VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2013 m. kovo d. Nr.
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 mažinant valdymą, pertvarkant struktūrinius padalinius,
nukreipiant jų veiklą į tiesioginių Viešojo saugumo tarnybai pavestų funkcijų vykdymą, 2010 metais
buvo optimizuota (pakeista nuo 2010 m. sausio 1 d. Vidaus reikalų ministro 2009 m. rugsėjo 2 d.
įsakymu Nr. 1V-474).
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. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;
2. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;
3. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;
4. ginti valstybę karo metu;
5. atlikti asmenų paiešką;
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6. nustatyta tvarka sustiprinti vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgas ir padėti joms įgyvendinti
pavestas funkcijas.
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Konvojavimas
2012 metais Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, vykdydami konvojavimo funkciją, užtikrino
44531 suimtojo ir nuteistojo asmens konvojavimą (iš jų 65 konvojuojamieji nuteisti iki gyvos galvos).
Viešojo saugumo tarnyba įgyvendindama nustatytas funkcijas vykdė nuteistųjų asmenų,
pareiškusių nuteisusiai užsienio valstybei norą likusią bausmės dalį atlikti Lietuvos Respublikoje,
konvojavimo funkciją (toliau – ekstradicija).
Per ataskaitinį laikotarpį Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai įvykdė 26 ekstradicijas ir
konvojavo 33 nuteistuosius asmenis.
2 grafikas
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2012 metų konvojuotų suimtųjų ir nuteistųjų asmenų skaičius lyginant su ankstesniais metais
pakito nežymiai, bet dėl padidėjusio teismų skaičiaus 2012 metais konvojaus sargybų skaičius lyginant
su 2011 metais padidėjo 6 % ir 10 % – lyginant su 2010 metais.
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 2012 metais vykdė
Vilniaus tarptautinio oro uosto ir valstybės įmonės Kauno aerouosto, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos vaistų sandėlio, 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.
Pagalba teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijoms (viešojo saugumo užtikrinimas)
Stiprinant vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgas 2012 metais Viešojo saugumo tarnybos
pareigūnai užtikrino viešąjį saugumą Lietuvos miestuose (mitingai, piketai, sporto, kultūros renginiai ir
kt.), padėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos sustiprinti valstybės
sienos apsaugą, tai pat Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai 10 karų (kiekvieną kartą buvo skiriama
daugiau kaip 70 pareigūnų) vykdė dingusių asmenų paieškas dideliuose miško masyvuose.
Nuo 2012 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 290 pareigūnų (13 pamainų) iš Specialiosios
paskirties ir Mobiliųjų kuopų užtikrino viešąją tvarką ir visuomenės saugumą Lietuvos kurortiniuose
miestuose (Palanga) vasaros sezono metu.
Atsižvelgiant į tai, kad 2012 metais padaugėjo atvejų (Pravieniškių pataisos namų 2-oji valdyba,
Marijampolės PN), kai nuteistieji savo veiksmais pažeidė vidaus tvarką laisvės atėmimo vietose ir
aktyviai priešinosi pataisos įstaigų administracijai, Viešojo saugumo tarnybos pajėgos 16 kartų
(kiekvieną kartą buvo skiriama iki 100 pareigūnų) vykdė prevencinę veiklą masiniams neramumams
užkardyti Kalėjimo departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose (Lukiškių TI-K,
Kauno TI, Marijampolės PN, Alytaus PN, Šiaulių TI, Kybartų PN, Pravieniškių PN – atvirosios
kolonijos 1-oje Valdyboje).
2012 m. gręsiant kilti ypatingai situacijai Lukiškių TI-K vykusio gaisro metu Viešojo saugumo
tarnybos pajėgos operatyviai sureagavo ir užkardė masinius neramumus laisvės atėmimo vietoje bei
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suteikė tarnybinę pagalbą Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo personalui, padėjo atlikti jiems
pavestas funkcijas, užtikrino Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo perimetro saugumą.
III. FINANSAVIMAS, MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS ATNAUJINIMAS IR
PROGRAMŲ VYKDYMAS
3 grafikas
Viešojo saugumo tarnybos asignavimai (tūkst. Lt)
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Viešojo saugumo tarnybos 2012 metų biudžetas palyginus su 2011 metų biudžetu nežymiai
padidėjo.
Atsižvelgiant į tai, kad Viešojo saugumo tarnybos veiklos finansavimas 2012 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.
2012 metais vykdyti iš ES struktūrinių fondų finansuojami ir kiti projektai
Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2010 m. metinės programos lėšomis
finansuojamas projektas „Viešojo saugumo tarnybos personalo mokymai“, tikslas – užtikrinti reikiamą
pareigūnų kvalifikaciją Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo uždaviniams vykdyti.
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Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2011 m. metinės programos lėšomis
finansuojamas projektas „Viešojo saugumo tarnybos personalo mokymai“, tikslas – užtikrinti reikiamą
pareigūnų kvalifikaciją Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo uždaviniams vykdyti.
Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2012 m. metinės programos lėšomis
finansuojamas projektas „Viešojo saugumo tarnybos veiklos sąnaudos“, tikslas – užtikrinti sklandų
Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą.
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 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“,. įdiegta Dokumentų valdymo sistema DocLogix,
atlikti Dokumentų valdymo sistemos testavimo darbai.
Investiciniai projektai – Programinės įrangos įsigijimas, ginkluotės ir kito ilgalaikio turto
pirkimas ir automobilių parko atnaujinimas.
Transportas
Viešojo saugumo tarnybos automobilių parką sudaro 206 transporto priemonės.
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2012 metais technikos parkas buvo atnaujintas 2 specialiomis transporto priemonėmis, skirtomis
nuteistiesiems ir suimtiesiems asmenis konvojuoti, tai pat buvo įrengta moderni mobili vadavietė.
5 grafikas
Tarnybinių transporto priemonių ridos paskirstymas, vykdant pavestus uždavinius
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6 grafikas
Transporto išlaidos vykdant nustatytas funkcijas
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2012 metais lėšų transporto priemonėms išlaikyti buvo skirta beveik tiek pat, kiek ir 2011 metais,
tačiau kuro kainos padidėjo apie 10 %, todėl teko patobulinti transporto panaudojimo planavimo
sistemą ir peržiūrėti prioritetines kryptis. Tai leido sėkmingai įvykdyti visas nustatytas užduotis 2012
metais. 2012 metais buvo padengtas 2011 metų įsiskolinimas už kuro pirkimą (200 tūkst. Lt).
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 2012 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.
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 tarnyba kartu su Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos
pavaldžiomis įstaigomis (pataisos įstaigomis) derino bendrosios specialiosios taktikos veiksmus bei
tobulino specialiuosius profesinius įgūdžius, dalyvavo Muitinės departamento organizuojamose fizinės
prievartos bei specialiųjų priemonių panaudojimo ir tarnybinio ginklo panaudojimo pratybose,
Mokymo centre „International Training Center“ (Klaipėdos r. sav., Kuršėnų k. 3) vykusiose alpinizmo
pratybose pagal Gelbėjimo darbų aukštyje atlikimo programą, o taip pat taktinėse pratybose, skirtose
stiprinti tarpžinybinį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Valstybės sienos apsaugos
prie Vidaus reikalų ministerijos ir Viešojo saugumo tarnybos padalinių bendradarbiavimą
koordinuojant veiksmus, užtikrinančius greitą reagavimą į asmenų, vykstančių tranzitu per Lietuvos
Respublikos teritoriją geležinkelių keliais, pažeidimus.
2012 metais Viešojo saugumo tarnyboje buvo vykdomos šios mokymo programos:
1. Profesinio rengimo programa. Programa vykdoma tarnybos vietose ir taikoma pagal padalinio
veiklos specifiką.
2. Profesinių įgūdžių tobulinimo programa.
3. Įvadinio mokymo programa, suteikianti teisę tarnauti Viešojo saugumo tarnyboje.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naują Viešojo saugumo tarnybos
prie Vidaus reikalų ministerijos kovotojo profesinio mokymo programą.
2012 metais Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai tobulino anglų kalbos žinias.
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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.
Pasirengimas ginti valstybę karo metu
2012 metais Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai dalyvavo Lietuvos Respublikos Krašto
apsaugos pajėgų organizuotuose mokymuose:
- kovinės karinės paramos ir karinio mokymo instruktoriaus rengimo kursas;
- bazinio logistikos specialisto kursas;
- cheminės, biologinės, radiacinės ir branduolinės apsaugos bazinis kursas;
- pėstininko gelbėtojo rengimo kursas;
- padalinių valdymo procedūrų kursas.
Taip pat 2012 metais dalyvauta Lietuvos kariuomenės organizuotose pratybose ,,PERKŪNO
KARYS 2012“, Tarptautinių priimančiosios šalies paramos pratybų „BALTIJOS ŠEIMININKAS
2012“ planavimo procese bei „BALTIJOS ŠEIMININKAS 2012“ pratybose.
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,
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bei analogiškų Europos Sąjungos šalių Viešojo saugumo pajėgų praktiką, 2012 metais daug dėmesio
buvo skirta Viešojo saugumo tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimui.
Dalyvaujant Jungtinių Tautų, NATO, Europos Sąjungos, užsienio valstybių civilinėse ir karinėse
misijose ir operacijose, visų pirma Lietuvai prioritetiniuose regionuose Viešojo saugumo tarnybos
pareigūnai baigė vykdyti Jungtinių Tautų Organizacijos organizuotą tarptautinę stabilizavimo misiją
Haičio Respublikoje ir ES teisės viršenybės misiją Kosove. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai
dalyvavo NATO vadovaujamoje Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijoje Afganistano Islamo
Respublikoje Policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupės POMLT-3 sudėtyje ir vykdo
Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operaciją Afganistano Islamo Respublikoje Policijos operacinės
mokymo ir sąveikos grupės POMLT-4 sudėtyje.
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai dalyvavo Ispanijos Civilinės gvardijos organizuotuose
pareigūnų, dalyvaujančių padidintos rizikos krizių valdymo situacijose (misijose, operacijose),
mokymuose EUPST LOGRONO 2012.
VI. VEIKLOS VERTINIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė Viešojo saugumo tarnyboje
atliko 2011 metų ilgalaikio ir biologinio turto, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, socialinių
pašalpų (išmokų), pagrindinės ir kitos veiklos kitų sąnaudų apskaitos audito procedūras.
Po atliktų veiklos vertinimų Viešojo saugumo tarnyboje nustatytais terminais ir tvarka buvo
įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos dėl vidaus kontrolės sistemos ir veiklos efektyvumo
gerinimo.
VII. PAGRINDINIAI VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS UŽDAVINIAI 2013 METAIS
- užtikrinti Viešojo saugumo tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų kokybišką vykdymą;
- užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos veiklą tobulinant Viešojo saugumo tarnybos valdymo
sistemą, organizacinę struktūrą, veiklos planavimą ir organizavimą;
- užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų aukšto lygio profesinį ir fizinį pasirengimą;
- pasirengti ir maksimaliai prisidėti prie viešojo saugumo užtikrinimo Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai planuojamų renginių Lietuvos Respublikoje metu.
Tarnybos vadas
vidaus tarnybos generolas
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