PATVIRTINTA
Viešojo saugumo tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos vado
2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 47V-647
VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
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
2

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

Per nustatytą terminą,
data

I–III ketv.

Parengti teisės aktų
projektai dėl Tarnybos
struktūros ir sąmatos
pakeitimo per
nustatytą terminą, data

II ketv.

Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius (toliau – ŠVOOS)
Finansų ir apskaitos skyrius (toliau – FAS)

17 380

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

Štabo Veiklos ir
operacijų
organizavimo
skyriaus1
viršininkas
S. Sankovskis
ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis;
Finansų ir
apskaitos
skyriaus2 vedėja
L. Jocienė, Štabo

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

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

2 veiksmas: dalyvauti
Lietuvos kariuomenės
pratybose ir jų planavimo
renginiuose „Perkūno
bastionas 2019“5.

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

3 veiksmas: dalyvauti
Lietuvos kariuomenės
pratybose ir jų planavimo
renginiuose „Perkūno skydas
2019“ .

Per nustatytą terminą,
data

I–III ketv.

Vykdytojas (-ai)

Personalo
skyriaus3 vedėjas
R. Aranauskas ir
Štabo Teisės
skyriaus4 vedėja
V. Ivanauskienė
pagal
kompetenciją
ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Vilniaus dalinio
vadas J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius,
Klaipėdos dalinio
vadas
A. Didenko pagal
kompetenciją
ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
Mokymo ir
kovinio rengimo
centro6
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,

Štabo Personalo skyrius (toliau – ŠPS)
Štabo Teisės skyrius (toliau – ŠTS)
5
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)
3
4

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

4 veiksmas: dalyvauti
Lietuvos kariuomenės
pratybose ir jų planavimo
renginiuose „Perkūno tvirtovė
2019“ .

Per nustatytą terminą,
data

III–IV
ketv.

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

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

Vykdytojas (-ai)

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

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

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

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

7 veiksmas: organizuoti
pastatų šturmavimo pratybas
ORKA pareigūnams.

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

8 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas
tamsiu paros metu.

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

Vykdytojas (-ai)

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

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

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

9 veiksmas: organizuoti
ekstremalaus šaudymo
pratybas ORKA pareigūnams.

Per nustatytą terminą,
data

I–IV ketv.

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

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV ketv.

Vykdytojas (-ai)

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

7

Štabo Bendrasis skyrius (toliau – ŠBS)

Asignavimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

11 veiksmas: vykdyti tarnybų
organizavimo patikrinimus
saugomuose svarbiuose
valstybės objektuose.
12 veiksmas: parengti detalų
VST 2019 m. patvirtintų
asignavimų paskirstymą pagal
priemones ir straipsnius.
13 veiksmas: sudaryti
2019 m. iš valstybės biudžeto
finansuojamos programos
išlaidų sąmatas.

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Atlikta patikrinimų, ne
mažiau kaip, skaičius
– 12

I–IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

14 veiksmas: per nustatytus
terminus visas ūkines
operacijas įtraukti į apskaitą ir
parengti reikiamas ataskaitas.
15 veiksmas: kontroliuoti VST
vadovybės pavedimų ir
dokumentų užduočių vykdymo
terminus ir tvarkyti jų apskaitą.

Pateiktų ataskaitų per
nustatytus terminus
dalis, proc.. – 100

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

Vykdytojas (-ai)

ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis
FAS vedėja
L. Jocienė

FAS vedėja
L. Jocienė

FAS vedėja
L. Jocienė

16 veiksmas: administruoti
įslaptintą informaciją.

I–IV ketv.

17 veiksmas: redaguoti
dokumentų projektus,
konsultuoti lietuvių kalbos
vartojimo klausimais, derinti
rengiamų dokumentų formas.

I–IV ketv.

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

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

Data

Vykdytojas (-ai)

Per nustatytą terminą,
data

IV ketv.

Štabo Plėtros
planavimo
skyriaus8 vedėjas
V. Navickas

19 veiksmas: parengti 2018 m.
veiklos plano įvykdymo
ataskaitą.
20 veiksmas: parengti 2019 m.
veiklos plano projektą.

Per nustatytą terminą,
data

I ketv.

Per nustatytą terminą,
data

I ketv.

21 veiksmas: parengti 2019 m.
mėnesio darbo planus ir jų
įvykdymo ataskaitas.

Parengta mėnesio
darbo planų ir
ataskaitų, ne mažiau,
kaip, skaičius – 12
Per nustatytus
terminus, data

I–IV ketv.

22 veiksmas: parengti pagal
kompetenciją vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo
sričių strateginio veiklos plano
projektinius pasiūlymus.
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.
24 veiksmas: atstovauti VST
teismuose.
25 veiksmas: vertinti bei teikti
pastabas dėl gautų bei
rengiamų teisės aktų projektų.
8

Štabo Plėtros planavimo skyrius (toliau – ŠPPS)

Proceso / Indėlio rodiklis

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

ŠPPS vedėjas
V. Navickas
ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis

II–IV ketv.

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

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

ŠTS vedėja
V. Ivanauskienė

IV ketv.

ŠTS vedėja
V. Ivanauskienė

Per nustatytus
terminus, data

Dalyvauta teismo
posėdžiuose, skaičius
Įvertinta rengiamų
teisės aktų projektų per
nustatytus terminus,

ŠPPS vedėjas
V. Navickas

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)

I–IV ketv.

ŠTS vedėja
V. Ivanauskienė

I–IV ketv.

ŠPS vedėjas
R. Aranauskas

2019-04-10

ŠPS vedėjas
R. Aranauskas

Organizuota
(dalyvauta)
visuomeninių /
socialinių renginių,
skaičius – 9
Pateikta pranešimų
visuomenei, skaičius –
10

I–IV ketv.

Štabo
Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
informacinės
paramos
skyriaus9 vedėjas
E. Vaitkus

Atnaujinta informacija
interneto svetainėje
„Mano Vyriausybė“ ir
soc. tinkle
„Facebook“, skaičius

I–IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

dalis, ne mažiau kaip,
proc. – 90
26 veiksmas: teikti teisinio
pobūdžio pagalbą,
konsultacijas, metodinio
pobūdžio rekomendacijas VST
padaliniams ir darbuotojams.
27 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti pareigūnų ir kitų
darbuotojų atrankos, priėmimo
ir atleidimo procedūras.
28 veiksmas: organizuoti
pareigūnų tarnybinės veiklos
vertinimo procedūras
vertinimo komisijoje.
29 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti VST veiklos viešinimą
ir reprezentaciją.

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

9

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

Organizuota atrankos
procedūrų, ne mažiau
kaip, skaičius – 30
Per nustatytus
terminus, ne vėliau
kaip, data

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

31 veiksmas: vykdyti viešųjų
šaltinių monitoringą apie
galimas vidaus ir išorės
grėsmes.

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

32 veiksmas: aprūpinti
pareigūnus reprezentacinėmis
priemonėmis.

Atlikta viešųjų
pirkimų skaičius – 40

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

Patikslinta pagal
poreikį, skaičius

34 veiksmas: atlikti pirkimus
pagal pirkimų planą.

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

35 veiksmas: administruoti
viešųjų pirkimų informacinę
sistemą ECOCOST.

10

Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – VPS)

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

I–IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

I–IV ketv.

Viešųjų pirkimų
skyriaus10 vedėja
J. Skapcevičienė

I–IV ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

I–IV ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

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

36 veiksmas: vykdyti
einamosios kontrolės
procedūras.

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

11

Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius (toliau – VTKP)

Proceso / Indėlio rodiklis

Pateikta informacija
Strateginio planavimo
ir darbo grupei apie
sutarčių, sudarytų
raštu, vykdymo eigą,
ne rečiau kaip 1 kartą
per ketvirtį
Per nustatytą terminą,
data

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

VST struktūriniai
padaliniai pagal
kompetenciją

I, IV ketv.

38 veiksmas: nustatyti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę VST veiklos srityse.

Per nustatytą terminą,
data

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

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

40 veiksmas: atlikti
tarnybinius patikrinimus.

Per teisės aktais
nustatytą terminą
atliktų tarnybinių
patikrinimų dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 100

III ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

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

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

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

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

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

43 veiksmas: organizuoti
saugos darbe, priešgaisrinės
saugos ir asmens higienos
reikalavimų vykdymą VST.

Atliktas
psichosocialinių
rizikos veiksnių
vertinimas, skaičius
–1
Parengta ataskaitų apie
incidentus,
nelaimingus
atsitikimus, profesines
ligas, skaičius – 4
Per nustatytus
terminus, data

44 veiksmas: užtikrinti VST
tarnybinių patalpų, teritorijų,
materialinių vertybių tinkamą
eksploataciją, priežiūrą ir
remontą.
45 veiksmas: užtikrinti VST
tarnybinio transporto tinkamą
eksploataciją, priežiūrą ir
remontą.

12

Pajėgų tiesioginės paramos valdyba (toliau – PTPV)

Proceso / Indėlio rodiklis

41 veiksmas: patikrinti
saugomų objektų apsaugos
vykdymą.

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

Data

I–IV ketv.

III–IV
ketv.

Vykdytojas (-ai)

VTKPS
vyriausiasis
tyrėjas, l. a.
viršininko
funkcijas,
A. Verkauskas
Pajėgų tiesioginės
paramos
valdybos12
Taktinės paramos
skyriaus
viršininkas
J. Matusevič

II–IV ketv.
PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

I–IV ketv.

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

I–IV ketv.

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

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

46 veiksmas: vykdyti
kompiuterinės ir ryšio įrangos
priežiūrą, užtikrinti
nepertraukiamą jos veikimą.
47 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti VST prie VRM turto
inventorizaciją ir nurašymą.

01.01.02.

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

30

Proceso / Indėlio rodiklis

procentais – 70
Transporto priemonių,
apdraustų
privalomuoju civiliniu
draudimu, dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 100
Kompiuterinės ir ryšio
įrangos incidentų
suvaldymo laikas, ne
ilgiau kaip, valandos –
6
Organizuota
Nurašymo komisijos
posėdžių kiekvieną
mėnesį, ne mažiau
kaip, skaičius – 2

48 veiksmas: organizuoti
pareigūnų sveikatos
privalomąjį profilaktinį
tikrinimą, vykdyti pareigūnų
sveikatos būklės stebėseną.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

1 veiksmas: nuolat vykdyti
vidaus ir išorės veiksnių
analizę apie galimas vidaus ir
išorės grėsmes.

Jungtinio operacijų
centro pateikta
informacija VST
vadovybei, ne mažiau
kaip, skaičius – 365

Data

Vykdytojas (-ai)

G. Kmelnickas

I–IV ketv.

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

IV ketv.

PTPV Ryšio
paramos skyriaus
viršininkas
D. Ižička

I–IV ketv.

II, IV ketv.

I–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis,
FAS vedėja
L. Jocienė pagal
kompetenciją
PTPV Taktinės
paramos skyriaus
Medicininės
paramos poskyrio
viršininkas
D. Voinovski
ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis

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

01.01.03.

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

Asignavimai

5

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

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

Dalyvauta
organizuotose
pratybose ir
operacijose, skaičius

1 veiksmas: bendradarbiauti
su Europos žandarmerijos
pajėgomis (strateginis
lygmuo).

Organizuota
komunikacija pagal
VST prioritetus:
3 darbo grupės
posėdžiai, 1
tarptautinio komiteto
posėdis
Dalyvauta pratybų /
mokymų planavimo
renginiuose, darbo
susitikimuose, skaičius
–2
Per nustatytą terminą,
skaičius – 1

2 veiksmas: dalyvauti Europos
žandarmerijos pajėgų štabo
organizuojamuose renginiuose
(operacinis lygmuo).
3 veiksmas: dalyvauti Europos
žandarmerijos pajėgų
organizuojamose tarptautinėse
pratybose ir mokymuose.

Data

I–IV ketv.

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

Vykdytojas (-ai)

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

II –IV
ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

II, IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

II– IV
ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus

I–IV ketv.

ŠTBIPS vedėjas
E. Vaitkus,
ŠPS vedėjas
R. Aranauskas,
ŠVOOS
viršininkas

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

Asignavimai

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-ai)

S. Sankovskis
pagal
kompetenciją

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.
2 veiksmas: organizuoti
kovinio šaudymo pratybas visų
grandžių pareigūnams.

Per nustatytus
terminus, data
I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

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

Pareigūnų, atitinkančių
bendrojo fizinio
pasirengimo
reikalavimus, dalis, ne
mažiau kaip,
procentais – 100

II–IV ketv.

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

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

4 veiksmas: rengti pareigūnus
pagal nustatytus karinio
rengimo reikalavimus.

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

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

Proceso / Indėlio rodiklis

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

Data

Vykdytojas (-ai)

I–IV ketv.

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

Per nustatytus
terminus, data

I–II ketv.

Apmokytų pareigūnų
skaičius – 40

I–II ketv.

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

II–IV ketv.

MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius
ŠVOOS
viršininkas
S. Sankovskis,
MKRC
vyriausiasis
specialistas, l. a.
viršininko
funkcijas,
G. Stankevičius,
PTPV Taktinės
paramos
viršininkas
J. Matusevič,
PTPV Specialaus
transporto centro
2-o būrio vadas,
l. a. viršininko
funkcijas,

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)

G. Kmelnickas,
Vilniaus dalinio
vadas J. Šleinota,
Kauno dalinio
vadas
V. Kudrevičius
pagal
kompetenciją

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

Per nustatytą terminą,
data

IV ketv.

Apmokytų darbuotojų
skaičius – 40
III–IV
ketv.

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

Apmokytų darbuotojų
skaičius – 40

III ketv.

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

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

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

01.02.
01.02.01.

Proceso / Indėlio rodiklis

1 068

1 veiksmas: atnaujinti ir įsigyti
ilgalaikį turtą.

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

I–IV ketv.

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

Apmokytų pareigūnų
skaičius – 5

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

Data

Per nustatytą terminą,
data

Įsisavinta suplanuotų
lėšų dalis, procentais –
100

Koordinatorius – Pajėgų
tiesioginės paramos valdybos
viršininkas Aleksandras
Giedrius Sikirkinas

I–IV ketv.

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

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

ir ryšių priemonėmis bei transporto
priemonėmis pagal nustatytus
standartus

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

2 veiksmas: organizuoti
ginkluotės ir spec. priemonių
atnaujinimą ir įsigijimą.
3 veiksmas: organizuoti
aprūpinimą tarnybine
uniforma.

Proceso / Indėlio rodiklis

Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytus terminus,
data
Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytus terminus,
data
Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus
terminus

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

Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytus terminus,
data
Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus
terminus

01.02.02.

Priemonė: Specialiosios paskirties
šarvuotų ir kitų transporto priemonių
įsigijimas

800

Data

Vykdytojas (-ai)

I ketv.

PTPV Taktinės
paramos
viršininkas
J. Matusevič

I ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

I–IV ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

I ketv.

PTPV Ryšių
paramos skyriaus
viršininkas
D. Ižička

I–IV ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

5 veiksmas: organizuoti
aprūpinimą tarnybiniu
transportu.

Transporto priemonės
pristatytos sutartyse
nustatytais terminais

I–IV ketv.

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

1 veiksmas: parengti VST
investicijų projektų
įgyvendinimo priemonių planą.

Per nustatytą terminą,
data

I ketv.

ŠPPS vedėjas
V. Navickas

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

Proceso / Indėlio rodiklis

2 veiksmas: organizuoti
specialiosios paskirties
šarvuotos transporto priemonės
įsigijimą.

Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytą terminą, data

3 veiksmas: kontroliuoti
sutarties vykdymą.

01.02.03.

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

550

1 veiksmas: pabaigti
projektavimo darbus.

Pirkimo procedūros
atliktos pagal pirkimų
plane nustatytus
terminus
Per sutarties galiojimo
terminą, data

Data

Vykdytojas (-ai)

I ketv.

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

I–II ketv.

VPS vedėja
J. Skapcevičienė

III–IV
ketv.

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

I ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

I ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

II–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

Per sutarties galiojimo
terminą, data

2 veiksmas: organizuoti
pastato projekto ekspertizę.

Per nustatytą terminą,
data

3 veiksmas: organizuoti
remonto darbus.

Per nustatytą terminą,
data

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

01.02.04.

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

Asignavimai

70

Veiksmų / poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

4 veiksmas: vykdyti
renovuojamų pastatų techninę
priežiūrą.

Per nustatytus
terminus, data

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

Per nustatytus
terminus, data

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

Įrengti informacinį
stendą ir pateikti
informaciją VST
interneto svetainėje

Data

Vykdytojas (-ai)

II–IV ketv.

PTPV
Aptarnavimo
skyriaus vedėjas
A. Dimaitis

II–IV ketv.

II–IV ketv.

_____________________

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

