pagal
delegavimo įstatymą,
skaičius – 5

Organizuota atrankų
dalyvavimo
tarptautinėse misijose
ir operacijose pagal
delegavimo įstatymą,
skaičius – 1
Per nustatytus
terminus, data

II– IV
ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

I–II ketv.

I–IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus,
ŠPS vedėjas
R. Aranauskas,
ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis
pagal
kompetenciją

I–II ketv.

I–IV ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius
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01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Buvo organizuotos šaudymo ir
kovinės savigynos pratybos,
kuriose dalyvavo: Vilniaus
dalinio – 172 pareigūnai,
Kauno dalinio – 130
pareigūnų; Klaipėdos dalinio –
30 pareigūnų; Štabo VOOS –
15 pareigūnų, PTPV – 25
pareigūnai, iš jų 15 STC
pareigūnų.

2019 m. gegužės 2 d.;
2019 m. gegužės 9 d.;
2019 m. gegužės 14 d.;
2019 m. gegužės 16 d.;
2019 m. gegužės 21 d.
(2);
2019 m. gegužės 23 d.;
2019 m. gegužės 28 d.
(3);
2019 m. gegužės 30 d.;
2019 m. gegužės 31 d.;
2019 m. birželio 4 d.;
2019 m. birželio 6 d.
(2);
2019 m. birželio 11 d.;
2019 m. birželio 13 d.
(2);
2019 m. birželio 18 d.;
2019 m. birželio 20 d.
(2);
2019 m. birželio 21 d.;
2019 m. birželio 25 d.;
2019 m. birželio 26 d.

I–II ketv.

Vykdytojas (-ai)
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ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

2 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas visų
grandžių pareigūnams.

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Organizuota kovinio
šaudymo pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius
– 15

I–IV ketv.

Organizuotos kovinio šaudymo
pratybas visų grandžių
pareigūnams.

Organizuota kovinio
šaudymo pratybų,
skaičius – 132

3 veiksmas: organizuoti
pareigūnų atitikties bendrojo
fizinio pasirengimo
reikalavimams tikrinimą.

Pareigūnų, atitinkančių
bendrojo fizinio
pasirengimo
reikalavimus, dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 100
Pareigūnų,
atitinkančių bendrojo
fizinio pasirengimo
reikalavimus, skaičius
bus aiškus 2019 m. IV
ketv.

Organizuotas pareigūnų
atitikties bendrojo fizinio
pasirengimo reikalavimams
tikrinimą (Tarnybos vado 2019
m. kovo 19 d. įsakymas Nr.
47V-327).

Vykdytojas (-ai)

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
Vilniaus dalinio
vadas J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją

I–II ketv.

II–IV ketv.

I–II ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius

35

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

4 veiksmas: rengti pareigūnus
pagal nustatytus karinio
rengimo reikalavimus.

Proceso / Indėlio rodiklis

Įvykdytas Tarnybos
vado patvirtintas
metinis VST karinio
rengimo planas,
procentais – 100

Priemonė įvykdyta
organizuojant VST
pareigūnams Profesinių
įgūdžių atnaujinimo kursus

Tarnybos vado
patvirtintas metinis
VST karinio rengimo
planas vykdomas,
procentais – 100

5 veiksmas: organizuoti
mokymus pareigūnams dėl
smurtinio išpuolio rizikos
mažinimo.

Per nustatytus
terminus, data
_

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius
pagal
kompetenciją

I–II ketv.

I–II ketv.

Apmokytų pareigūnų
skaičius – 40
Neįvykdyta

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius

_
I–II ketv.

6 veiksmas: organizuoti
pratybas dėl reagavimo į
Specialiosios tranzito schemos
pažeidimus.

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

II–IV ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,

36

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

G. Stankevičius,
PTPV Taktinės
paramos
viršininkas
J. Matusevič,
PTPV Specialaus
transporto centro
2-o būrio vadas,
l. a. viršininko
funkcijas,
G. Kmelnickas,
Vilniaus dalinio
vadas J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius
pagal
kompetenciją

2019 m. sausio 23 d.
Taktiniuose mokymuose tema
„Reagavimas į Kaliningrado
tranzito pažeidimus ir
incidentus, pažeidėjų paieška
ir sulaikymas“ dalyvavo 25
pareigūnai

Organizuota pratybų
panaudojant ES
paramos fondų lėšomis
įsigytą transportą,
specialiąsias ir asmens
apsaugos priemones,
skaičius – 1

7 veiksmas: organizuoti
mokymus rizikos veiksniams
pašalinti, vykdant viešuosius
pirkimus.

Per nustatytą terminą,
data
2019 m. kovo 27 d.
Apmokytų darbuotojų
skaičius – 40

I–II ketv.

IV ketv.
-

III–IV
ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
VPS vedėja
J. Skapcevičienė
pagal
kompetenciją

37

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Organizuoti mokymai „Viešųjų
pirkimų naujovės ir aktualijos
2019 m., kainodaros metodikos
pokyčiai“

Apmokytų darbuotojų
skaičius – 27.

8 veiksmas: organizuoti
mokymus apie grėsmes,
kylančias vykstant ne į ES ir
NATO šalis, ir informacinės
propagandos priemones.

Apmokytų darbuotojų
skaičius – 40

Data

I–II ketv.

III ketv.

-

Vykdytojas (-ai)

-

-

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
VTKPS
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas
A. Verkauskas
pagal
kompetenciją

38

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

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

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

II–IV ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
VTKPS
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas,
A. Verkauskas
pagal
kompetenciją

Per nustatytą terminą,
data

2019 m. I ketvirtį MKRC
organizuotuose Profesinių
įgūdžių atnaujinimo kursuose
buvo skaitoma paskaita viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje klausimais,
mokymuose dalyvavo 83
pareigūnai

2019 m. vasario 11–14
d.; 2019 m. vasario
25–28 d.; 2019 m.
kovo 4–7 d.; 2019 m.
kovo 25–28 d.; 2019
m. balandžio 1–4 d.

10 veiksmas: stiprinti
specialiuosius profesinius
pareigūnų gebėjimus CEPOL
organizuojamuose
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose.

Apmokytų pareigūnų
skaičius – 5

I–II ketv.

I–IV ketv.

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius
pagal
kompetenciją

39

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

2019 m. vasario 8 d. dalyvauta
CEPOL nuotolinėje
konferencijoje 8/2019 tema
„Fighting terrorism and its
financing“;
2019 m. vasario 13 d.
dalyvauta CEPOL nuotolinėje
konferencijoje 66/2019 tema
„CEPOL Exchange
Programme 2019“;
2019 m. kovo 27 d. dalyvauta
CEPOL nuotolinėje
konferencijoje 21/2019 tema
„Use of Open Source
Intelligence in Trafficking in
Human Being“.
2019 m. kovo 17–19 d. vienas
pareigūnas dalyvavo CEPOL
organizuojamuose kursuose
Miunsteryje (Vokietija), tema
angl. „Prie-Deployment
Training for EU CSDP
Missions“;
2019 m. birželio 23–27 d.
vienas pareigūnas dalyvavo
CEPOL organizuojamuose
kursuose Vengrijoje, tema
„Viešoji tvarka – minios
valdymas ir saugumas
ypatingų įvykių metu“ (iš angl.
k. „Public order – crowd
management and security
during major events“.

Apmokytų pareigūnų
skaičius – 54, iš jų 52
dalyvavo nuotoliniuose
mokymuose

Data

I–II ketv.

Vykdytojas (-ai)
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

01.02.
01.02.01.

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Uždavinys: užtikrinti veiksmingą, skaidrų valdymą ir tinkamą materialinį bei techninį aprūpinimą
Priemonė: Aprūpinti pareigūnus
ginkluote ir specialiosiomis
priemonėmis (įranga), tarnybine
uniforma, informacinių technologijų
ir ryšių priemonėmis bei transporto
priemonėmis pagal nustatytus
standartus

1 068

1 veiksmas: atnaujinti ir įsigyti
ilgalaikį turtą.

Įsigyta ginkluotės ir spec.
priemonių, tarnybinės
uniformos, 8 kondicionieriai, 2
serveriai, 4 komutatoriai,
serverinė spinta, žoliapjovė,
atliktas avansinis mokėjimas
už specialiąsias 9-ių vietų
konvojavimo transporto
priemones.
2 veiksmas: organizuoti
ginkluotės ir spec. priemonių
atnaujinimą ir įsigijimą.
Tarnybai reikalingos įsigyti
ginkluotės ir spec. priemonių
duomenys pateikti LR ginklų
fondui prie VRM 2019 m.
sausio 12 d.
3 veiksmas: organizuoti
aprūpinimą tarnybine
uniforma.

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

Data

Vykdytojas (-ai)

Koordinatorius – Pajėgų
tiesioginės paramos valdybos
viršininkas Aleksandras
Giedrius Sikirkinas

I–IV ketv.

ŠPPS vedėjas
V. Navickas,
FAS vedėja
L. Jocienė pagal
kompetenciją

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100
I–II ketv.

Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytus terminus,
data
Ginkluotės techninės
specifikacijos
parengtos 2019 m.
sausio 12 d.
Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytus terminus,
data

I ketv.

PTPV Taktinės
paramos
viršininkas
J. Matusevič

I ketv.

I ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

41

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Įsigyta tarnybinės uniformos:
žieminių striukių techninės,
specialiosios uniformos
kombinezonų, marškinėlių,
bliuzonų ir kelnių, guminių
batų, diržų su dėklais, šiltų
apatinių rūbų komplektų,
berečių, žieminių kepurių,
kojinių.

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Techninės
specifikacijos
parengtos per
nustatytus terminus:
žieminių striukių –
2019 m. vasario 5 d.;
specialiosios
uniformos
kombinezonų,
marškinėlių – 2019 m.
vasario 22 d., 2019 m.
vasario 27 d., 2019 m.
kovo 7 d.
specialiosios
uniformos kostiumų
(bliuzonai ir kelnės) –
2019 m. kovo 7d.,
atnaujintos 2019 m.
balandžio 4 d.

I–II ketv.

Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus
terminus

I–IV ketv.

Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus
terminus:
žieminių striukių
pakartotinio pirkimo
procedūros įvykdytos
2019 m. birželio mėn.;
specialiosios
uniformos

I–II ketv.

Vykdytojas (-ai)

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

42

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

4 veiksmas: organizuoti
informacinių technologijų ir
ryšių priemonių atnaujinimą ir
įsigijimą.

kombinezonų ir
marškinėlių pirkimo
procedūros įvykdytos
2019 m. gegužės mėn.;
specialiosios
uniformos kostiumų
(bliuzonai ir kelnės)
pirkimo procedūros
įvykdytos 2019 m.
liepos 3 d.
Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytus terminus,
data

Žiniatinklio aplikacijų
apsaugos serveris – pirkimas
įvykdytas 2019 m. vasario 27
d.;
Komutatoriai – pirkimas
įvykdytas 2019 m. kovo 7 d.;
Vaizdo redagavimo
programinė įranga – pirkimas
įvykdytas 2019 m. kovo 20 d.;
Royalts programinės įrangos
atnaujinimas pirkimas
įvykdytas 2019 m. kovo 26 d.;
Kompiuterių dalys – 4G
modemai – pirkimas įvykdytas
2019 m. balandžio 5 d.;
Adobe Photoshop
programinės įrangos
licencijos pratęsimas –
pirkimas įvykdytas 2019 m.
balandžio 8 d.;

Žiniatinklio aplikacijų
apsaugos serverio
2019 m. sausio 30 d.
paraiška Nr. 47PA-15,
komutatorių 2019 m.
sausio 30 d. paraiška
Nr. 47PA-14,
ROYALTS
programinės įrangos
atnaujinimo 2019 m.
kovo 13 d. paraiška
Nr. 47PA-73,
serverių atsarginių
kopijų darymo įrangos
2019 m. kovo13 d.
paraiška Nr. 47PA-71,
vaizdo redagavimo
programinės įrangos
2019 m. kovo 13 d.
paraiška Nr. 47PA-70,

Data

Vykdytojas (-ai)

I ketv.

PTPV Ryšių
paramos skyriaus
viršininkas
D. Ižička

I–II ketv.
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Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Adobe Acrobat PRO
programinės įrangos
licencijos pratęsimas pirkimas
įvykdytas 2019 m. balandžio 8
d.;
Kompiuterių telemetrijos
programinė įranga – pirkimas
įvykdytas 2019 m. balandžio 8
d.;
Serverių atsarginių kopijų
darymo įranga – pirkimas
įvykdytas 2019 m. balandžio
12 d.;
Dvigubos autentifikacijos
programinė įranga – pirkimas
įvykdytas 2019 m. balandžio
15 d.;
Programinė įranga DB
apskaita – pirkimo procedūros
baigtos 2019 m. balandžio 15
d.;
Programinė įranga – pirkimas
įvykdytas 2019 m. balandžio
17 d.;
Vaizdo stebėjimo serveris su
programine įranga – pirkimo
procedūros baigtos 2019 m.
birželio 17 d.;
Bevielė duomenų perdavimo
įranga – pirkimas įvykdytas
2019 m. birželio 10 d.;
Antivirusinė programinė
įranga –pirkimas įvykdytas
2019 m. birželio 30 d.;

Proceso / Indėlio rodiklis

ADOBE ACROBAT
PRO programinės
įrangos licencijos
pratęsimo 2019 m.
kovo 28 d. paraiška
Nr. 47PA-116,
kompiuterių
telemetrijos
programinės įrangos
2019 m. kovo 28 d.
paraiška Nr. 47PA115,
dvigubos
autentifikacijos
programinės įrangos
2019 m. kovo 28 d.
paraiška Nr. 47PA114,
programinės įrangos
2019 m. kovo 28 d.
paraiška Nr. 47PA113,
kompiuterių dalių –
4G modemų 2019 m.
kovo 28 d. paraiškos
Nr. 47PA-111,
programinės įrangos
DB apskaita 2019 m.
kovo 29 d. paraiška
Nr. 47PA-120,
ADOBE
PHOTOSHOP
programinės įrangos
licencijos pratęsimo

Data

Vykdytojas (-ai)

44

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Kompiuterių dalys – pirkimas
laikomas pasibaigusiu,
negavus tiekėjų pasiūlymų.
Vykdomas pakartotinis
pirkimas 2019 m. liepos 5 d.
paraiška Nr. 47PA-241;
Windows Server programinė
įranga – pirkimas įvykdytas
2019 m. liepos 10 d.

Proceso / Indėlio rodiklis

2019 m. kovo 29 d.
paraiška Nr. 47PA118,
vaizdo stebėjimo
serverio su
programine įranga
2019 m. gegužės 14 d.
paraiška Nr. 47PA175,
antivirusinės
programinės įrangos
2019 m. gegužės 20 d.
paraiška Nr. 47PA180,
kompiuterių dalių
įsigijimo 2019 m.
gegužės 22 d. paraiška
Nr. 47PA-191,
Windows Server
programinės įrangos
2019 m. birželio 4 d.
paraiška 47PA-197,
bevielio duomenų
perdavimo įrangos
2019 m. birželio 4 d.
paraiška Nr. 47PA201.
Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus
terminus
Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

I–II ketv.

45

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

PTPV Specialaus
transporto centro
2-o būrio vadas,
l. a. viršininko
funkcijas,
G. Kmelnickas

terminus
5 veiksmas: organizuoti
aprūpinimą tarnybiniu
transportu.

Transporto priemonės
pristatytos sutartyse
nustatytais terminais

Transporto priemonės
Pagal 2018 m. sudarytas
pristatytos sutartyse
sutartis gautos 4 konvojavimo
nustatytais terminais
transporto priemonės:
2 vnt. IVECO Eurocargo (2018
m. rugpjūčio 24 sutarties d. Nr.
47ST-105), 1 vnt. IVECO
Eurocargo (2018 m. gruodžio
12 d. sutarties Nr. 47ST-184);
1 vnt. VW Transporter (2018
gruodžio 12 d. sutarties Nr.
47ST-183).
01.02.02.

Priemonė: Specialiosios paskirties
šarvuotų ir kitų transporto priemonių
įsigijimas

800

1 veiksmas: parengti VST
investicijų projektų
įgyvendinimo priemonių planą.

Per nustatytą terminą,
data

VST investicijų projektų
įgyvendinimo priemonių
planas parengtas ir pateiktas
VRM 2019 m. balandžio 11 d.
rašto Nr. 47SD-594.

2019 m. balandžio 11
d. rašto Nr. 47SD-594

I–II ketv.

I ketv.

I–II ketv.

ŠPPS vedėjas
V. Navickas

46

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

2 veiksmas: organizuoti
specialiosios paskirties
šarvuotos transporto priemonės
įsigijimą.

Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytą terminą, data

Specialiosios paskirties
šarvuotų transporto priemonių
pirkimo vokų plėšimo
procedūros įvyko 2019 m.
gegužės 21 d. Pirkimas buvo
nutrauktas 2019-05-30
vadovaujantis VPĮ 29
straipsnio 2 dalies 2 punktu,
nes visi pasiūlymai buvo
atmesti dėl neatitikimo pirkimo
sąlygoms. Atnaujinta pirkimo
paraiška, pakoreguota
techninė specifikacija, 201906-25 skelbimas išsiųstas
VPT tikrinimui. 2019-07-29
numatomas pakartotinas vokų
plėšimo terminas.

Techninės
specifikacijos
parengtos pagal
nustatytą terminą –
pirma paraiška
pasirašyta 2019 m.
vasario 19 d.;
2019-06-18 buvo
pakoreguota techninė
specifikacija.
Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus
terminus.
Pakartotinis pirkimas
vykdomas pagal
atnaujintą pirkimų
planą.

Data

Vykdytojas (-ai)

I ketv.

PTPV Specialaus
transporto centro
2-o būrio vadas,
l. a. viršininko
funkcijas,
G. Kmelnickas

I–II ketv.

I–II ketv.

I–II ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

47

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

3 veiksmas: kontroliuoti
sutarties vykdymą.

_

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

III–IV
ketv.

PTPV Specialaus
transporto centro
2-o būrio vadas,
l. a. viršininko
funkcijas,
G. Kmelnickas,
FAS vedėja
L. Jocienė pagal
kompetenciją

Per sutarties galiojimo
terminą, data

_
I–II ketv.

01.02.03.

Priemonė: Renovuoti Viešojo
saugumo tarnybos pastatą, įrengiant
patalpas specialaus transporto centrui
ir taktinės paramos padaliniams

550

1 veiksmas: pabaigti
projektavimo darbus.

Per sutarties galiojimo
terminą, data

Pabaigti pastato projektavimo
darbai.

2019 m. balandžio 24
d. projekto priėmimo
perdavimo akto Nr.
47ST-162/PD 17-026

2 veiksmas: organizuoti
pastato projekto ekspertizę.

Per nustatytą terminą,
data

Atlikta numatyto renovuoti
pastato projekto ekspertizė,
2019 m. kovo 6 d. akto Nr.
121A

Per nustatytą terminą,
2019 m. kovo 6 d.

I ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

I–II ketv.

I ketv.

I–II ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

48

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Per nustatytą terminą,
data

Pradėtos viešojo pirkimo
procedūros, 2019 m. birželio
25 d. CVP IS sistemoje įkeltas
skelbimas apie pirkimą.

2019 m. balandžio 30
d. pateikta pirkimo
paraiška remonto
darbams pirkti Nr.
47PA-160
Per nustatytus
terminus, data

4 veiksmas: vykdyti
renovuojamų pastatų techninę
priežiūrą.
Vykdomos viešųjų pirkimų
procedūros.
01.02.04.

Priemonė: Viešojo saugumo
tarnybos pastatų Vilniuje, M. K. Paco
g. 4, rekonstravimas ir garažų
renovavimas (projekto vykdytojo
įnašas)

70

Proceso / Indėlio rodiklis

3 veiksmas: organizuoti
remonto darbus.

1 veiksmas: pradėti /vykdyti
VST prie VRM pastatų
rekonstravimą ir garažų
renovaciją.

Data

Vykdytojas (-ai)

II–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

I–II ketv.

II–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

_
I–II ketv.
Per nustatytus
terminus, data
II–IV ketv.

ŠPPS vedėjas
V. Navickas,
PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis pagal
kompetenciją

49

Kodai

01.04.01 tikslas „Operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų
ir konvojuojamų asmenų apsaugą“
Uždavinys /Priemonė

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Vykdant 2018 m. rugpjūčio 17
d. rekonstrukcijos
projektavimo paslaugų sutartį
Nr. 47ST-102, parengti: kiemo
statinio (stoginės) (16I1/p),
garažo pastato (19G1/p) ir
garažo pastato (24G2/p)
techniniai darbo projektai.
2019 m. birželio 26 d. raštu
Nr. 47SD-926 VĮ CPVA
pateiktas derinti išankstinei
priežiūrai darbų pirkimo
dokumentų projektas.

Rekonstrukcijos
projektavimo paslaugų
2019 m. birželio 26 d.
perdavimo-priėmimo
aktas Nr. 1.
2019 m. birželio 12 d.
pateikta pirkimo
paraiška
rekonstrukcijos
darbams pirkti Nr.
47PA-221

2 veiksmas: įgyvendinti ES
struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamo projekto
viešinimo priemones.

Įrengti informacinį
stendą ir pateikti
informaciją VST
interneto svetainėje

Data

I–II ketv.

II–IV ketv.

4 749,25

Viešinimo priemonės nebuvo
vykdomos, nes nepradėti
vykdyti rekonstrukcijos darbai.

_____________________

Vykdytojas (-ai)

_
I–II ketv.

ŠPPS vedėjas
V. Navickas,
PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis,
ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus pagal
kompetenciją

