VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2012 m. vasario 10 d. Nr. 47D-55
Kaunas
I. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
Viešojo saugumo tarnybos uždavinius, funkcijas bei pareigūnų teisinius veiklos pagrindus ir
principus nustato Lietuvos Respublikos Viešojo saugumo tarnybos įstatymas (Žin., 2006, Nr. 1023935; 2011, Nr. 86-4146), Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutas (Žin., 2003, Nr. 42-1927;
2011, Nr. 163-7753), Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 278 (Žin., 2007, Nr. 34-1241;
2011, Nr. 8-341).
Viešojo saugumo tarnybos struktūra, patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. 1V-110, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas bei
Vidaus reikalų ministerijos strateginius tikslus (pakeista nuo 2010 m. sausio 1 d. Vidaus reikalų
ministro 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-474) mažinant valdymą, pertvarkant struktūrinius
padalinius, nukreipiant jų veiklą į tiesioginių Viešojo saugumo tarnybai pavestų funkcijų vykdymą,
2010 metais buvo optimizuota.
Viešojo saugumo tarnybos struktūrą sudaro Tarnybos vadovybė, skyriai, centrai bei teritoriniu
principu išdėstyti kiti struktūriniai padaliniai – šiuo metu Vilniaus ir Kauno daliniai. Šiuos dalinius
sudaro dalinių vadovybė, skyriai ir kuopos.
II. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PAGRINDINIŲ UŽDAVINIŲ IR FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMAS
Viešojo saugumo tarnybai numatyti šie pagrindiniai uždaviniai:
1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;
2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;
3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;
4. atlikti asmenų paiešką;
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5. nustatyta tvarka sustiprinti Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgas ir padėti joms įgyvendinti
pavestas funkcijas;
6. ginti valstybę karo metu.
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Pagalba teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijoms (Viešojo saugumo užtikrinimas)
Stiprinant vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgas 2011 metais Viešojo saugumo tarnybos 6595
pareigūnai užtikrino viešąjį saugumą Lietuvos miestuose (mitingai, piketai, sportiniai, kultūros
renginiai ir kt.). Lyginant su 2010 metais renginių skaičius padidėjo 50 % bei viešąjį saugumą
užtikrinti kiekvieno renginio metu vidutiniškai buvo skiriama iki 50 (futbolo rungtynių metu viešajam
saugumui užtikrinti – iki 150) pareigūnų, taip pat dalyvauta tikslinėse specialiosiose operacijose
(dingusių asmenų paieškose, padarytų nusikaltimų įkalčių paieškose).
Nuo 2011 m. birželio 22 d. iki rugsėjo 7 d. 8 pareigūnų būriai (3 būriai po 12 ir 5 būriai po 30
pareigūnų), sudaryti iš Specialiosios paskirties ir Mobiliųjų kuopų pareigūnų užtikrino viešąją tvarką ir
visuomenės saugumą Lietuvos kurortiniuose miestuose (Palanga) vasaros sezono metu.
2011 metais Viešojo saugumo tarnybos pajėgos 6 kartus (kiekvieną kartą buvo skiriama iki 150
pareigūnų) vykdė prevencinę veiklą masiniams neramumams užkardyti Kalėjimo departamentui prie
Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose (Lukiškių TI-K, Šiaulių TI, Kybartų PN, Pravieniškių
PN – atvirosios kolonijos 1-oje valdyboje ir 3-oje valdyboje).
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2 grafikas
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, dalyvavusių suteikiant pagalbą teisėsaugos ir teisėtvarkos
institucijoms, skaičius
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2011 m. kovo 25 d. S. Dariaus ir S. Girėno stadione (Kaunas) Viešojo saugumo tarnybos pajėgos
atstatė viešąją tvarką futbolo rungtynių metu.
Konvojavimas
2011 metais Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, vykdydami konvojavimo funkciją, užtikrino
43425 suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimą (iš jų 71 konvojuojamasis nuteistas iki gyvos
galvos).
3 grafikas
Konvojaus funkcijos vykdymas
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2011 metų konvojuotų suimtųjų ir nuteistųjų asmenų skaičius lyginant su ankstesniais metais
pakito nežymiai, bet padidėjus teisminio konvojaus sargybų skaičiui, 2011 metais konvojaus sargybų
skaičius lyginant su 2010 metais padidėjo 24 % ir 32 % - lyginant su 2009 metais.
Viešojo saugumo tarnyba įgyvendindama nustatytas funkcijas vykdė nuteistųjų asmenų,
pareiškusių nuteisusiai užsienio valstybei norą likusią bausmės dalį atlikti Lietuvos Respublikoje,
konvojavimo funkciją (toliau – ekstradicija).
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Per ataskaitinį laikotarpį Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai įvykdė 39 ekstradicijas ir
konvojavo 42 nuteistuosius asmenis.
Svarbių valstybės objektų apsauga
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl
valstybinės reikšmės objektų, kurių apsaugą vykdo krašto apsaugos sistemos institucijos, apsaugos
organizavimo“ (Žin., 2005, Nr. 97-3643) nuostatas Viešojo saugumo tarnyba 2011 metais vykdė
Vilniaus ir Kauno tarptautinių oro uostų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistų
sandėlių, Kauno geležinkelio tunelio, geležinkelio tilto per Dubysos upę Lyduvėnuose, Subačiaus kuro
bazės ir Kauno geležinkelio tilto per Nemuną apsaugą. Šią užduotį užtikrino Viešojo saugumo tarnybos
Kauno ir Vilniaus dalinių apsaugos padaliniai, kurių tarnyba yra vykdoma pamainomis po 24 val.
4 grafikas
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Analizuojant vykdomų tarnybų aprūpinimą transportu atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarnybų
krūvis turi tendenciją nuolat didėti.
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Atsižvelgiant į ekonominį valstybės sunkmetį lėšos transporto išlaikymui buvo sumažintos,
ypatingai 2010 metais – beveik 40 % mažiau negu 2009 metais. 2011 metais lėšų skirta beveik tiek pat,
kiek ir 2010 metais, tačiau kuro kainos padidėjo apie 20 %, todėl teko patobulinti transporto
panaudojimo planavimo sistemą ir peržiūrėti prioritetines kryptis. Tai leido sėkmingai įvykdyti visas
nustatytas užduotis 2011 metais.
III. FINANSAVIMAS, MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS ATNAUJINIMAS IR
PROGRAMŲ VYKDYMAS
6 grafikas
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Viešojo saugumo tarnybos 2011 metų biudžetas palyginus su 2010 metų biudžetu padidėjo ir
pasiekė 2009 metų lygį.
Atsižvelgiant į tai, kad Viešojo saugumo tarnybos veiklos finansavimas 2011 metais buvo
stabilus:
- buvo užtikrintas tinkamas Viešojo saugumo tarnybai nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas;
- buvo sėkmingai plėtojamas bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomenės padaliniais, Lietuvos
teisėsaugos institucijomis, taip pat Viešojo saugumo tarnybos tarptautinis bendradarbiavimas;
- buvo užtikrinta Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų nuolatinė specialioji parengtis.
Atsižvelgiant į tai, kad Viešojo saugumo tarnybos techninė bazė (programinė įranga ir techniniai
įrengimai, radijo ryšio ir komunikacinės priemonės, specialiosios transporto priemonės, asmens
apsaugos ir specialiosios priemonės bei pareigūnų ginkluotė) turi būti pažangi ir atitikti Europos
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Sąjungos keliamus reikalavimus 2011 metais buvo vykdomi investiciniai bei programų, finansuojamų
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projektai:
 Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ (toliau – STS) 2010 metų metinės
programos lėšomis finansuojamas projektas „Viešojo saugumo tarnybos personalo mokymai“, tikslas užtikrinti reikiamą pareigūnų kvalifikaciją STS įgyvendinimo uždaviniams vykdyti, vykdymo eiga –
pasirašytos paslaugų teikimo sutartys, vykdomi mokymai;
 Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2011 metų metinės programos lėšomis
finansuojamas projektas „Viešojo saugumo tarnybos veiklos sąnaudos“, tikslas – užtikrinti sklandų
STS funkcionavimą;
 Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2011 metų metinės programos lėšomis
finansuojamas projektas „Viešojo saugumo tarnybos personalo mokymai“, tikslas – užtikrinti reikiamą
pareigūnų kvalifikaciją STS įgyvendinimo uždaviniams vykdyti;
 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP14.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, projektas
„Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų mokymas“, tikslas – stiprinti Tarnybos visų lygių pareigūnų
bendruosius ir specialiuosius gebėjimus;
 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP14.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, projektas

„Dokumentų

valdymo sistemos diegimas vidaus reikalų įstaigose“.
Dėl to, kad 2011 metais ypatingas dėmesys buvo skirtas investicinių projektų bei programų,
finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projektų įgyvendinimui, Viešojo saugumo
tarnyba turėjo galimybę įsigyti trūkstamo specialiojo transporto, ginkluotės, specialiųjų, asmens
apsaugos ir radijo ryšio priemonių bei tobulinti pareigūnų kvalifikaciją.
IV. PAREIGŪNŲ NUOLATINĖ SPECIALIOJI PARENGTIS
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų specialusis parengimas ir kitas profesinis mokymas yra
neatsiejama Viešojo saugumo tarnybai pavestų užduočių įgyvendinimo dalis. Viešojo saugumo
tarnybos pareigūnai 2011 metais dalyvavo mokymo programoje, kuri susijusi su Viešojo saugumo
tarnybos veiklos principų teisiniu ir praktiniu įgyvendinimu. Buvo organizuoti specialaus parengimo
mokymai, užsienio kalbų mokymai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pareigūnų pilietiniam ir
moraliniam ugdymui.
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Tobulinant Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų fizinį bei specialųjį profesinį parengimą
dalyvauta 5 bendrosiose specialiosios taktikos pratybose kartu su teisėsaugos institucijomis ir Lietuvos
kariuomene.
Viešojo saugumo tarnybos organizuotuose 12 anglų kalbos mokymo kursų (A1, A2, B1, B2
lygiai) 119 pareigūnų tobulino anglų kalbos žinias, dalyvavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijos organizuotuose anglų kalbos mokymo kursuose.
7 grafikas
Pareigūnų, patobulinusių anglų kalbos žinias pagal nustatytus lygius, skaičius
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Šie pareigūnai atstovauja Viešojo saugumo tarnybai Europos Žandarmerijos pajėgų
organizuojamuose mokymuose (pratybose), vykdo ekstradicijas, dalyvauja tarptautinėse misijose.
Viešojo saugumo tarnyba dalyvavo trečioje JT C34 šalių narių ekspertų konsultacinėje darbo
grupėje Jungtinių Tautų Logistikos bazėje Brindizyje (Italija) (pagr. tema - JTO stovyklos/bazės
moduliarizavimo koncepcijos, kuri turėtų iš esmės pagreitinti pajėgų dislokavimą ir darbo sąlygas,
pristatymas (greitas pajėgų (150 pareigūnų) dislokavimas 30 dienų laikotarpiu, palapinių bazės
įkūrimas, saugumo užtikrinimas ir pan.).
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai dalyvavo Europos žandarmerijos pajėgų darbo grupės
posėdžiuose, tarpministerinio komiteto posėdyje (CIMIN) bei darbo grupės posėdžiuose dėl
Afganistano Islamo Respublikos instruktorių programos rengimo. Taip pat pareigūnai dalyvavo
Europos žandarmerijos pajėgų pratybose ,,EGEX 2011“ Ispanijoje.
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Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai dalyvavo Lietuvos kariuomenės organizuotose pratybose
,,PERKŪNO KARYS 2011“, ,,AMBER LINK 2011“ ir tarptautinėse karinėse pratybose „AMBER
HOPE 2011“.
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai - instruktoriai pravedė trejus mokymus „Riaušių
malšinimas“ Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus
Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariams, Lietuvos karo policijos POMSG-3 ir
POMSG-4 kariams, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams, PAG-15 kariams, II
motorizuotosios pėstininkų kuopos kariams LK MPB „Geležinis vilkas“ didžiosios kunigaikštienės
Birutės motorizuotame pėstininkų batalione.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuotas 28 Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, 2012 metais
vykdysiančių instruktorių funkcijas regioniniuose Afganistano policijos mokymo centruose, NATO
vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Afganistano Islamo Respublikoje, grupės specialusis
rengimas.
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai dalyvavo: Vilniuje UAB Universalioje arenoje ,,Siemens“
civilinės saugos stalo pratybose tema ,,Darbų koordinavimas štabo veiksmai gaisro ir chemines taršos
atveju masinių sporto renginių metu“; Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
organizuojamose pratybose „Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų veiksmai, likviduojant
teroro akto padarinius „Cido“ arenoje krepšinio varžybų metu“; Klaipėdos apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos mokomosiose taktinėse pratybose „Švyturio arenoje“; Kauno ,,Žalgirio arenoje“
rengiamose funkcinėse savivaldybės lygio civilinės saugos pratybose ,,Kauno miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo organų ir miesto operatyvinių tarnybų veiksmai teroristinio išpuolio
metu, vykstant 2011 metų Europos krepšinio čempionatui ,,Žalgirio arenoje“; ir Kaune, VŠĮ S. Dariaus
ir S. Girėno sporto centre vykusiose civilinės saugos pratybose ,,Civilinės saugos sistemos subjektų
veiksmai šalinant teroro akto padarinius masinių kultūros, sporto ar religinių renginių metu“ ir
bendrosiose pratybose Kenos geležinkelio pasienio punkte pagal Specialiąją tranzito schemą.
2011 metais Viešojo saugumo tarnyba gavo JAV kvietimą dalyvauti NATO mokymo misijoje
viename iš Afganistano regioninių policijos mokymo centrų. Tai yra naujas rimtas iššūkis Viešojo
saugumo tarnybai, todėl Viešojo saugumo tarnyba maksimaliai panaudojant vidinius resursus
organizavo šiuos mokymus:
 Tarptautinių misijų delegavimo rezervo rengimo kursai;
 Afganistano nacionalinės policijos bazinis patrulio kursas programos vykdymo metodika;
 NATO kariniai nuotoliniai mokymo kursai;
 Instruktorių karinio rengimo kursai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje;

9
 Puštų kalbos (kultūros ir tradicijų) mokymo kursas;
 Karių rengimo TO individualių įgūdžių atnaujinimo kursas Lietuvos kariuomenės Butigeidžio
mokomajame batalione;
 Specialiosios anglų kalbos mokymo kursas;
 Situacinio (taktinio) šaudymo kursas Lietuvos Kariuomenės Pabradės poligone.
V. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE
Atsižvelgiant į tai, kad tarptautinėje plotmėje Viešojo saugumo tarnybos veikla, vidiniai teisės
aktai, pareigūnų profesinis ir specialusis parengimas, viešosios tvarkos atstatymo taktika bei priemonės
turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, ypatingai žmogaus teisių ir laisvių gynimo srityje,
bei analogiškų Europos Sąjungos šalių Viešojo saugumo pajėgų praktiką, 2011 metais daug dėmesio
buvo skirta Viešojo saugumo tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimui.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas dėl dalyvavimo NATO,
ES, kitose civilinėse ir karinėse misijose ir operacijose, visų pirma Lietuvai prioritetiniuose regionuose
(Rytų kaimyninės valstybės, Afganistanas ir kitos) Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai vykdė
Jungtinių Tautų Organizacijos organizuotą tarptautinę stabilizavimo misiją Haičio Respublikoje,
dalyvavo NATO vadovaujamoje Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijoje Afganistano Islamo
Respublikoje Policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupės POMLT 2 ir POMLT 3 sudėtyje bei ES
teisės viršenybės misijoje Kosove, dalyvavo projekte pagal ESBO Policijos reformos programą
Biškeko mieste (Kirgizijos Respublika).
2011 metais Viešojo saugumo tarnyba formuodama saugią aplinką bendradarbiavo su
suinteresuotais socialiniais partneriais (Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla ir
asociacija „STOVYKLOS VAIKAMS“), dalyvavo rengiant vaikų ir jaunimo vasaros poilsio
organizavimo stovyklas, nusikaltimų prevencijos programas: pirminės narkomanijos prevencijos, vaikų
ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, viešosios tvarkos užtikrinimo, alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos.
VI. VEIKLOS VERTINIMAS
2011 metais Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius atliko Vidaus reikalų ministerijos
strateginio veiklos plano programos (kodas 04) „Ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolė“
vykdymo vertinimą.
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė Viešojo saugumo tarnyboje
atliko finansinio audito procedūras.
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Po atliktų veiklos vertinimų Viešojo saugumo tarnyboje nustatytais terminais ir tvarka buvo
įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos dėl veiklos efektyvumo gerinimo.
VII. PAGRINDINIAI VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS UŽDAVINIAI 2012 METAIS
 užtikrinti nuolatinių Viešojo saugumo tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų kokybišką
vykdymą;
 pasirengti dalyvauti tarptautinėse misijose;
 užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų nuolatinį reikiamo lygio profesinį ir fizinį
pasirengimą, ugdyti pareigūnų dorovę ir moralę, siekiant kelti Viešojo saugumo tarnybos autoritetą
visuomenėje.

Viešojo saugumo tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos vadas
vidaus tarnybos generolas

Sergejus Madalovas

v. t. plk. Jonas Zautra, (8 37) 33 25 23, el. p. info@vstarnyba.lt
v. t. plk. Anatolijus Šumskis, (8 5) 271 9200, el. p. anatolijus.sumskis@vstarnyba.lt

