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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-940
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1V-266
redakcija)

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
(Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos1 kodas 90.900.3018

I SKYRIUS
MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

Gerbiant žmogaus teises ir laisves, saugoti valstybės vadovus ir oficialius
Lietuvos Respublikos svečius.

MISIJA

Vadovybės apsaugos departamentas, vadovaudamasis sąžiningumo, profesionalumo, tobulėjimo ir
komandinio darbo vertybėmis:

Stiprinant
viešąjį saugumą
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•sieks apsaugoti saugomus asmenis nuo
kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą.

Toliau – Vadovybės apsaugos departamentas, Departamentas, VAD
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Vadovybės apsaugos departamentas pasiryžęs siekti geresnių savo
veiklos rezultatų ir būti geru pavyzdžiu kitiems, formuoti naują požiūrį į
organizacinę kultūrą ir savo veiklą orientuoti į svarbiausių (prioritetinių)
problemų sprendimą ir veiklos efektyvumo didinimą –

išlaikydami kvalifikuotų darbuotojų komandą ir nuolat
tobulindami jų gebėjimus;

labiau įtraukdami darbuotojus ir socialinius partnerius į
sprendimų priėmimo procesą;
taikydami šiuolaikinius organizacijų valdymo tobulinimo
metodus ir priemones.

VEIKLOS PRIORITETAI
VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

VEIKLOS
PRIORITETAS „Nuolat saugomų asmenų saugumo stiprinimas“
Prioritetinės kryptys:

Grėsmių prieš saugomus asmenis ir objektus prevencija ir
užkardymas

Darbuotojų motyvacijos ir administracinių gebėjimų didinimas

Pasirengimo krašto gynybai stiprinimas
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VEIKLOS PRIORITETAS „Nuolat saugomų asmenų saugumo stiprinimas“
Pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos 4.4.
prioritetinę kryptį „VIEŠOJO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“

Rodiklis, pagal kurį vertinamas veiklos prioriteto
įgyvendinimas
R-01-02-01-03 Naujai įrengtų ir modernizuotų apsaugos
sistemų, skaičius (pagal investicijų projektą „Apsaugos
sistemų Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos saugomuose objektuose įrengimas ir
modernizavimas“)

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

-
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1. Prioritetinė kryptis: Grėsmių prieš saugomus asmenis ir objektus prevencija ir užkardymas

Rodiklis, pagal kurį vertinamas veiklos prioriteto pirmos krypties
įgyvendinimas

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

P-01-02-01-01-01 Suvaldytų incidentų, susijusių su
RN
saugomais asmenimis dalis, procentais
P-01-02-01-01-02 Suvaldytų incidentų, įvykusių nuolat
RN
saugomuose objektuose dalis, procentais
1.1. Sumažinti ir šalinti rizikos veiksnius, didinančius teroro aktų tikimybę:
1.1.1. vykdyti pavienių asmenų identifikavimą įspėjamojo elgesio pagrindu ir atlikti smurtinio išpuolio
grėsmės vertinimus. 2016 m. I–IV ketv., Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio
veiklos plano2 2016 metų 1.2.6 prioritetinės krypties darbas, vykdo Kriminalinės žvalgybos skyrius;
1.1.2. organizuoti bendras teroro aktų prevencijos ir likvidavimo pratybas. 2016 m. I–IV ketv., VRM
SVP 2016 metų 1.2.6 prioritetinės krypties darbas, vykdo Apsaugos planavimo skyrius.
1.2. Vykdyti nuolatinę smurtinių išpuolių prieš saugomus asmenis tikimybės stebėseną:
1.2.1. atlikti grėsmės saugomiems asmenims vertinimus. 2016 m. I–IV ketv., vykdo Kriminalinės
žvalgybos skyrius.
1.2.2. supažindinti suinteresuotas įstaigas su pavienių asmenų keliamos smurtinių išpuolių grėsmės
tendencijomis Lietuvos Respublikoje. 2016 m. I–IV ketv., vykdo Kriminalinės žvalgybos skyrius.
1.3. Sustiprinti potencialių terorizmo taikinių apsaugą:
1.3.1. parengti pažeidžiamumo vertinimo metodiką. 2016 m. II ketv., vykdo Pastatų apsaugos
skyrius.
1.3.2. atlikti saugomų objektų pažeidžiamumo vertinimą. 2016 m. IV ketv., vykdo Pastatų apsaugos
skyrius.
1.4. Padidinti Vadovybės apsaugos departamento kriminalinės žvalgybos pajėgumus: įsteigti
papildomas VAD kriminalinės žvalgybos padalinio pareigūnų pareigybes. 2016 m. IV ketv., VRM
SVP 2016 metų 1.2.3 prioritetinės krypties darbas, vykdo Kriminalinės žvalgybos skyrius.
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Toliau – VRM SVP
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2. Prioritetinė kryptis: Darbuotojų motyvacijos ir administracinių gebėjimų didinimas

Pokyčio rodiklis

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

2017 metų
reikšmė

2018 metų
reikšmė

PADIDĖJO PIRMINĖS (ŽEMIAUSIOS) IR VIDURINIOSIOS GRANDIES STATUTINIŲ
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Statutinio valstybės tarnautojo vidutinis darbo užmokestis, ne mažiau kaip, eurais
pirminės grandies pareigūno
viduriniosios grandies pareigūno

781
1148

802
1179

823
1210

844
1240

DAUGIAU SKIRTA LĖŠŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI
Skirta lėšų vieno valstybės
tarnautojo kvalifikacijos kėlimui, ne
mažiau kaip, eurais

138,40

168,83

168,83

168,83

2.1. Stiprinti strateginio planavimo, vadovavimo, analitinius ir kitus (bendravimo,
komunikavimo ir kt.) gebėjimus. 2016 m. II ketv., vykdo Bendrųjų reikalų skyrius:
2.1.1. sudaryti strateginio planavimo sesijų ir mokymų planus;
2.1.2. organizuoti strateginio planavimo sesijas 2017–2019 metų strateginiam veiklos planui
parengti.
2.2. Stiprinti darbuotojų motyvaciją, tobulinant kvalifikaciją ir įgyjant kompetencijas:
2.2.1. identifikuoti kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų įgijimo poreikius. 2016 m. I ketv., vykdo
Personalo skyrius.
2.2.2. planuoti ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą, įvertinti kvalifikacijos tobulinimo proceso
veiksmingumą. 2016 m. I–IV ketv., vykdo Personalo skyrius.
2.2.3. sudaryti ateinančių metų kvalifikacijos tobulinimo planą. 2016 m. IV ketv., vykdo Personalo
skyrius.
3. Prioritetinė kryptis: Pasirengimo krašto gynybai stiprinimas

Rodiklis, pagal kurį vertinamas veiklos prioriteto trečios krypties
įgyvendinimas
P-01-02-01-01-03 Atnaujintos ginkluotės, technikos,
amunicijos dalis, ne mažiau kaip, procentais
P-01-02-01-01-04 Pasirengimo vykdyti mobilizacijos
užduotis lygis, balais, ne mažiau kaip

2015 metų
faktinė
reikšmė

2016 metų
reikšmė

-

RN

-

RN

3. Padidinti Vadovybės apsaugos departamento kovinę parengtį ir pajėgumus. 2016 m. I-IV
ketv., VRM SVP 2016 metų 1.3.1 prioritetinės krypties darbai, koordinatorius – Apsaugos planavimo
skyrius:
3.1. įgyvendinti Vidaus reikalų sistemos institucijų, priskiriamų ginkluotosioms pajėgoms, parengimo
valstybės ginkluotai gynybai veiksmų planą, patvirtintą krašto apsaugos ministro ir vidaus reikalų
ministro 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. VR-13RN/1-1RN-1(RN). 2016 m. I–IV ketv., vykdo
Apsaugos planavimo skyrius;
3.2. parengti ir patvirtinti 2016 metų Vadovybės apsaugos departamento bendradarbiavimo su
Lietuvos kariuomene priemonių planą. 2016 m. I–IV ketv., vykdo Personalo skyrius;
3.3. atnaujinti ir modernizuoti Vadovybės apsaugos departamento ginkluotę, techniką ir amuniciją.
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2016 m. I-IV ketv., vykdo Bendrųjų reikalų skyrius;
3.4. vykdyti bendras pratybas, mokymus ir seminarus su Lietuvos kariuomenės struktūriniais
padaliniais, pagal kompetenciją vykdyti pareigūnų rengimą pagal karinio rengimo reikalavimus.
2016 m. I–IV ketv., vykdo Personalo skyrius.
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Pagal kompetenciją teikti siūlymus ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius
su VAD specialaus režimo taikymu saugomuose objektuose bei statutinių valstybės tarnautojų
socialinėmis garantijomis.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Didinti skaidrumą viešuosiuose pirkimuose – siekti, kad elektroniniai pirkimai (iš
visų skelbiamų pirkimų) sudarytų ne mažiau kaip 90 procentų (Vyriausybės 2012–2016 metų
programos įgyvendinimo kriterijus 17.2);
Mažinti nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidas – siekti, kad turto
valdymo ir priežiūros išlaidos, tenkančios 1 kv. m bendro įstaigos valdomo turto ploto ir neviršytų
siektinos 11 EUR/ kv. m reikšmės;
Skatinti viešuosiuose pirkimuose plačiau taikyti ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijų – siekti, kad supaprastinti pirkimai, išskyrus mažos vertės pirkimus,
kuriuose pasiūlymai vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijumi, sudarytų ne mažiau kaip 30 procentų;
Didinti elektroninių dokumentų skaičių – siekti, kad per metus gautų ir sudarytų
elektroninių dokumentų, pasirašytų teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, taip pat ir informacinėse
sistemose (išskyrus dokumentų valdymo sistemas, skirtas vidaus administravimo funkcijoms atlikti)
sudarytų ir gautų specifikacijų neatitinkančių dokumentų, skaičius būtų ne mažesnis, kaip nustatyta
siektina reikšmė procentais nuo visų įstaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų
oficialių veiklos dokumentų skaičiaus, 2016 metais - ne mažiau kaip 65 procentai.
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMAI ĮGYVENDINTI
IKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
(tūkst. eurų)

Strateginis tikslas:
APSAUGOTI SAUGOMUS ASMENIS NUO KĖSINIMOSI Į JŲ GYVYBĘ IR SVEIKATĄ (kodas
01)
Strateginis tikslas įgyvendinamas šia programa:
01.02 programa „SAUGOMŲ ASMENŲ APSAUGA“.
Asignavimai – iš viso 10 667, iš jų darbo užmokesčiui – 6 159.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pareigybių skaičius, vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst.
eurų

2015 metai
(patvirtintas)

2016 metai

2017 metai

2018 metai

447

663

663

663

5 507

6 159

6159

6159

2016 - ųjų metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui
pasiskirstymas pagal pareigybių grupes
3 (DU 90,3)

29 (DU 496,0)

Vadovai ir pavaduotojai
Kiti padalinių vadovai ir jų
pavaduotojai
Specialistai ir kiti

631
(DU 5572,7

VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2016-2018-ųjų metų programos asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. eurų)
2016 metų asignavimai

2017 metų asignavimai

iš jų
Programos
pavadinimas

iš jų

išlaidoms

iš jų

išlaidoms

iš viso

Saugomų
asmenų apsauga
(kodas 01.02)
iš jų valdymo
išlaidos

2018 metų asignavimai

išlaidoms

iš viso

turtui
įsigyti

iš viso

darbo
užmoke
sčiui

10 667

9 227

6 159

1 440

0

0

0

0

iš viso

turtui
įsigyti

darbo
užmokes
čiui

turtui
įsigyti

iš viso

darbo
užmokes
čiui

10 583

9 227

6 159

1 356

10 583

9 227

6 159

1 356

0

0

0

0

0

0

0

0

iš viso
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II SKYRIUS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Vadovybės apsaugos departamentas, pagal kompetenciją įgyvendindamas Valstybės
pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinio saugumo strategiją,
ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programas, 2014 - 2020 metų nacionalinės pažangos
programą, Vyriausybės programą ir jos 2016-jų metų veiklos prioritetus, siekdamas efektyviai dirbti
užtikrinant piliečių teises ir laisves, visuomenės saugumą, organizuoja ir vykdo saugomų asmenų
objektų apsaugą.
Vyriausybės programos prioritetinės priemonės ir Vyriausybės 2016-jų metų veiklos
prioritetiniai darbai įgyvendinami per 2016 - 2018 metų VRM SVP pirmąjį strateginį tikslą „Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni“ ir Vadovybės apsaugos
departamento 2016-2018 metų strateginį veiklos planą.
Viešasis saugumas yra vertybė, kurią kompetentingos valstybės institucijos ir įstaigos
turi užtikrinti gyventojams nepriklausomai nuo valstybės ekonominės gerovės. Kaip pabrėžiama
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, tik užtikrinus nacionalinį saugumą, galima siekti
valstybės darnios pažangos, tačiau kartu šios pažangos procesai padeda įtvirtinti nacionalinio
saugumo interesus. Viešojo saugumo plėtra turi būti grindžiama pagarbos konstitucinėms žmogaus
teisėms ir laisvėms principu.
Šiuo metu terorizmo grėsmė Lietuvai, lyginant su kai kuriomis kitomis ES valstybėmis
narėmis, vertintina kaip maža. Tačiau nuo galimų pavienių asmenų teroro aktų neapdrausta nei
viena valstybė. Tokiai grėsmei prielaidas sudaro tiek laisvo asmenų ir prekių judėjimo Šengeno
erdvėje galimybės, tiek radikalizmo skatinimas internete ar kitomis priemonėmis. Vykdydamas
Viešojo saugumo plėtros 2015 - 2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą
(toliau – VSPP TVP) ir kurdamas pavienių asmenų, keliančių smurtinių išpuolių riziką nustatymo, jų
grėsmės vertinimo ir valdymo sistemą, bei vykdydamas kitas priemones, Vadovybės apsaugos
departamentas prisidės prie VSPP TVP tikslo – sukurti gyvenamąją aplinką, saugią nuo
nusikalstamų veikų – įgyvendinimo.
Atsižvelgdami į Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ prioritetus ir
prisidėdami prie esminių visuomenės pokyčių, sieksime įgyvendinti strategiškai pajėgios valdžios
tikslus: pasiekti, kad valstybės tarnyba būtų ribotos apimties, lanksti, profesionali, atskaitinga ir
orientuota į veiklos rezultatus. Kad viešojo valdymo institucijos gebėtų priimti ir įgyvendinti
visuomenės poreikiais ir kitais įrodymais pagrįstus sprendimus, reikia tam tikrų valstybės tarnybos
gebėjimų ir kompetencijos, užtikrinančios valstybės tarnybos profesionalumą. Todėl didinant
valstybės tarnybos patrauklumą – orientuojant ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus,
diegiant naujoves, didinant jos lankstumą ir kompetenciją, sieksime užtikrinti valstybės tarnybos
stabilumą ir išsaugoti jos žmogiškuosius išteklius persvarstydami motyvavimo priemones.
Gerinant veiklos kokybę ir efektyvumą Vadovybės apsaugos departamente taikomas
kokybės vadybos modelis, kuris leis sutelkti reikalingas darbuotojų kompetencijas, kad būtų
sėkmingai pasiekti institucijos tikslai ir įgyvendinti veiklos prioritetai. Vykdomi pakartotiniai Bendrojo
vertinimo modelio (toliau – BVM) Vadovybės apsaugos departamento veiklos gebėjimų ir rezultatų
įvertinimai leis nustatyti reikiamų pokyčių prioritetus ir priimti įstaigos veiklos tobulinimo poreikius
atitinkančius sprendimus. Sieksime: optimizuoti pagrindinius Vadovybės apsaugos departamento
veiklos procesus, kompiuterizuojant veiklos gebėjimų ir rezultatų vertinimą, pateikiant priemones
tinkamos informacijos kaupimui, peržiūrai ir analizei; didinti Departamento žmogiškųjų išteklių
įsitraukimą į veiklos rezultatų gerinimą; panaikinti informacijos saugojimo ir tvarkymo dubliavimą;
pagerinti informacijos pasiekiamumą ir valdymą ją centralizuojant; padidinti Departamento veiklos
kokybę ir efektyvumą bei pagerinti vidinę darbuotojų komunikaciją.
Siekdami vykdyti Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos antrąjį
programos tikslą – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, domėsimės ar
paslaugų gavėjus tenkina teikiamų paslaugų kokybė. Sieksime užsitikrinti grįžtamąjį ryšį su paslaugų
gavėjais, vertindami jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tirdami pasitikėjimą vykdoma veikla
ar kitais būdais nustatydami visuomenės nuostatų pokyčius.
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Vadovybės apsaugos departamento veiklos efektyvumas didele dalimi priklauso nuo
darbo priemonėms ir darbo sąlygoms užtikrinti skiriamų finansinių išteklių.
Įgyvendinant iškeltus uždavinius, toliau bus siekiama tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir
išlaikyti tinkamą materialinę techninę bazę.
TARPINSTITUCINIAI PLANAVIMO DOKUMENTAI
Vadovybės apsaugos departamentas 2016 metais pagal kompetenciją dalyvaus
įgyvendinant šiuos tarpinstitucinius planavimo dokumentus:
1. 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų
Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“;
2. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–
2018 metų veiksmų planą3, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m.
gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438.

3

Dokumentas rengiamas
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STRATEGINIS TIKSLAS (01)
APSAUGOTI SAUGOMUS ASMENIS NUO KĖSINIMOSI Į JŲ GYVYBĘ IR SVEIKATĄ

Programos
kodas

Programos
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Programos koordinatorius

01.02

Saugomų asmenų
apsauga

Vadovybės apsaugos
departamentas

Paulius Nemira,
Vadovybės apsaugos
departamento direktoriaus
pavaduotojas

Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas

2015-ųjų
metų
faktinė
reikšmė

2016 metų

2017 metų

2018 metų

E-01-01

Apsaugotų saugomų
asmenų dalis, procentais

-

100

100

100

Apsaugotų saugomų asmenų dalis, procentais

100

100

100

100

80
60
40
20
0

2016 m.
2017 m.
2018 m.
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
„SAUGOMŲ ASMENŲ APSAUGA“ (01.02)
Programa įgyvendinami:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos 4.4. prioritetinė kryptis - „VIEŠOJO
SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“
Vyriausybės programos nuostatos:
Nr. 440. Suprasdami žmogaus teisių ir laisvių apsaugos svarbą, sieksime, kad teisėsaugos
institucijos efektyviai dirbtų saugodamos mūsų piliečių 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.
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Vadovybės apsaugos departamento strateginis tikslas – apsaugoti saugomus asmenis nuo
kėsinimosi į jų gyvybę ir sveikatą.
Vadovybės apsaugos departamento veiklos prioritetas – nuolat saugomų asmenų saugumo
stiprinimas.
Programa yra tęstinė.
Programą vykdo Vadovybės apsaugos departamentas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2016 metais yra 663.
Programos koordinatorius – Paulius Nemira, Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus
pavaduotojas, tel. 8 706 63102.
Įgyvendinant šią programą bei gerinant visuomenei teikiamų paslaugų kokybę ir
įgyvendinant prioritetines veiklos kryptis, 2016 metais Vadovybės apsaugos departamente
bus:

 vykdoma saugomų asmenų ir saugomų objektų fizinė apsauga;
 stiprinama kriminalinė žvalgyba, nukreipta į smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš
saugomus asmenis prevenciją;

 aprūpinami saugomi objektai vaizdo įrašymo ir kitomis techninėmis priemonėmis, kurios
sumažins galimybę neteisėtai patekti ar įsinešti draudžiamus daiktus į saugomą objektą;

 atliekamos reguliarios saugomų asmenų darbo ir gyvenamųjų vietų patikros - siekiant






apsaugoti saugomus asmenis nuo galimo neteisėto prasiskverbiančio pobūdžio priemonių
panaudojimo;
vykdomas pareigūnų rengimas vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje pagal įvadinio
mokymo kursų arba formaliojo profesinio mokymo programą, suteikiant atitinkamą
kvalifikaciją;
tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kvalifikacija ir profesionalumas;
taikomas Bendrojo vertinimo modelis ir didinamas veiklos efektyvumas;
gerinamas materialinis techninis aprūpinimas ir modernizuojama bei atnaujinama techninė
bazė;
kuriama efektyvi, Europos Sąjungos gerąją patirtį atitinkanti, pavienių asmenų (tame tarpe
ir turinčių ekstremistinę ar teroristinę motyvaciją) nustatymo, jų keliamos grėsmės vertinimo
ir valdymo sistema.
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2 lentelė. 2016-2018-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. eurų)
Numatomi
2017-ųjų metų asignavimai

2016-ųjų metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

iš jų

iš jų

01-01
01-01-01
01-01-02

01-02
01-02-01

01-02-02

iš jų

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
iš viso

iš viso

išlaidoms
iš jų
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

01

Numatomi
2018-ųjų metų asignavimai

Tikslas: apsaugoti saugomus asmenis nuo
kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą
Uždavinys: užtikrinti saugomų asmenų ir objektų
saugumą
Priemonė: saugomų asmenų ir objektų apsaugos
vykdymas
Priemonė: apsaugos sistemų Vadovybės apsaugos
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
saugomuose objektuose įrengimas ir
modernizavimas
Uždavinys: užtikrinti optimalų įstaigos valdymą
Priemonė: užtikrinti informacinės ir kitos
infrastruktūros funkcionavimą bei išlaikyti materialųjį
ir nematerialųjį turtą
Priemonė: organizuoti ir vykdyti Vadovybės
apsaugos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos darbuotojų profesinį mokymą ir
kvalifikacijos tobulinimą

iš viso

išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui

išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui

turtui
įsigyti

turtui
įsigyti

10.667 9.227 6.159

1.440 10.583 9.227

6.159

1.356

10.583 9.227

6.159

1.356

10.349 9.162 6.159

1.187 10.236 9.162

6.159

1.074

10.236 9.162

6.159

1.074

9.162

6.159

9.162

9.162 6.159

1.187

9.162

9.162

1.187 1.074

318
253

65

65

65

253
253

347
282

65

65

65

6.159

9.162

1.074

1.074

1.074

282
282

347
282

65

65

65

282
282

Tarpi
nstitu
cinio
veiklo
s
plano
kodas
,
Vyria
usybė
s
priorit
eto
kodas
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1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
10.667 9.227 6.159
biudžetas
Iš jo:
10.667 9.227 6.159
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
10.667 9.227 6.159

1.440 10.583 9.227

6.159

1.356

10.583 9.227

6.159

1.356

1.440 10.583 9.227

6.159

1.356

10.583 9.227

6.159

1.356

1.440 10.583 9.227

6.159

1.356

10.583 9.227

6.159

1.356

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai ir vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas
01.02.01
R-01-02-01-01
R-01-02-01-02

R-01-02-01-03
01.02.01.01
P-01-02-01-01-01
P-01-02-01-01-02
P-01-02-01-01-03
P-01-02-01-01-04

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 metų
reikšmė

2016 metų
reikšmė

2017 metų
reikšmė

1-asis programos tikslas – apsaugoti saugomus asmenis nuo kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą
Visiškai
Visiškai
Visiškai
Užtikrintas saugomų asmenų saugumas
užtikrintas užtikrintas
užtikrintas
Visiškai
Visiškai
Visiškai
Užtikrintas specialus režimas nuolat saugomuose objektuose
užtikrintas užtikrintas
užtikrintas
Naujai įrengtų ir modernizuotų apsaugos sistemų, skaičius (pagal
investicinį projektą „Apsaugos sistemų Vadovybės apsaugos
12
3
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomuose objektuose
įrengimas ir modernizavimas“)
1-ojo programos tikslo 1-asis uždavinys – užtikrinti saugomų asmenų ir objektų saugumą
Suvaldytų incidentų, susijusių su saugomais asmenimis dalis, procentais
RN
RN
Suvaldytų incidentų, įvykusių nuolat saugomuose objektuose dalis,
RN
RN
procentais
Atnaujintos ginkluotės, technikos, amunicijos dalis, ne mažiau kaip,
RN
RN
procentais
Pasirengimo vykdyti mobilizacijos užduotis lygis, balais, ne mažiau kaip
RN
RN

2018
metų
reikšmė
Visiškai
užtikrintas
Visiškai
užtikrintas
-

RN
RN
RN
RN
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P-01-02-01-01-05
01.02.01.02
P-01-02-01-02-01
P-01-02-01-02-02
P-01-02-01-02-03

Parengta
Parengta
apžvalga
apžvalga
1-ojo programos tikslo 2-asis uždavinys – užtikrinti optimalų įstaigos valdymą
Kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne senesne nei 5 metų technika,
60
70
100
dalis, procentais
Autotransporto priemonių saugomiems asmenims pervežti ir lydėti,
59
naudojamų ne ilgiau kaip 5 metus, dalis nuo bendro šiai veiklai skirto
65
90
tarnybinio transporto kiekio, procentais
Elektroniniai pirkimai (iš visų skelbiamų pirkimų) sudarys ne mažiau
0
90
90
kaip, procentais (2013 metais – 0; 2016 metais – 90)
Parengta metinė padidintos rizikos asmenų elgesio tendencijų apžvalga

-

Parengta
apžvalga
100
100
90

4 lentelė. 2016-ųjų metų pareigybių skaičius pagal pareigybių grupes

Institucijos/įstaigos
pavadinimas
Vadovybės apsaugos
1. departamentas
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui
Eil.
Nr.

Institucijos/įstaigo
s vadovai ir
pavaduotojai
iš jų
iš
valstybės
viso tarnautojai
3
3

Pareigybių skaičius
specialistai /
pareigūnai, neturintys
kitų padalinių vadovai
pavaldžių asmenų, ir
ir pavaduotojai
kiti
iš jų
iš jų
valstybės
valstybės
iš viso
tarnautojai
iš viso
tarnautojai
29
29
631
618

3
90,3

29
496,0

3
90,3

29
496,0

631
5572,7

618
5494,5

iš viso
663

iš jų
valstybės
tarnautojai
650

Išlaidos
darbo
užmokesčiui,
tūkst. eurų
6.159,0

663
6159,0

650
6080,8

6.159,0
6.159,0
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5 lentelė. 2016-2018 metų investicijų projektai ir asignavimai

Priemonės kodas
Bendra
PanauPlanuojadota
ma
vertė
lėšų iki
panaudoti
2015-jų
metų

2015aisiais
metais

1 558

134

2016-aisiais metais
LR
valstybės
biudžeto

Iš jų
įstaigų
pajamų
įmokos

ES ir
kita
tarpt.
Finansinė
parama

2017-aisiais metais
LR
valstybės
biudžeto

Iš jų
įstaigų
pajamų
įmokos

ES ir
kita
tarpt.
Finansinė
parama

2018-aisiais metais
LR
valstybės
biudžeto

183

244

884

1187

1074

Iš jų
įstaigų
pajamų
įmokos

ES ir
kita
tarpt.
Finansinė
parama

2011–2020

244

Apsaugos sistemų Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos saugomuose objektuose įrengimas ir modernizavimas

01-02-01-02-02
4 219

Investicijų projekto pavadinimas
Planuojama panaudoti

Ilgalaikio turto Vadovybės apsaugos departamentui prie VRM įsigijimas

01-02-01-02-01
2 605

Įgyvendinimo
terminai
PRADŽIA
PABAIGA

1074

2015-2018
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6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2016-aisiais metais

Nr.
440.

449.

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.

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.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Uždavinio / priemonės pavadinimas
Užtikrinti saugomų asmenų ir objektų saugumą.
Uždavinys įgyvendinamas vykdant šią priemones:

01.02.01.01

Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas

01-02-01-01-01

Apsaugos sistemų Vadovybės apsaugos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos saugomuose objektuose
įrengimas ir modernizavimas

01-02-01-01-02

Užtikrinti saugomų asmenų ir objektų saugumą.
Uždavinys įgyvendinamas vykdant šias priemones:

01.02.01.01

Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas

01-02-01-01-01

Apsaugos sistemų Vadovybės apsaugos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos saugomuose objektuose
įrengimas ir modernizavimas

01-02-01-01-02

Kodas
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-2018 metai
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas – Vadovybės apsaugos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos
Strateginis tikslas – apsaugoti saugomus asmenis nuo kėsinimosi į
jų gyvybę ir sveikatą
Vertinimo kriterijus – apsaugotų saugomų asmenų dalis, procentais
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

Kodas
909003018
01
E-01-01

Saugomas
asmuo
–
vadovybė,
asmenys,
pavaduojantys Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką,
jų šeimos nariai, Lietuvos Respublikos oficialūs svečiai
ir kiti asmenys, kuriems Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatytais pagrindais ir tvarka paskirta
apsauga.
Vadovybė – Respublikos Prezidentas, Seimo
Pirmininkas, Ministras Pirmininkas bei asmenys,
laikinai einantys Respublikos Prezidento, Seimo
Pirmininko, Ministro Pirmininko pareigas.
Taip
Kriterijus parodo kaip Vadovybės apsaugos
departamentas Vidaus reikalų ministerijos (toliau –
VAD), vykdydamas pagrindinius VAD uždavinius užtikrinti saugomų asmenų apsaugą nuo kėsinimosi į
jų gyvybę ir (ar) sveikatą ir saugomų objektų apsaugą
- užtikrina saugomų asmenų apsaugą.
VAD užtikrina vadovybės apsaugą 24 valandas per
parą, o kitų saugomų asmenų apsaugos užtikrinimo
laikas nustatomas atsižvelgiant į jų saugumo
užtikrinimo būtinybę ir interesus.
Efekto kriterijaus reikšmei apskaičiuoti naudojama
formulė:

x
   100 % Šioje formulėje:
 y

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

9.

x – apsaugotų saugomų asmenų skaičius;
y – bendras VAD saugomų asmenų skaičius.
Vertinimo kriterijaus reikšmei apskaičiuoti naudojami
VAD turimi duomenys.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Ketvirtinis. Apibendrinama pasibaigus metams.
Darius Cvirka, VAD Asmenų apsaugos skyriaus
viršininkas, tel. 8 706 63084 el. p. darius.cvirka@vad.lt
Kriterijaus patikimumas priklauso nuo tikslaus
duomenų pateikimo, apibendrinimo ir jų objektyvaus
vertinimo.

________________________

