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(Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos1 kodas 90.900.3019)

I SKYRIUS
MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

atkurti viešąją tvarką, užtikrinti visuomenės saugumą ypatingų ir ekstremalių
MISIJA situacijų metu; organizuoti ir vykdyti konvojavimą; užtikrinti svarbių valstybės
objektų apsaugą; karo atveju ginti Lietuvos valstybę.

Viešojo saugumo tarnyba vadovaudamasi – pagarba žmogui, atsakingumu ir sąžiningumu,
atvirumu ir skaidrumu, patriotiškumu, lojalumu ir teisingumu:
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Toliau – Viešojo saugumo tarnyba
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1.

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI IR
PRIORITETINĖS KRYPTYS

VEIKLOS PRIORITETAS
I. VEIKLOS PRIORITETAS
„Nuolatinė specialioji parengtis - viešojo saugumo užtikrinimo garantas“
Pagal kompetenciją įgyvendina:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetines kryptis:
2.3. kryptį „ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ
KONSOLIDAVIMAS“;
4.4. kryptį „VIEŠOJO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“;
5.2. kryptį „LIETUVOS KARIUOMENĖS MODERNIZAVIMAS IR PERSONALO
KOMPLEKTAVIMAS,
RENGIANT
KOLEKTYVINEI
IR
SAVARANKIŠKAI
VALSTYBĖS GYNYBAI, TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR
PARAMA NATO SĄJUNGININKŲ BUVIMUI REGIONE“

vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmąjį strateginį tikslą –
įgyvendinti viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni;

vidaus reikalų ministro 2016 metų pirmąjį veiklos prioritetą – saugi aplinka
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žmogui ir bendruomenei.

Pokyčio rodiklis
R-01-04-01-01 Užtikrinta ypatingų ar
ekstremaliųjų situacijų, grupinių
veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji
tvarka masinių renginių metu ir vidaus
tvarka laisvės atėmimo vietose, kontrolė

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

2017 metų
reikšmė

1 lentelė
2018 metų
reikšmė

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

1.1. Prioritetinė kryptis: Nuolatinės specialiosios parengties sistemos veiksmingumo
stiprinimas, siekiant greitai reaguoti krizių valdymo atvejais:
2 lentelė
2015 metų
2016 metų 2017 metų 2018 metų
Pokyčio rodiklis
faktinė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
STIPRINAMA NUOLATINĖS SPECIALIOSIOS PARENGTIES SISTEMA
P-01-04-02-01-03 Visiškai aprūpintų
pareigūnų asmens apsaugos
priemonėmis, dalis, procentais

77

77

78

89

P-01-04-01-01-04 Kompiuterinių darbo
vietų, aprūpintų ne senesne nei 5 metų
technika, dalis nuo bendro naudojimo,
procentais

38

39

39

39

P-01-04-02-01-05 Ne ilgiau kaip 7
metus naudojamų tarnybinio
transporto priemonių, skirtų
pavestoms funkcijos užtikrinti, dalis,
procentais

28

43

43

43

1.1.1. Stiprinti vieningos pajėgų valdymo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą, 2016 m. I–IV
ketv., prioritetinio darbo koordinatorius Viešojo saugumo tarnybos prie VRM2 Štabo viršininkas:
1.1.1.1. dalyvauti vieningų pajėgų pasirengimo išbandymo mokomosiose ir prevencinėse
priemonėse, įvertinti VST pareigūnų reagavimą į galimas (tikėtinas) grėsmes, 2016 m. I–IV ketv.,
vykdo VST Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius;
1.1.1.2. pagal kompetenciją prisidėti prie vieningos pajėgų valdymo sistemos efektyvumo ir
veiksmingumo analizės atlikimo, 2016 m. I–IV ketv., vykdo VST Štabo Veiklos ir operacijų
organizavimo skyrius.
1.1.2. Didinti VST pareigūnų specialiąją parengtį: įsigyti būtinosios asmens apsaugos priemonių
komplektus, organizacinę techniką ir priemones bei tarnybinio transporto priemones, 2016 m. I–IV
ketv., prioritetinio darbo koordinatorius VST Pajėgų tiesioginės paramos valdybos viršininkas,
vykdytojai pagal kompetenciją: VST Pajėgų tiesioginės paramos valdybos Specialaus transporto
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Toliau strateginiame veiklos plane vartojama abreviatūra VST
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centras, VST Pajėgų tiesioginės paramos valdybos Taktinės paramos skyrius, VST Pajėgų
tiesioginės paramos valdybos Ryšių paramos skyrius.
1.2. Prioritetinė kryptis: Pasirengimas krašto gynybai ir atsako į nekonvencines grėsmes
bei civilinės saugos stiprinimas:
3 lentelė
2015 metų
2016 metų 2017 metų 2018 metų
Pokyčio rodiklis
faktinė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
PAGERĖJO VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PAREIGŪNŲ KOVINĖ PARENGTIS
P-01-04-01-01-01 Atnaujintos
ginkluotės dalis, ne mažiau kaip,
procentais

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

P-01-04-01-01-02 Atnaujintos technikos
dalis, ne mažiau kaip, procentais

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

P-01-04-01-01-03 Atnaujintos
amunicijos dalis, ne mažiau kaip,
procentais

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

R-01-04-01-02 Pasirengimo vykdyti
mobilizacijos užduotis lygis balais, ne
mažiau kaip (10 balų sistemoje)

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

1.2.1. Didinti VST kovinę parengtį ir pajėgumus: atnaujinti ir modernizuoti ginkluotę,
techniką ir amuniciją; vykdyti bendras pratybas su kariniais vienetais, stiprinant integruotą pajėgų
veikimą, Vidaus reikalų ministro 2016-ųjų metų 1.3.1 prioritetinės krypties darbai; 2016 m. I–IV
ketv., prioritetinio darbo koordinatorius – VST vado pavaduotojas:
1.2.1.1. įgyvendinti vidaus reikalų sistemos institucijų, priskiriamų ginkluotosioms pajėgoms,
parengimo valstybės ginkluotai gynybai veiksmų planą, patvirtintą krašto apsaugos ministro ir
vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 17 d. Nr. VR-10RN/1-1RN-1(RN), 2016 m. I–IV ketv.
vykdo VST Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius;
1.2.1.2. parengti ir įgyvendinti 2016 metų VST bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene
priemonių planą, 2016 m. I–IV ketv., vykdo VST Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius;
1.2.1.3. atnaujinti ir modernizuoti VST ginkluotę, specialiąją techniką ir amuniciją,
atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą Organizacinę specialiosios įrangos lentelę
(OSIL), 2016 m. I–IV ketv., vykdytojas – VST Pajėgų tiesioginės paramos valdyba;
1.2.1.4. vykdyti bendras pratybas, mokymus ir seminarus su Lietuvos kariuomenės
struktūriniais padaliniais pagal patvirtintą 2016 metų bendradarbiavimo priemonių planą, 2016 m.
I–IV ketv., vykdo VST Mokymo ir kovinio rengimo centras;
1.2.1.5. stiprinant pareigūnų, atsakingų už krizių, ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų valdymą,
gebėjimus dalyvauti Europos žandarmerijos specialiųjų pajėgų (EUROGENFOR) organizuojamose
tarptautinėse pratybose ir mokymuose bei bendrose vidaus reikalų statutinių įstaigų pratybose, 2016
m. I–IV ketv., vykdytojai pagal kompetenciją: VST Štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir
informacinės paramos skyrius, VST Mokymo ir kovinio rengimo centras.
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II. VEIKLOS PRIORITETAS
„Veiksmingas ir efektyvus svarbių valstybės objektų apsaugos ir konvojavimo užtikrinimas“
Pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos
prioritetines kryptis:
2.2 prioritetinę kryptį „VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
GERINIMAS, VEIKSMINGŲ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“;
2.3. prioritetinę kryptį „ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ IR KITŲ
ĮSTAIGŲ KONSOLIDAVIMAS“;
4.4. prioritetinę kryptį „VIEŠOJO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“;

vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmąjį strateginį tikslą – įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni;

vidaus reikalų ministro 2016 metų pirmąjį veiklos prioritetą – saugi aplinka žmogui ir
bendruomenei;

vidaus reikalų ministro 2016 metų ketvirtąjį veiklos prioritetą – optimalus išteklių
valdymas, integrali vidaus reikalų sistema ir profesionalus personalas.

Pokyčio rodiklis
R-01-04-02-01 Užtikrintas sulaikytųjų,
suimtųjų ir nuteistųjų asmenų
konvojavimas
R-01-04-02-02 Užtikrinta svarbių
valstybės objektų apsauga

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

2017 metų
reikšmė

4 lentelė
2018 metų
reikšmė

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

2.1. Prioritetinė kryptis: Grėsmių prieš saugomus svarbius valstybės objektus ir
konvojavimą prevencija ir užkardymas:
1. 5 lentelė
2015 metų
2016 metų 2017 metų 2018 metų
Pokyčio rodiklis
faktinė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
PAGERĖJO SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGOS IR KONVOJAVIMO
VYKDYMAS
P-01-04-01-01-06 Įvykdytų mokymų
saugomuose svarbiuose valstybės
objektuose, ne mažiau kaip, skaičius

8

8

8

8

2.1.1. organizuoti VST pareigūnų pasirengimo mokomąsias priemones ir dalyvauti kartu su
kitų vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgomis bendruose reagavimo į galimas (tikėtinas) grėsmes
saugomame objekte vertinime; pagal kompetenciją atlikti apsaugos sistemos veiksmingumo analizę,
2016 m. I–IV ketv., prioritetinio darbo koordinatorius – VST vado pavaduotojas, vykdo pagal
kompetenciją: VST Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius, VST Mokymo ir kovinio
rengimo centras;
2.1.2. organizuoti bendras teroro aktų prevencijos ir likvidavimo pratybas, 2016 m. I–IV ketv.,
prioritetinio darbo koordinatorius – VST vado pavaduotojas, vykdo VST Štabo Veiklos ir operacijų
organizavimo skyrius;
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2.1.3. optimizuoti konvojaus tarnybą: perskirstyti planinio konvojaus maršrutus, parengti ir
suderinti konvojavimo taisyklių pakeitimo projektą, įsigyti naujų spec. transporto priemonių,
optimizuoti konvojaus tarnybos darbo krūvį tarp padalinių, 2016 m. I–IV ketv., prioritetinio darbo
koordinatorius – VST vado pavaduotojas, vykdo pagal kompetenciją: VST Štabo Veiklos ir
operacijų organizavimo skyrius; VST Pajėgų tiesioginės paramos valdyba.
2.2. Prioritetinė kryptis: Statutinių valstybės tarnautojų motyvacijos ir administracinių
gebėjimų didinimas:
6 lentelė
2015 metų
2016 metų
2017 metų
2018 metų
Pokyčio rodiklis
faktinė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
DAUGIAU SKIRTA LĖŠŲ VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS STATUTINIŲ
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI
P-01-04-02-02-02 Skirta lėšų vieno
statutinių įstaigų valstybės tarnautojo
19,3
26,4
26,4
26,4
kvalifikacijos kėlimui, ne mažiau kaip,
eurais
P-01-04-02-02-01 Kvalifikaciją
8
65
70
71
tobulinusių pareigūnų dalis, ne mažiau
kaip, procentais
P-01-04-02-02-03 Viešojo saugumo
tarnybos darbuotojų, teigiamai
75
vertinančių esamą kvalifikacijos
tobulinimo sistemą dalis, ne mažiau
kaip, procentais
PADIDĖJO
VIEŠOJO
SAUGUMO
TARNYBOS
STATUTINIŲ
VALSTYBĖS
TARNAUTOJŲ MOTYVACIJA
P-01-04-02-01-01 Pirminės grandies
pareigūno vidutinis darbo užmokestis,
ne mažiau kaip, eurais
P-01-04-02-01-02 Viduriniosios grandies
pareigūno vidutinis darbo užmokestis,
ne mažiau kaip, eurais
P-01-04-02-01-06 Viešojo saugumo
tarnybos darbuotojų, patenkintų darbo
sąlygomis dalis, ne mažiau kaip,
procentais

761

830

900

950

943

1017

1075

1110

-

75

-

-

2.2.1. Stiprinti strateginio planavimo, vadovavimo, analitinius ir kitus (bendravimo,
komunikavimo ir kt.) gebėjimus, Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas; 2016 m. I–IV ketv., prioritetinių darbų koordinatorius
– VST vyriausiasis patarėjas:
2.2.1.1. organizuoti strateginio planavimo sesijas; 2016 m. I–II ketv., vykdo VST Štabo Plėtros
planavimo skyrius;
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2.2.1.2. pagal kompetenciją įgyvendinti pareigūnų rengimą pagal karinio rengimo
reikalavimus, 2016 m. I–IV ketv., vykdo VST Mokymo ir kovinio rengimo centras;
2.2.1.3. pagal kompetenciją dalyvauti CEPOL organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, 2016 m. I–IV ketv. prioritetinio darbo koordinatorius – VST vyriausiasis patarėjas,
vykdo VST Mokymo ir kovinio rengimo centras;
2.2.2. Dalyvauti konsoliduojant vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių
įstaigų bendrąsias vidaus administravimo (logistikos, kvalifikacijos kėlimo ir mokymų,
viešųjų pirkimų ir kt.) funkcijas, 2016 m. I–IV ketv., prioritetinio darbo koordinatorius – VST
vyriausiasis patarėjas, vykdo pagal kompetenciją VST Pajėgų tiesioginės paramos valdyba, Štabo
Plėtros planavimo skyrius, VST Mokymo ir kovinio rengimo centras;
2.2.3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą (toliau – Statutas)
siekti nuosekliai didinti statutiniams valstybės tarnautojams darbo užmokestį, vadovaujantis
Statute numatytomis procedūromis; 2016 m. II–IV ketv., prioritetinio darbo koordinatorius –
VST Štabo viršininkas, vykdo pagal kompetenciją: VST Štabo Personalo skyrius, VST Finansų ir
apskaitos skyrius;
2.2.4. Populiarinti Viešojo saugumo tarnybos veiklą: rengti VST pristatymus viešoje
erdvėje, prisidėti prie bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis, viešosiomis ir
švietimo įstaigomis, ugdant piliečių, moksleivių patriotiškumą, pilietiškumą. Prisidėti prie Vidaus
reikalų ministerijos vykdomo projekto „Visuomenė į Vyriausybę“ įgyvendinimo, 2016 m. I–IV
ketv., prioritetinio darbo koordinatorius – VST Štabo viršininkas, vykdo pagal kompetenciją: VST
Štabo Personalo skyrius, VST Štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos
skyrius.
2.3. Prioritetinė kryptis: Valdymo efektyvumo didinimas ir valdymo kaštų mažinimas
7 lentelė
2015 metų
2016 metų
2017 metų
2018 metų
Pokyčio rodiklis
faktinė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
reikšmė
SUMAŽĖJO VALDYMO KAŠTAI
R-01-04-01-03 Darbuotojų, tenkančių
3
4
4
4
vienam vadovaujančiam darbuotojui,
skaičius ne mažiau kaip
P-01-04-02-01-07 Neužimtų pirminės ir
viduriniosios grandies pareigūnų
9
9
9
9
pareigybių dalis ne daugiau kaip,
procentais
PAGERĖJO VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS ĮSTAIGŲ VEIKLOS EFEKTYVUMAS
P-01-04-02-01-04
Viešieji
prekių,
paslaugų
ir
darbų
elektroniniai
pirkimai, iš visų skelbiamų pirkimų,
sudaro ne mažiau kaip, procentais
P-01-04-01-01-05
Santykis
tarp
investicijų Valstybės investiciniams
projektams ir darbo užmokesčio, ne
mažiau kaip, procentais

95

98

99

99

7,6

15,21

-

-

2.3.1. Tobulinti Viešojo saugumo tarnybos valdymo struktūrą: rengti naujos redakcijos
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pareigybių sąrašą atsižvelgiant į Valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų administracinių
struktūrų tobulinimo rekomendacijas, 2016 m. I–IV ketv. prioritetinio darbo koordinatorius – VST
vyriausiasis patarėjas, vykdytojai pagal kompetenciją: VST Štabo Personalo skyrius, VST Štabo
Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius.
2. PAPILDOMI ASIGNAVIMAI PRIORITETAMS ĮGYVENDINTI

Prioriteto pavadinimas
PIRMASIS VEIKLOS PRIORITETAS –
Nuolatinė specialioji parengtis – viešojo saugumo užtikrinimo garantas.
ANTRASIS VEIKLOS PRIORITETAS –
Veiksmingas ir efektyvus svarbių valstybės objektų apsaugos ir konvojaus
užtikrinimas.
IŠ VISO:

8 lentelė
Asignavimai,
tūkst. EUR
725
400
1 125

3. PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos viešojo
saugumo tarnybos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo bus siekiama įgyvendinti nuo 2016 metų
įsigaliojusio Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas bei bus reglamentuoti Viešojo
saugumo tarnybos valdymo struktūros principai. Bus parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Viešojo saugumo tarnybos nuostatų pakeitimo“ projektas, kuriuo bus siekiama
įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo pakeitimus.
3. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Stiprinti kovą su korupcija – siekti, kad elektroniniai pirkimai (iš visų skelbiamų pirkimų)
sudarytų ne mažiau kaip 95 procentus; Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo
kriterijus 17.2 (2014 metais vidurkis – 98; 2016 metais siektina vidurkio reikšmė – 99);
Mažinti nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidas – siekti, kad mažėtų turto
valdymo ir priežiūros išlaidos, tenkančias 1 kv. m bendro įstaigos valdomo turto ploto ir neviršytų
VRM siektinos 11 EUR/ kv. m reikšmės;
Skatinti viešuosiuose pirkimuose plačiau taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijų – siekti, kad supaprastinti pirkimai, kuriuose pasiūlymai vertinami
vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, sudarytų ne mažiau kaip
30 procentų;
Didinti elektroninių dokumentų skaičių: dokumentų valdymo sistemose diegti galimybę
norminių teisės aktų nustatyta tvarka informacinių technologijų priemonėmis sudaryti, patvirtinti ar
gauti dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, 2016 metais
būtų ne mažesnis kaip 40 procentų.
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II SKYRIUS
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA
9 lentelė, tūkst. EUR
Strateginis tikslas:
ATKURTI VIEŠĄJĄ TVARKĄ YPATINGŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ
ATVEJAIS, VYKDYTI KONVOJAVIMĄ IR UŽTIKRINTI SVARBIŲ VALSTYBĖS
OBJEKTŲ APSAUGĄ.
(kodas 01)
Strateginis tikslas įgyvendinamas šia programa:
04 programa „VIEŠOSIOS TVARKOS ATKŪRIMAS, KONVOJAVIMAS IR SVARBIŲ
VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA“.
Asignavimai (programos kodas 01.04)– iš viso 16 668, iš jų darbo užmokesčiui – 9 805.
4. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2016 METŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS IR IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI
10 lentelė, tūkst. EUR
Pareigybių skaičius, vnt.
Institucijos / įstaigos pavadinimas

2015 metais

2016 metai

2017 metai

2018 metai

Viešojo saugumo tarnyba

1070

1069

1069

1069

Išlaidos darbo užmokesčiui

9.512

9.805

10274

10274

2
DU 56,8

36
DU 627,35

Vadovai ir pavaduotojai

Kitų padalinių vadovai ir jų
pavaduotojai
1031
DU 9120,9

Specialistai ir kiti

1 pav. Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui pagal pareigybių grupes, tūkst. EUR
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5. 2016–2018 METŲ PROGRAMOS ASIGNAVIMAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
11 lentelė, tūkst. EUR

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Viešosios
tvarkos
atkūrimas,
konvojavimas
ir svarbių
valstybės
objektų
apsauga
iš jų valdymo
išlaidos*
Valdymo išlaidų
dalis, procentais
1.

2016-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms

16668

2018-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
viso
turtui
iš jų darbo turtui
iš jų darbo turtui iš viso
iš
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmokesiš viso užmokesviso užmokesčiui
čiui
čiui
15140 9805
1528 17400 15856 10274
1544 17400 15856 10274
1544

333,2

333,2

245,2

0

333,2

333,2 245,2

0

333,2

333,2 245,2

0

1.99

2,2

2,5

0

1,91

2,1

0

1,91

2,1

0

iš viso

2017-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms

2,4

2,4
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III SKYRIUS
STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
6. VEIKLOS KONTEKSTAS
Viešojo saugumo tarnyba yra vidaus reikalų ministrui atskaitinga nuolatinės specialiosios
parengties valstybės įstaiga, kuri įgyvendindama šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos, Nacionalinio saugumo strategijos nuostatas bei Vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių pirmąjį strateginį tikslą „Įgyvendinti viešojo saugumo politiką ir siekti, kad
šalies gyventojai jaustųsi saugesni“, ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais atkuria ir užtikrina
viešąją (vidaus) tvarką bei likviduoja šių situacijų padarinius; organizuoja ir vykdo sulaikytųjų,
suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimą šalyje bei jų ekstradicijos atvejais; užtikrina svarbių
valstybės objektų apsaugą; karo atveju ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina Lietuvos valstybę.
Viešojo saugumo užtikrinimas yra vienas svarbiausių valstybės uždavinių ir labai svarbus
valstybės bendros gerovės augimo bei žmonių gyvenimo kokybės didinimo veiksnys. Kuriant saugią
visuomenę, svarbus vaidmuo tenka viešojo saugumo politikos formavimui ir įgyvendinimui. Viešojo
saugumo politika apima ne tik vidaus tarnybos valdymą, visuomeninės rimties užtikrinimą, valstybės
sienos apsaugą ir nelegalios migracijos kontrolę, migracijos procesų teisinį reguliavimą, ginklų,
šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos kontrolę, saugomo asmens statusą turinčių
asmenų apsaugą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, bet ir specifines šalies vidaus
tvarkos palaikymo (atstatymo) funkcijas esant technologiniams, socialiniams – kultūriniams,
ekonominiams ir geopolitiniams neigiamiems veiksniams arba esant politiniam, socialiniam ar
ekonominiam nestabilumui.
Vienas iš išorės veiksnių, darančių įtaką viešajam saugumui, – šalies ekonominė ir socialinė
būklė. Lietuvai – pilnateisei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) ir Europos Sąjungos
(ES) narei – patikima saugumo sistema užtikrina palankias sąlygas ekonomikos plėtrai, naujausioms
technologijoms ir užsienio investicijoms. Narystė ES suteikia realią galimybę šaliai sėkmingai plėtotis
ir modernizuoti ūkį.
Stiprėjant tarptautiniam bendradarbiavimui ir supaprastinant ES vidinių sienų kirtimo tvarką,
Šengeno sutartis skatina asmenis migruoti Šengeno erdvėje. Viešojo saugumo tarnyba, kaip viena iš
institucijų, užtikrinančių viešąjį saugumą šalyje, pagal kompetenciją vertina transnacionalines ir
geopolitines grėsmes. Lietuva yra ES išorinės sienos dalis, todėl tikėtina, kad padaugės imigrantų ar
pabėgėlių iš trečiųjų šalių. Lietuvai, kaip šaliai, aktyviai dalyvaujančiai NATO karinėse operacijose
bei dėl Lietuvos oficialios pozicijos dėl Rusijos–Ukrainos konflikto, iškyla didelė galimų terorizmo
apraiškų ar nekonvencinių veiksmų grėsmė.
Darbo jėgos paklausos didėjimas, augantis produktyvumas, gerėjantys ūkio dalyvių lūkesčiai ir
kainų konvergencija įstojus į Euro zoną turi teigiamą įtaką darbo užmokesčio augimui, tačiau vis dar
išlieka žemas šalies gyventojų pragyvenimo lygis. Dalis šalies gyventojų nemato perspektyvų
realizuoti save kaip asmenybę darbo veikloje, gyvena iš valstybės gaunamų minimalių pašalpų ir
išmokų. Dėl neužimtumo, alkoholizmo, narkomanijos formuojasi tam tikrų gyventojų grupių
antisocialinės nuostatos.
Ekonominė šalies padėtis, ekonominiai prioritetai, proporcingas ir tikslingas valstybės biudžeto
asignavimų paskirstymas teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijoms daro tiesioginę įtaką Viešojo
saugumo tarnybos veiklai ir tinkamam Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų darbo (tarnybos) sąlygų
sudarymui. Labai svarbu, kad Viešojo saugumo tarnyboje tarnautų jos funkcijoms atlikti būtinas
profesionalių statutinių valstybės tarnautojų, kurie turi atitinkamą kvalifikaciją, skaičius.
Plėtojantis naujoms technologijoms, keičiasi techninės apsaugos sistemos, specialioji technika,
ginkluotė ir jai keliami specialieji reikalavimai. Tam reikia naujų investicijų ir atitinkamos specialistų
kvalifikacijos bei įgūdžių. Pasenęs tarnybinis transportas netenkina šiuolaikinių reikalavimų. Seni
automobiliai nėra patikimi vykdant Viešojo saugumo tarnybai pavestas užduotis, reikalauja didelių
investicijų remontui. Apie 90 procentų turimos kompiuterinės ir organizacinės technikos yra
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naudojama ilgiau kaip 5-ius metus, todėl ją būtina atnaujinti. Apie 30 procentų Viešojo saugumo
tarnybos administracinių pastatų neatitinka saugumo ir priešgaisrinių reikalavimų. Sena pastatų
šildymo sistema, inžineriniai tinklai yra neekonomiški ir nepatikimi. Šiuos pastatus ir inžinerinius
tinklus reikia remontuoti, renovuoti ir rekonstruoti.
Didėjant energetinių išteklių kainoms, galima prognozuoti, kad didės ir Viešojo saugumo
tarnybos transporto ir pastatų eksploatacinės išlaidos. Galima grėsmė šioje srityje – šalies ekonominiai
sunkumai ir su jais susijęs esamų finansavimo apimčių mažinimas. Esant nepakankamam
finansavimui, Viešojo saugumo tarnyba būtų nepajėgi vykdyti visų jai pavestų uždavinių, nes tektų
mažinti darbuotojų skaičių bei funkcijoms užtikrinti tiesioginę paramą (materialinį bei techninį
aprūpinimą). Tai turėtų neigiamą įtaką ne tik Viešojo saugumo tarnybos veiklai, bet ir šalies viešajam
saugumui.
Viešojo saugumo tarnybos paskirtį, veiklos principus ir teisinius pagrindus, uždavinius,
funkcijas, struktūrą, finansavimą, veiklos kontrolę, bendradarbiavimo su valstybės ar savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis pagrindus, Viešojo saugumo
tarnybos pareigūnų statusą, įgaliojimus, teises ir pareigas, atsakomybę ir prievartos panaudojimo
teisėtumo sąlygas, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos Viešojo saugumo tarnyboje, paskatinimus,
socialines ir kitas garantijas, taip pat kitų valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą Viešojo saugumo
tarnyboje ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas ir Lietuvos
Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-653
patobulinta Viešojo saugumo tarnybos struktūra, įsteigtas struktūrinis padalinys Klaipėdoje. 2016
metais planuojama atlikti struktūrinius pokyčius, kurių tikslas išgryninti padalinių ar kai kurių
pareigybių funkcijas, tobulinti valdymo sistemą, atsisakyti perteklinių valdymo grandžių.
Viešojo saugumo tarnybos personalo kaitos dinamika vidutiniškai per metus yra apie 5-7 proc.
nuo bendro pareigybių skaičiaus. Bus siekiama didinti pareigūnų motyvaciją ir sumažinti išeinančių iš
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų skaičių.
Viešojo saugumo tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, Viešojo saugumo
tarnybos 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu ir Viešojo saugumo tarnybos 2016 metų veiklos
planu, kurie parengti atsižvelgiant į vidaus reikalų ministro veiklos prioritetus.
Dėl nepakankamo finansavimo gali atsirasti trikdžių, ribojančių veiksmingą žmogiškųjų išteklių
valdymą, sprendimų priėmimo operatyvumą, veiksmingą jų įgyvendinimo kontrolę, tinkamą Viešojo
saugumo tarnybos pareigūnų socialinių garantijų įgyvendinimą, gali pritrūkti lėšų tarnybinei uniformai
įsigyti, transporto priemonėms atnaujinti ir išlaikyti, pastatams renovuoti ir rekonstruoti,
kompiuterizuotų darbo vietų skaičiui didinti, ginkluotei, specialiosioms, asmens apsaugos ir ryšio
priemonėms atnaujinti ir kitoms reikmėms.
Gerinant veiklos kokybę ir efektyvumą Viešojo saugumo tarnyboje būtų tikslinga taikyti
kokybės vadybą, tai leistų sumažinti rizikas pasiekti institucijos tikslus ir įgyvendinti veiklos
prioritetus.
Siekiant įvertinti Viešojo saugumo tarnybos darbuotojų veiklos gebėjimus ir rezultatus
planuojama taikyti Bendrojo vertinimo modelį, kuris leistų nustatyti reikiamų pokyčių prioritetus ir
priimti įstaigos veiklos tobulinimo poreikius atitinkančius sprendimus, apimtų pagrindinius veiklos
procesus ir būtų skirtas svarbiausios veiklos informacijos bei veiklos rodiklių tvarkymui. Tai leistų
optimizuoti pagrindinius Viešojo saugumo tarnybos veiklos procesus, pateikiant inovatyvias
priemones reikiamos informacijos kaupimui, peržiūrai ir analizei; didinti personalo įsitraukimą į
veiklos rezultatų gerinimą; panaikinti informacijos saugojimo ir tvarkymo dubliavimą; pagerinti
informacijos pasiekiamumą ir valdymą ją centralizuojant; įdiegti lanksčias informacinių sistemų
konfigūravimo priemones, kurios leistų tenkinti kintančius poreikius bei sudarytų sąlygas vieningam
šio projekto metu įdiegtų Tarnybos informacinių sistemų naudotojų ir jų teisių valdymui.
Informacinių sistemų panaudojimas, įtraukiant naujas veiklas ar integruojantis su išoriniais
informacijos šaltiniais bei padidintų veiklos kokybę ir efektyvumą, įgalintų optimalų procesų valdymą
bei pagerintų vidinę darbuotojų komunikaciją.
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Taupiai ir racionaliai naudojant Viešojo saugumo tarnyboje esamus žmogiškuosius išteklius ir
skirtus materialinius resursus, gerinant veiklos kokybę ir efektyvumą, sieksime užtikrinti pavestų
uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą esamomis sąlygomis.
7. TARPINSTITUCINIAI PLANAVIMO DOKUMENTAI, KURIŲ ĮGYVENDINIME
DALYVAUJA VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA
Viešojo saugumo tarnyba 2016 metais pagal kompetenciją dalyvaus įgyvendinant šiuos
tarpinstitucinius planavimo dokumentus:
1. Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos
planą, koordinatorius – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas;
2. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų
veiksmų planą, koordinatorius – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos
departamentas;
3. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015−2025 metų programos
įgyvendinimo 2015‒2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, koordinatorius – Specialiųjų tyrimų
tarnyba.
STRATEGINIO TIKSLO (kodas 01),
„ATKURTI VIEŠĄJĄ TVARKĄ YPATINGŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS,
UŽTIKRINTI KONVOJAVIMĄ IR SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGĄ“
PROGRAMA, EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
12 lentelė
Programos kodas

Programos pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Programos koordinatorius

01.04

Viešosios tvarkos
atkūrimas, konvojavimas ir
svarbių valstybės objektų
apsauga

Viešojo saugumo
tarnyba prie VRM

Viešojo saugumo tarnybos
prie VRM vadas vidaus
tarnybos pulkininkas
leitenantas Ričardas Pocius

STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
13 lentelė
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
Masinių renginių ar ypatingų,
ekstremalių situacijų metu per
nustatytus terminus atkurta viešoji
tvarka

2015 metų

2016 metų

2017 metų

2018 metų

reikšmė

reikšmė

reikšmė

reikšmė

Atkurta

Atkurta

Atkurta

Atkurta

16
14 lentelė

01.04 programa
„VIEŠOSIOS TVARKOS ATKŪRIMAS, KONVOJAVIMAS IR SVARBIŲ
VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA“
Programa įgyvendinami:
Vyriausybės programos nuostatos:
Nr. 440. Suprasdami žmogaus teisių ir laisvių apsaugos svarbą, sieksime, kad teisėsaugos
institucijos efektyviai dirbtų saugodamos mūsų teises ir laisves, veiksmingai reaguotų į teisės
pažeidimus.
Nr. 449. Užtikrinsime tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą kovos su nusikalstamumu
srityje, šalies viduje stiprinsime policijos, saugumo, kitų teisėsaugos institucijų, teismų ir
prokuratūros bendradarbiavimą, ypač kovojant su organizuotu nusikalstamumu, prekyba
narkotikais, terorizmu, prekyba žmonėmis ir kitomis nusikalstamomis veikomis, įgavusiomis
tarptautinį pobūdį. Šiuo tikslu toliau aktyviai dalyvausime tarptautinių institucijų, tokių kaip
Interpolas, Europolas, FRONTEX, OLAF, taip pat Baltijos jūros regiono kovos su organizuotu
nusikalstamumu darbo grupės veikloje.
Nr. 475. Sieksime aktyviai prisidėti prie taikos ir saugumo pasaulyje, euroatlantinį
bendradarbiavimą plėtoti kaip esminę nacionalinio saugumo sąlygą, svarbiausiomis
organizacijomis laikydami ES ir NATO, stiprinsime ryšius gynybos srityje tarp Europos valstybių.
Pagal kompetenciją įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-ųjų metų
veiklos prioritetinės kryptys:
2.2. kryptis „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo gerinimas, veiksmingų
antikorupcinių priemonių įgyvendinimas“;
2.3. kryptis „Ūkio subjektų priežiūros institucijų ir kitų įstaigų konsolidavimas“;
4.4. kryptis „Viešojo saugumo užtikrinimas“;
5.2. kryptis „Lietuvos kariuomenės modernizavimas ir personalo komplektavimas, rengiant
kolektyvinei ir savarankiškai valstybės gynybai, tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimas ir
parama NATO sąjungininkų buvimui regione“
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Vidaus reikalų ministro 2016 metų veiklos prioritetai:
pirmasis veiklos prioritetas – saugi aplinka žmogui ir bendruomenei;
ketvirtasis veiklos prioritetas – optimalus išteklių valdymas, integrali vidaus reikalų sistema
ir profesionalus personalas.
Viešojo saugumo tarnybos strateginis tikslas – atkurti ir užtikrinti viešąją tvarką ypatingų
ir ekstremalių situacijų atvejais, užtikrinti konvojavimą ir svarbių valstybės objektų apsaugą.
Viešojo saugumo tarnybos veiklos pirmasis prioritetas – stiprinti nuolatinę parengtį
užtikrinant viešąjį saugumą.
Viešojo saugumo tarnybos veiklos antrasis prioritetas – veiksmingas ir efektyvus svarbių
valstybės objektų apsaugos ir konvojavimo užtikrinimas.
Programa yra tęstinė.
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Programą vykdo Viešojo saugumo tarnyba.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2016 metais yra 1 069.
Programos koordinatorius – vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Ričardas Pocius,
Viešojo saugumo tarnybos vadas, tel. 8 8 5 271 9210.
Įgyvendinant šią programą:



















bus siekiama stiprinti viešąjį saugumą bei atkurti (užtikrinti) viešąją tvarką ypatingų ir (ar)
ekstremaliųjų situacijų atvejais;
bus vykdoma veiksminga svarbių valstybės objektų apsauga bei užtikrinta Viešojo
saugumo tarnybos konvojuojamų asmenų apsauga ir saugumas;
bus siekiama užtikrinti rengimą vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose pagal įvadinio
mokymo kursų arba formaliojo profesinio mokymo programą įgyjant atitinkamą
kvalifikaciją, siekiant profesionalaus jiems pavestų funkcijų vykdymo;
bus rengiami pareigūnai profesionaliai atlikti jiems pavestas funkcijas, tobulinama
viešosios tvarkos atkūrimo taktika, pareigūnų kovinis parengimas pagal Lietuvos
kariuomenės nustatytus kovinio rengimo reikalavimus;
bus siekiama padidinti kovinę parengtį ir pajėgumus atnaujinant ginkluotę, amuniciją,
specialiąsias bei asmens apsaugos priemones, kurios leis vykdyti krašto gynybos funkciją
ginkluotųjų pajėgų sudėtyje, ir funkcijas, susijusias su viešojo saugumo užtikrinimu, bei
organizuojamas jų (pasenusių) keitimas, (sunaudotų) atkūrimas;
bus siekiama nuolatos atnaujinti specialųjį transportą, skirtą konvojuoti suimtuosius ir
nuteistuosius asmenis, bei transportą skirtą naudoti atstatant viešąją tvarką, tai leis padidinti
Viešojo saugumo tarnybos nuolatinės parengties lygį ir užtikrinti nustatytų uždavinių
vykdymą;
bus nuolatos didinama Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų kompetencija, jų kvalifikacija,
profesionalumas ir atnaujinama pareigūnų mokymo, specialaus rengimo infrastruktūra;
bus surengtos bendros pratybos kartu su kitomis institucijomis;
bus tobulinamas Viešojo saugumo tarnybos valdymas: gerinamas veiklos efektyvumas
struktūriniuose padaliniuose, racionaliai prižiūrima ir naudojama Viešojo saugumo
tarnybos materialinė bazė ir perimama geroji kitų Europos Sąjungos šalių viešojo saugumo
pajėgų patirtis;
įgyvendinant teisės aktų nuostatas dėl Viešojo saugumo tarnybos pasirengimo vykdyti
krašto gynybos funkciją ginkluotųjų pajėgų sudėtyje bus dalyvaujama Lietuvos
kariuomenės ir Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos
organizuojamose mokymuose, karinėse ir tarptautinėse pratybose siekiant stiprinti
integruotą pajėgų veikimą;
bus tobulinamas, derinamas ir įgyvendinamas Viešojo saugumo tarnybos pasirengimo
valstybės ginkluotai gynybai veiksmų planas;
bus siekiama dalyvauti Europos Sąjungos šalyse organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo
kursuose ar tarptautinėse pratybose. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai sieks dalyvauti
Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių
operacijose;
bus siekiama užtikrinti tinkamą materialinį, techninį Viešojo saugumo tarnybos aprūpinimą
ir techninės bazės modernizavimą. Tai sudarys sąlygas Viešojo saugumo tarnybai
kokybiškai ir profesionaliai atlikti jai pavestas funkcijas.

18

01.04 PROGRAMOS
„VIEŠOSIOS TVARKOS ATKŪRIMAS, KONVOJAVIMAS IR SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA“
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Vykdo – Viešojo saugumo tarnyba (Tarnybos vadas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Ričardas Pocius)
15 lentelė
Programos tikslų,
uždavinių ir vertinimo
kriterijų kodai

01.04.01
R-01-04-01-01
R-01-04-01-02
R-01-04-01-03
01.04.01.01

Vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

2017 metų
reikšmė

2018 metų
reikšmė

1-asis programos tikslas – efektyvus ir veiksmingas viešosios tvarkos atkūrimas ekstremalių ir ypatingų situacijų metu
Užtikrinta ypatingų ar ekstremaliųjų situacijų, grupinių veiksmų, kuriais
pažeidžiama viešoji tvarka masinių renginių metu ir vidaus tvarka
laisvės atėmimo vietose, kontrolė
Pasirengimo vykdyti mobilizacijos užduotis lygis, balais, ne mažiau
kaip (10 balų sistemoje)
Darbuotojų, tenkančių vienam vadovaujančiam darbuotojui, skaičius ne
mažiau kaip

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo

3

4

4

4

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

P-01-04-01-01-01

Atnaujintos ginkluotės dalis, ne mažiau kaip, procentais

P-01-04-01-01-02

Atnaujintos technikos dalis, ne mažiau kaip, procentais

P-01-04-01-01-03

Atnaujintos amunicijos dalis, ne mažiau kaip, procentais

P-01-04-01-01-04

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

Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo

Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo
Riboto
naudojimo

38

39

39

39
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Programos tikslų,
uždavinių ir vertinimo
kriterijų kodai

Vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

2017 metų
reikšmė

2018 metų
reikšmė

P-01-04-01-01-05

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

7,6

15,2

-

-

P-01-04-01-01-06

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

8

8

8

8

01.04.02

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

R-01-04-02-01

Užtikrintas sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimas

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

R-01-04-02-02

Užtikrinta svarbių valstybės objektų apsauga

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

Visiškai
užtikrinta

01.04.02.01
P-01-04-02-01-01
P-01-04-02-01-02

2-ojo programos tikslo 1-asis uždavinys – užtikrinti veiksmingą valdymą ir tinkamą materialinį bei techninį aprūpinimą
Pirminės grandies pareigūno vidutinis darbo užmokestis, ne mažiau
kaip, eurais
Viduriniosios grandies pareigūno vidutinis darbo užmokestis, ne mažiau
kaip, eurais

761

830

900

950

943

1017

1075

1110

P-01-04-02-01-03

Visiškai aprūpintų pareigūnų asmens apsaugos priemonėmis, dalis,
procentais

77

70

78

89

P-01-04-02-01-04

Viešieji prekių, paslaugų ir darbų elektroniniai pirkimai, iš visų
skelbiamų pirkimų, sudarys ne mažiau kaip, procentais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos
įgyvendinimo kriterijus 17.2

95

98

99

99

P-01-04-02-01-05

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

28,2

43

43

43
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Vertinimo kriterijų reikšmės

Programos tikslų,
uždavinių ir vertinimo
kriterijų kodai

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

2017 metų
reikšmė

2018 metų
reikšmė

P-01-04-02-01-06

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

-

75

-

-

P-01-04-02-01-07

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

9

9

9

9

8

51

57

63

01.04.02.02

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

P-01-04-02-02-01

Kvalifikaciją tobulinusių pareigūnų dalis, ne mažiau kaip, procentais

P-01-04-02-02-02

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

19,3

26,4

26,4

26,4

P-01-04-02-02-03

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

-

75

-

-

2016 METŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PAGAL PAREIGYBIŲ GRUPES
16 lentelė

Eil.
Nr.

E
Institucijos / įstaigos pavadinimas

Viešojo
1 saugumo tarnyba prie VRM
1.
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

Institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai

Pareigybių skaičius
Specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių asmenų,
ir pavaduotojai
ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai

Iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
tūkst. eurų

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

2

2

36

36

1031

958

1069

996

9805

2
56,8

2
56,8

36
627,3

36
627,3

1031
9120,9

958
8734

1069
9805

996
9432,2

9805
9805
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2016–2018 METŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAI IR ASIGNAVIMAI (tūkst. eurų)
17 lentelė
Priemonės kodas
Bendra

Panaudota

Planuojama

vertė

lėšų iki

panaudoti

2015-jų

2015-aisiais

LR valstybės

metų

metais

biudžeto

01-04-01-01-03
2940
01-04-02-01-02
1767
01-04-01-01-04
1350
01-04-02-01-03
1450

1357

Įgyvendinimo terminai

Investicijų projekto pavadinimas

435

Planuojama
2016-aisiais metais

2017-aisiais metais

Iš jų
įstaigų
pajamų
įmokos

PRADŽIA

LR valstybės
ES ir kita
tarptautinė
finansinė
parama

biudžeto

2018-aisiais metais

Iš jų
įstaigų
pajamų
įmokos

LR valstybės
ES ir kita
tarptautinė
finansinė
parama

biudžeto

Ginkluotės ir kito ilgalaikio turto Viešojo saugumo tarnybai pirkimas ir automobilių parko
atnaujinimas
1148
Specialaus transporto, skirto konvojavimui, Viešojo saugumo tarnybai pirkimas

1168

256

Iš jų
įstaigų
pajamų
įmokos

ES ir kita
tarptautinė
finansinė
parama

2012-2016

2007-2016

343
Viešojo saugumo tarnybos transporto, ginkluotės ir kito ilgalaikio turto atnaujinimas ir įsigijimas
379
Viešojo saugumo tarnybos specialaus transporto atnaujinimas

2017-2021

01-04-02-01-04
870
01-04-02-01-00

Specialiosios paskirties šarvuotų transporto priemonių įsigijimas
1500

2017-2019

450

282
111
Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus dalinio Vilniuje, M. K. Paco g. 4 garažo pastato ir degalinės
rekonstravimas, naujo garažų pastato statyba
30
130

6000

PABAIGA

panaudoti

2017-2019
2017-2020

1500
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VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS 2016 METAIS
PER VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS 2016–2018 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

18 lentelė
Nr.
440.

VYRIAUSYBĖS PROGRAMA
Nuostatos pavadinimas
Suprasdami žmogaus teisių ir laisvių apsaugos
svarbą, sieksime, kad teisėsaugos institucijos
efektyviai dirbtų saugodamos mūsų piliečių teises
ir laisves, veiksmingai reaguotų į teisės
pažeidimus.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Nuostatos pavadinimas
UŽTIKRINTI
TINKAMĄ
KOVINĮ
PASIRENGIMĄ
SPECIALIĄJĄ NUOLATINĘ PARENGTĮ
Įgyvendina Viešojo saugumo tarnyba
Uždavinys įgyvendinamas vykdant šią priemonę (šias priemones):

STIPRINANT

Atkurti (užtikrinti) viešąją tvarką šalyje ir vidaus tvarka laisvės atėmimo vietose,
stiprinti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų kovinį, fizinį bei specialųjį pasirengimą
Sukurti Viešojo saugumo tarnybos pajėgų operatyvaus valdymo bei operacijų sistemą ir
organizuoti šių pajėgų pasirengimo efektyviai reaguoti krizių valdymo atvejais
patikrinimus
UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ VALDYMĄ IR TINKAMĄ MATERIALINĮ BEI
TECHNINĮ APRŪPINIMĄ
Įgyvendina Viešojo saugumo tarnyba
Uždavinys įgyvendinamas vykdant šią priemonę (šias priemones):

449.

4
Užtikrinsime
tarptautinių
įsipareigojimų
įgyvendinimą kovos su nusikalstamumu srityje,
šalies viduje stiprinsime policijos, saugumo, kitų
teisėsaugos institucijų, teismų ir prokuratūros
bendradarbiavimą, ypač kovojant su organizuotu
nusikalstamumu, prekyba narkotikais, terorizmu,
prekyba žmonėmis ir kitomis nusikalstamomis
veikomis, įgavusiomis tarptautinį pobūdį. Šiuo
tikslu toliau aktyviai dalyvausime tarptautinių
institucijų, tokių kaip Interpolas, Europolas,
FRONTEX, OLAF, taip pat Baltijos jūros regiono

Kodas
01-04-01-01

01-04-01-01-01

01-04-01-01-02

01-04-02-01

Pirkti Viešojo saugumo tarnybai specialųjį transportą skirtą konvojuoti (VIP)

01-04-02-01-02

Atnaujinti Viešojo saugumo tarnybos specialųjį transportą (VIP)

01-04-02-01-03

UŽTIKRINTI PAREIGŪNŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ
Įgyvendina Viešojo saugumo tarnyba
Uždavinys įgyvendinamas vykdant šią priemonę (šias priemones):

01-04-02-02

Kelti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų kvalifikaciją

01-04-02-02-01

Vykdyti perėmimus ir perdavimus nuteistųjų asmenų, pareiškusių nuteisusiai užsienio
valstybei norą likusią bausmės dalį atlikti LR arba valstybėje, kurios piliečiais jie yra

01-04-02-02-02

Dalyvauti Europos žandarmerijos specialiųjų pajėgų (EUROGENFOR)
organizuojamose tarptautinėse pratybose bei mokymuose ir rengti bendras statutinių
įstaigų specialiosios taktikos pratybas

01-04-02-02-03
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kovos su organizuotu nusikalstamumu darbo
grupės veikloje.

475.

4
Sieksime aktyviai prisidėti prie taikos ir saugumo
pasaulyje, euroatlantinį bendradarbiavimą plėtoti
kaip esminę nacionalinio saugumo sąlygą,
svarbiausiomis organizacijomis laikydami ES ir
NATO, stiprinsime ryšius gynybos srityje tarp
Europos valstybių.

UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ VALDYMĄ IR TINKAMĄ MATERIALINĮ BEI
TECHNINĮ APRŪPINIMĄ
Įgyvendina Viešojo saugumo tarnyba
Uždavinys įgyvendinamas vykdant šią priemonę (šias priemones):

01-04-02-01

Vykdyti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą jų konvojavimo metu, saugoti
svarbius valstybės objektus

01-04-02-01-01

UŽTIKRINTI
TINKAMĄ
KOVINĮ
PASIRENGIMĄ
STIPRINANT
SPECIALIĄJĄ NUOLATINĘ PARENGTĮ
Įgyvendina Viešojo saugumo tarnyba
Uždavinys įgyvendinamas vykdant šią priemonę (šias priemones):
Pirkti Viešojo saugumo tarnybai ginkluotę ir kitą ilgalaikį turtą ir atnaujinti
automobilių parką (VIP)

___________________________________________

01-04-01-01

01-04-01-01-03

