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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ
2012−2014 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
(Vidaus reikalų ministerijos kodas 26.900.0617)
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

Tarnauti visuomenei garantuojant jos saugumą, veiksmingą ir profesionalų, saugiomis
informacinėmis technologijomis pagrįstą viešąjį valdymą, sudarant sąlygas tolygiai,
darniai regionų plėtrai ir plėtojant kūno kultūrą ir sportą.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VEIKLOS PRIORITETAI
PIRMAS PRIORITETAS
Gerinsime viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą perkeldami jas į elektroninę erdvę,
užtikrinsime didesnį jų prieinamumą ir kokybę
Įgyvendinamas Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų 3-iasis prioritetas
NAUJOS KOKYBĖS VIEŠOSIOS PASLAUGOS MŪSŲ ŽMONĖMS
1. Inventorizuosime valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administruojamas ir teikiamas
administracines ir viešąsias paslaugas (2012 m. IV ketv.).
2. Parengsime valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administruojamų ir teikiamų
administracinių ir viešųjų paslaugų aprašymų sąrašą / katalogą ir sukursime šių paslaugų
stebėsenos bei analizės rodiklius (2012 m. IV ketv.).
3. Atliksime pasirinktų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės matavimus (vartotojų
pasitenkinimo indekso skaičiavimus) (2012 m. IV ketv.).
4. Padidinsime asmens tapatybės kortelės ir joje esančių sertifikatų panaudojimo elektroninėje
erdvėje galimybes šalies ir Europos Sąjungos mastu įgyvendinant Europos Sąjungos gyventojų
identifikavimą, išbandytą didelės apimties bandomojo projekto STORK (www.eid-stork.eu) metu.
Bus visa apimtimi išbandytas 10 Europos Sąjungos valstybių piliečių identifikavimas
elektroninėje erdvėje ir analogiškas funkcionalumas Lietuvos Respublikos piliečiams
(2012 m. III ketv.).
5. Įdiegsime kelių transporto priemonių registravimo ir su jomis susijusias e. paslaugas:
transporto priemonių įregistravimas, išregistravimas, registracijos duomenų keitimas, valstybinio
numerio ženklų užsakymas ir transporto priemonės apžiūros (identifikavimo) užsakymas.
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(2012 m. III ketv.).
6. Parengsime teisės aktus ir pradėsime kurti naują elektroninę paslaugą, skirtą ginklų savininkams:
bus galima susipažinti su vieša informacija apie registruotus civilinėje apyvartoje esančius ginklus
ir jiems taikomus apribojimus, nustatyti ar ginklas nėra paieškomas, areštuotas, ar jam netaikomi
kiti apribojimai, dėl kurių vėliau gali būti atsisakoma įregistruoti, perregistruoti ginklą Ginklų
registre (2012 m. IV ketv.).
Rodiklis, pagal kurį
vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Pagrindinių visiškai pasiekiamų (visiškai interaktyvių) viešųjų
ir administracinių paslaugų santykis bus ne mažesnis nei 53
proc.
Administracinių paslaugų teikimo ir besikreipiančių asmenų
aptarnavimo efektyvumo koeficientas bus ne žemesnis nei 0,85

2010 m.

2011 m.

įvykdymas

įvykdymas

60

72

85

0,83

0,85

0,85

2012 m.

ANTRAS PRIORITETAS
Gerinsime vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų
bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant
visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą)
Įgyvendinami Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų 2-asis ir 5-asis
prioritetai
STABILŪS VIEŠIEJI FINANSAI – EKONOMIKOS AUGIMO PAGRINDAS
SKAIDRUMAS IR ATSAKOMYBĖ VIEŠAJAME SEKTORIUJE
1. Parengsime išsamią integruoto baudžiamojo proceso informacinės sistemos (e. byla) specifikaciją.
Naujai sukurta e. bylos informacinė sistema leis susieti Vidaus reikalų ministerijos įstaigų ir
Nacionalinės teismų administracijos, Generalinės prokuratūros bei Kalėjimų departamento prie
Teisingumo ministerijos duomenų bazes ir sudarys galimybę automatiškai kurti baudžiamųjų bylų
struktūrą, procesinių dokumentų blankus, statistines korteles ir fiksuoti visų tyrime dalyvaujančių
įstaigų pareigūnų veiksmus ir informaciją, susijusią su nusikalstamos veikos tyrimu, nuo jo
užregistravimo iki nuosprendžio paskelbimo. (2012 m. III ketv.).
2. Sukursime priemonę, kuri leis šalies teisėsaugos institucijoms informacinių technologijų pagalba
automatiškai teikti paklausimus ir keistis apkaltinamųjų nuosprendžių duomenimis su Europos
Sąjungos šalių centrinėmis institucijomis, atsakingomis už šių duomenų apsikeitimą
(2012 m. I–IV ketv.).
3. Bus išbandyta nauja kuriama elektroninių paslaugų informacinė sistema, skirta ne ginčo tvarka
fiziniams ir juridiniams asmenims paskirtoms baudoms administruoti. (2012 m. IV ketv.).
4. Toliau bus vykdomi Lietuvos įsipareigojimai prisijungti prie antrosios kartos Šengeno
informacinės sistemos pagal nustatytą Europos Komisijos grafiką, užtikrinant Lietuvos
nacionalinės Šengeno ir Centrinės Šengeno informacinių sistemų suderinamumą
(2012 m. I–IV ketv.).
5. Bus įsteigta Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistema (2012 m. IV ketv.).
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6. Įtrauksime finansų tyrimus į ikiteisminius tyrimus, atliekamus dėl apysunkių, sunkių ir labai
sunkių tyčinių nusikaltimų, iš kurių galėjo būti gauta turtinė nauda, siekdami užtikrinti išplėstinio
turto konfiskavimo galimybes (2012 m. III ketv.).
7. Išplėsime Bendrojo pagalbos centro veiklą visose šalies savivaldybėse (2012 m. III ketv.).
Rodiklis, pagal kurį
vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Visuomenės pasitikėjimas Valstybės sienos apsaugos
tarnyba (proc.)
Visuomenės
pasitikėjimas
Valstybine
priešgaisrine
gelbėjimo tarnyba (proc.)
Turto, į kurį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose laikinai apribota
nuosavybės teisė, vertės ir savanoriškai valstybei atlygintos
žalos bendros sumos santykis su atskleistų nuslėptų
mokesčių suma bus ne mažesnis nei 77 proc.
Bendrasis pagalbos centras pagalbos skambučius
administruos 60-tyje savivaldybių – 100 proc. savivaldybių

2010 m.

2011 m.

įvykdymas

įvykdymas

–

54

54

85,5

87

80

223

274

77

60

83

100

2012 m.

TREČIAS PRIORITETAS
Optimizuosime policijos sistemos valdymą
Įgyvendinamas Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų 5-asis prioritetas
SKAIDRUMAS IR ATSAKOMYBĖ VIEŠAJAME SEKTORIUJE
Bus parengta teisinė ir materialinė bazė policijos sistemai optimizuoti, mažinant juridinių asmenų
skaičių ir užtikrinant kokybiškas policijos paslaugas, sudarant prielaidas sukurti patrauklią, motyvuotą ir
veiksmingą policijos sistemą, kuri spręsdama žmogaus ir visuomenės problemas naudotų efektyvius, į
rezultatus orientuotus veiklos valdymo ir kovos su nusikalstamumu metodus:
1. Siekdami optimizuoti policijos įstaigų skaičių, prie Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato prijungsime Lietuvos viešosios policijos rinktinę „Vytis“ (2012 m. IV ketv.).
2. Dalyvausime įgyvendinant Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros 2012 metų planą
(pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 9 1 p.),
kuriame šiemet numatoma peržiūrėti policijos ir kitų susijusių įstaigų funkcijas šiose srityse:
administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo; migracijos; suėmimo vykdymo; karo
prievolininkų paieškos; techninių eismo įvykių tyrimo (2012 m. IV ketv.).
3.

Mažinsime Policijos departamento sukuriamą administracinę naštą piliečiams ir kitiems
asmenims, decentralizuosime Europos šaunamojo ginklo leidimų, išankstinių sutikimų vežti
ginklus, leidimo vežti ginklus bei leidimų įvežti (išvežti) ginklus išdavimo funkciją perduodami ją
teritorinėms policijoms įstaigoms (2012 m. IV ketv.).

4. Didinsime policijos rėmėjų ir saugios kaimynystės bendrijų skaičių, skatindami visuomenę
dalyvauti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijoje, kartu spręsti viešojo saugumo
užtikrinimo bei saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo klausimus (2012 m. IV ketv.).
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Rodiklis, pagal kurį
vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Visuomenės pasitikėjimas policija bus ne mažesnis,
nei 56 proc.
Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis bus ne mažesnė
nei 64 proc.

2010 m.

2011 m.

įvykdymas

įvykdymas

60

58

56

81

72

64

2012 m.

KETVIRTAS PRIORITETAS
Sudarysime sąlygas didinti savivaldybių veiklos skaidrumą ir efektyvumą
Įgyvendinamas Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų 5-asis prioritetas
SKAIDRUMAS IR ATSAKOMYBĖ VIEŠAJAME SEKTORIUJE
1. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Konstitucijos pakeitimus, parengsime pasiūlymus dėl vietos
savivaldos modelio, sudarančio galimybę gyventojams tiesiogiai rinkti merą bei sąlygojančio
aiškesnį savivaldybės institucijų formavimą, labiau įtraukiant į šį procesą vietos gyventojus
(2012 m., per 3 mėn. nuo Konstitucijos pakeitimų priėmimo).
2. Bus sukurtos teisinės prielaidos skaidresnei ir efektyvesnei savivaldybių veiklai – nustatytas
aiškesnis atsakomybės taikymas savivaldybių viešojo administravimo subjektams.
(2012 m. IV ketv.)
3. Pakeitus vietos gyventojų apklausų organizavimo teisinį reglamentavimą ir supaprastinus
galimybes vietos gyventojams dalyvauti savivaldybių organizuojamose apklausose, stebėsime
gyventojų aktyvumo pokyčius sprendžiant viešuosius vietos reikalus, atliksime teisinio
reguliavimo pokyčių įtakos analizę (2012 m. IV ketv.).
Rodiklis, pagal kurį
vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Gyventojų, pareiškusių nuomonę sprendžiant viešuosius vietos
savivaldos reikalus dalis padidės 1 proc. punktu, lyginant su
2011 metais (proc.)

2010 m.

2011 m.

2012 m.

-

17

18

PENKTAS PRIORITETAS
Tobulinsime Europos Sąjungos paramos regionų plėtrai panaudojimo sistemą – nuo 2014 metų
Europos Sąjungos paramą planuosime pagal 2011 metais nacionalinei regioninei politikai
įgyvendinti suplanuotus regionus
1. Sieksime padidinti regionų plėtros tarybų vaidmenį priimant sprendimus dėl Europos Sąjungos
paramos lėšomis finansuojamų projektų, siūlydami padvigubinti Europos Sąjungos paramą
regioniniams projektams. Tai padės sustiprinti Europos Sąjungos paramos poveikį regionų plėtrai.
(2012 m. II ketv.)
2. Parengsime pasiūlymus dėl tikslinių teritorijų išskyrimo ir (arba) atskirų ūkio šakų (sektorių),
kurių specifines regionines ir vietines problemas reikia spręsti, nustatymo nuo 2014 metų. Tai
padės sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų šalies teritorijų.
(2012 m. III ketv.)
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3. Suteiksime regionų plėtros taryboms atsakomybę planuoti ir įgyvendinti didžiąja dalimi
regioninės reikšmės Europos Sąjungos struktūrinės paramos regioninius projektus. Tai sudarys
sąlygas efektyviau spręsti regioninės reikšmės problemas. (2012 m. IV ketv.)
4. Pradėsime diegti informacinėmis technologijomis pagrįstą regioninės politikos įgyvendinimo
stebėsenos sistemą, kuri padės operatyviai rinkti reikiamus duomenis, atlikti reikalingus
skaičiavimus, juos apdoroti ir panaudoti teikiant informaciją apie regioninės politikos
įgyvendinimą Lietuvoje. (2012 m. IV ketv.)
Rodiklis, pagal kurį
vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Europos Sąjungos paramos dalis skiriama regionų projektams,
kai sprendimus dėl Europos Sąjungos paramos priima regionų
plėtros tarybos, bus ne mažesnė nei 20 proc. visos skirtos
paramos (proc.)

2012 m.

2013 m.

2014 m.

10

10

20

ŠEŠTAS PRIORITETAS
Sudarysime sąlygas geriausiems šalies sportininkams tinkamai pasirengti ir dalyvauti Olimpinėse ir
Parolimpinėse vasaros žaidynėse Londone
1. 123 geriausiems šalies sportininkams, besirengiantiems olimpinėms žaidynėms, bus suorganizuota
ne mažiau kaip 800 treniruočių stovyklų (2012 m. III ketv.).
2. Užtikrinsime besirengiančių sportininkų dalyvavimą atrankos varžybose į Olimpines vasaros
žaidynes Londone. Atrankos normatyvus įvykdys ne mažiau kaip 40 Lietuvos sportininkų
(2012 m. III ketv.).
3. Užtikrinsime besirengiančių neįgaliųjų sportininkų dalyvavimą atrankos varžybose į Parolimpines
vasaros žaidynes Londone. Atrankos normatyvus įvykdys ne mažiau kaip 12 neįgaliųjų Lietuvos
sportininkų (2012 m. III ketv.).
4. Bus atnaujinta Lietuvos olimpinio sporto centro bazė Trakuose (2012 m. II ketv.).
5. Bus įsigyta naujo sportinio inventoriaus (dviračių, valčių, štangų) olimpiečiams (2012 m. II ketv.)
ir naujos įrangos sporto medicinos centrams (2012 m. II ketv.).
Rodiklis, pagal kurį
vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Prizines (1–8) vietas Olimpinėse vasaros žaidynėse Londone
užėmusių sportininkų (komandų) skaičius
Prizines (1–3) vietas Parolimpinėse vasaros žaidynėse Londone
užėmusių neįgaliųjų sportininkų (komandų) skaičius

2010 m.

2011 m.

2012 m.

-

-

10

-

-

2
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PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS:
Parengti teisės norminių aktų projektus, reglamentuojančius tiesioginius merų rinkimus.
Parengti Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą,
siekiant reglamentuoti savanorių ugniagesių rinktinių ir jų narių teisinį statusą ir veiklą.
Parengti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant
įgyvendinti nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojančias Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo
nuostatas.
Parengti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektą
ir suderinti jo nuostatas su informacinių sistemų, registrų veiklą ir elektroninės informacijos saugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS:
Palaipsniui centralizuoti vidaus reikalų sistemos įstaigų, netekusių savarankiško asignavimų
valdytojo statuso, ilgalaikio turto apskaitą ir viešuosius pirkimus Turto valdymo ir ūkio
departamente.
Optimizuoti vidaus reikalų sistemos dokumentų valdymą išplečiant Vidaus reikalų ministerijos
dokumentų valdymo sistemą DocLogix visose vidaus reikalų įstaigose ir užtikrinti jos sąsajas su
kitomis vidaus reikalų įstaigose veikiančiomis informacinėmis sistemomis.
Optimizuoti vidaus reikalų sistemos finansų valdymą atsižvelgiant į Finansų valdymo ir apskaitos
informacinės sistemos (VSAFAS) funkcionavimo galimybes.
Peržiūrėti Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, netekusių
savarankiško asignavimų valdytojo statuso, veiklos planavimo ir finansų valdymo funkcijas;
Peržiūrėti ir parengti rekomendacijas optimizuoti Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai
priskirtų įstaigų informacinių ir telekomunikacinių išteklių valdymą, siekiant centralizuoti vidaus
reikalų informacinės ir telekomunikacinės infrastruktūros valdymą ir paslaugų teikimą vidaus
reikalų sistemos įstaigoms (vertikali funkcijų peržiūra);
Peržiūrėti ir parengti rekomendacijas optimizuoti Policijos departamento, Migracijos
departamento, kitų susijusių įstaigų funkcijas administracinių teisės pažeidimų protokolų
surašymo, migracijos, suėmimo vykdymo, karo prievolininkų paieškos ir techninių eismo įvykių
tyrimo srityse siekiant atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų (horizontali funkcijų peržiūra).

8
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS:

Pirmasis strateginis tikslas:
ĮGYVENDINTI VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKĄ IR SIEKTI, KAD ŠALIES
GYVENTOJAI JAUSTŲSI SAUGESNI (kodas 01)
Pirmasis strateginis tikslas įgyvendinamas šiomis programomis:
02 programa „Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas“.
Asignavimai – iš viso 26 4721, iš jų darbo užmokesčiui – 17 252.
04 programa „Ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolė“.
Asignavimai – iš viso 49 059, iš jų darbo užmokesčiui – 29 626.
05 programa „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas“.
Asignavimai – iš viso 244 848, iš jų darbo užmokesčiui – 119 991.
06 programa „Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje
jūroje ir Kuršių mariose, Šengeno teisyno reikalavimų išorės sienos kontrolės srityje
įgyvendinimas“.
Asignavimai – iš viso 175 615, iš jų darbo užmokesčiui – 118 461.
07 programa „Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tvarkytojo funkcijų
vykdymas“.
Asignavimai – iš viso 300, iš jų darbo užmokesčiui lėšų neskirta.
09 programa „Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas,
mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas“.
Asignavimai – iš viso 21 067, iš jų darbo užmokesčiui – 15 094.
15 programa „Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos
priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis aprūpinimas“.
Asignavimai – iš viso 116 936, iš jų darbo užmokesčiui – 9 240.
17 programa „Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas“.
Asignavimai – iš viso 45 298, iš jų darbo užmokesčiui – 4 980.
42 programa „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas
ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika“.
Asignavimai – iš viso 3 716, iš jų darbo užmokesčiui – 1 020.
55 programa „Išorės sienų fondo programa“.
Asignavimai – iš viso 121 970, iš jų darbo užmokesčiui – 350.
56 programa „Europos grąžinimo fondo programa“.
Asignavimai – iš viso 3 104, iš jų darbo užmokesčiui – 45.
Pirmasis strateginis tikslas taip pat įgyvendinamas šiomis Policijos departamento
programomis:2
02 programa „Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas“.
Asignavimai – iš viso 7 418, iš jų darbo užmokesčiui – 3 702.
03 programa „Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje
reikalavimų įgyvendinimas“.
Asignavimai – iš viso 629 924, iš jų darbo užmokesčiui – 403 221.

1
2

Lėšos čia ir toliau nurodomos tūkst. litų.
Programų aprašymai ir lentelės pateikiamos Policijos departamento strateginiame veiklos plane.

9
Antrasis strateginis tikslas:
SUDARYTI SĄLYGAS EFEKTYVIAM IR LANKSČIAM VIEŠAJAM VALDYMUI,
VIETOS SAVIVALDOS PLĖTRAI, VEIKSMINGAI VALSTYBĖS TARNYBAI, SAUGIŲ
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMUI VIEŠAJAME
VALDYME (kodas 02)
Antrasis strateginis tikslas įgyvendinamas šiomis programomis:
01 programa „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“.
Asignavimai – iš viso 16 399, iš jų darbo užmokesčiui – 8 050.
08 programa „Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos
tobulinimas“.
Asignavimai – iš viso 2 621, iš jų darbo užmokesčiui – 1 677.
11 programa „Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos
įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra“.
Asignavimai – iš viso 35 640, iš jų darbo užmokesčiui – 8 904.
Trečiasis strateginis tikslas:
SUDARYTI SĄLYGAS TOLYGIAI IR DARNIAI REGIONŲ PLĖTRAI (kodas 03)
Trečiasis strateginis tikslas įgyvendinamas šiomis programomis:
03 programa „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų
įgyvendinimo užtikrinimas“.
Asignavimai – iš viso 435 901, iš jų darbo užmokesčiui – 3 357.
53 programa „Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa“.
Asignavimai – iš viso 69 078, iš jų darbo užmokesčiui lėšų neskirta.
54 programa „Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa“.
Asignavimai – iš viso 63 585, iš jų darbo užmokesčiui lėšų neskirta.
58 programa „Norvegijos finansinės paramos programa“.
Asignavimai – iš viso 5 194 , iš jų darbo užmokesčiui − 78.
Ketvirtasis strateginis tikslas:
SUDARYTI SĄLYGAS UGDYTI SVEIKĄ IR FIZIŠKAI AKTYVIĄ VISUOMENĘ,
PROFESIONALIAI RENGTI TALENTINGUS SPORTININKUS ATSTOVAUTI ŠALIAI
SVARBIAUSIUOSE TARPTAUTINIUOSE SPORTO RENGINIUOSE (kodas 04)
Ketvirtasis strateginis tikslas įgyvendinamas šiomis Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis:3
06 programa „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa“.
Asignavimai – iš viso 16 246, iš jų darbo užmokesčiui – 70.
10 programa „Olimpinių rinktinių rengimas ir sportininkų sveikatos priežiūra“.
Asignavimai – iš viso 22 633, iš jų darbo užmokesčiui – 6 711.
15 programa „Kūno kultūros, sporto šakų ir sporto bazių plėtra“.
Asignavimai – iš viso 45 608, iš jų darbo užmokesčiui – 1 652.
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Programų aprašymai ir lentelės pateikiamos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
strateginiame veiklos plane.
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI:

11
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI:
Pareigybių skaičius, vnt.
2011 metai
patvirtintas

2012 metai

2013 metai

2014 metai

302

304

304

304

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

11146

10493

11564

11564

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

4730

4730

4730

4730

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

119481

118461

119709

119709

446

446

446

446

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

15094

15094

15094

15094

Vadovybės apsaugos departamentas

447

447

447

447

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

17061

17252

17061

17061

Lietuvos Respublikos ginklų fondas

29

29

29

29

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

975

1020

975

975

4790

4769

4769

4769

118894

119991

120001

120415

Viešojo saugumo tarnyba

1067

1064

1064

1064

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

29226

29226

29226

22

22

Vidaus reikalų ministerija

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Sveikatos priežiūros tarnyba

20

29626
29626
22

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

633

633

633

633

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

431

431

431

431

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

8290

8013

8138

8163

Sveikatos priežiūros tarnybos Trakų
medicininės reabilitacijos centras

25

25

25

25

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

519

594

519

519

Migracijos departamentas
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

107

80

80

80

3187

2527

3157

3157

Asmens dokumentų išrašymo centras

40

45

45

45

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

910

960

910

910

Gyventojų registro tarnyba

74

74

74

74

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

1683

1493

1683

1683

Valstybės tarnybos departamentas
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.
Informatikos ir ryšių departamentas

37
1369
158

37
1389
163

37
1369
163

37
1369
163

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

4281

4288

4281

4281

Autoūkis
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

104
1791

92
2034

92
1791

92
1791

Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras

39

39

39

39

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

615

630

625

625

12
Turto valdymo ir ūkio departamentas

75

75

75

75

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

1936

1952

1936

1936

Regioninės plėtros departamentas

54

54

54

54

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

1700

1675

1700

1700

Iš viso

12975

12926

12926

12926

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.

338791

338125

340372

340811

2012 metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas
pagal pareigybių grupes

120 (DU 7 905)
864 (DU 37 099)

Vadovai ir pavaduotojai

Kiti padalinių vadovai ir
jų pavaduotojai
11943
(DU 293 121)

Specialistai ir kiti
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestos labai plačios ir svarbios šalies valdymo
sritys: viešasis saugumas, viešasis administravimas, vietos savivalda, valstybės tarnyba, elektroninės
informacijos sauga (kibernetinis saugumas), regionų plėtra bei kūno kultūra ir sportas.
Viešojo saugumo užtikrinimas ir siekis, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni, ir 2012-siais metais
išlieka vienu iš svarbiausių vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių prioritetų. Valstybės
ekonominė situacija įpareigoja racionaliai naudoti visuomenės saugumui užtikrinti skiriamus šalies
biudžeto asignavimus, todėl aukštą viešojo saugumo lygį būtina palaikyti mažiausiomis valdymo
sąnaudomis. Tik gerinant vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, galima
išlaikyti pasiektą ir pagerinti viešojo saugumo lygį šalyje. Reikia optimizuoti policijos, priešgaisrinės
apsaugos įstaigų valdymą centralizuojant bendrąsias funkcijas ir mažinant teritorinių padalinių valdymo
išlaidas. Siekiant užkardyti ekonomines nusikalstamas veikas, sumažinti šešėlinės ekonomikos poveikį
šalies finansų sistemai, ypatingą dėmesį reikia skirti vidaus reikalų statutinių įstaigų tarpusavio
bendradarbiavimui. Glaudūs policijos pareigūnų ir finansinių nusikaltimų tyrimo, sienos apsaugos
tarnybų pareigūnų kontaktai, keitimasis informacija su kitomis šalies institucijomis (Muitinės
departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija) leis užkardyti akcizais apmokestinamų prekių
kontrabandą, užtikrinti išplėstinio turto konfiskavimo galimybes atliekant ikiteisminius tyrimus dėl
ekonominio pobūdžio veikų. Būtina toliau vykdyti priemones, susijusias su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos
Respublikos pasienio gyventojų kelionių tvarkos, įgyvendinimu, stiprinti kovą su nelegalia migracija.
Ekstremaliųjų įvykių ir situacijų prevencijos ir valdymo srityje svarbu išplėsti Bendrojo pagalbos centro
veiklą visoje šalies teritorijoje, gelbėjimo pajėgoms valdyti centrą aprūpinti modernia skaitmeninio radijo
ryšio technika. Stiprinant kovą su korupcija vidaus reikalų sistemoje reikia išplėsti vidaus reikalų
statutinių įstaigų pareigūnų rotaciją.
Didėjant kriminogeninei globalizacijai, būtina suaktyvinti operatyvų tarptautinį bendradarbiavimą
su kitų šalių teisėsaugos institucijomis, įdiegti pažangias informacines technologijas, užtikrinti bendrą
elektroninės (kibernetinės) erdvės ir joje veikiančių subjektų saugumą. Turi būti užtikrintas elektroninės
informacijos ir kibernetinėje erdvėje teikiamų paslaugų konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas,
elektroninių ryšių tinklų, informacinių sistemų ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsauga
nuo incidentų ir kibernetinių atakų, tinkama asmens duomenų apsauga.
Šalies verslo struktūrų ir piliečių santykis su valstybe dažniausiai pasireiškia per valstybės ar
savivaldybių teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas, todėl šalies viešojo valdymo tobulinimas,
šių paslaugų prieinamumo ir skaidrumo užtikrinimas šiame laikotarpyje tebėra ypač aktualus. Siekiant
užtikrinti vienodas galimybes gauti valstybės ir savivaldybių teikiamas viešąsias ir administracines
paslaugas, plėtoti e. paslaugų tinklą būtina suvienodinti identiškų paslaugų teikimo procedūras, sukurti jų
teikimo priežiūros mechanizmą visose valstybės ir savivaldybių institucijose (įsteigti centralizuotą
Viešųjų ir administracinių paslaugų informacinę sistemą). Būtina supaprastinti pasienio režimo leidimų
sistemą, įdiegti elektronines asmens dokumentų išdavimo paslaugas ir plėsti asmens tapatybės kortelėse
esančių sertifikatų naudojimo elektroninėje erdvėje galimybes. Šiuo metu nepakankamai aiškus
savivaldos institucijų formavimo modelis – būtina parengti pasiūlymus dėl galimybės gyventojams
tiesiogiai rinkti savivaldybių merus, toliau tobulinti savivaldybių viešojo administravimo subjektų teisinį
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reglamentavimą. Panaikinus apskritis, būtina sustiprinti regionų plėtros tarybų kompetencijas ir
atsakomybę planuojant ir įgyvendinant regioninės reikšmės projektus.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija koordinuoja Viešojo administravimo tobulinimo
tarpinstitucinio veiklos plano, Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos
2010−2012 metų įgyvendinimo priemonių plano, Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės
2009−2012 metų programos, Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011−2013 metų
programos ir 14 probleminių teritorijų plėtros 2011−2013 metų programų įgyvendinimą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas koordinuoja Klaipėdos ir Tauragės apskričių
pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007−2015 metų programos įgyvendinimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 patvirtinta Viešojo
valdymo tobulinimo 2012−2020 metų programa, kurios įgyvendinimą pavesta koordinuoti Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijai. Programos nuostatoms įgyvendinti rengiamas programos
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas.
Optimizuojant ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų valdymą
2009–2011 metais buvo pertvarkyta ministerijos administracijos ir kai kurių įstaigų prie ministerijos
organizacinė valdymo struktūra, sumažintas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis valstybės tarnyboje skaičius. 2012 metais toliau bus tęsiami pradėti darbai didinant vidaus reikalų
ministrui pavestuose valdymo srityse veikiančių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumą optimizuojant
ministerijos, Policijos departamento, kitų Vidaus reikalų ministerijos įstaigų bei Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valdymo kaštus, optimizuojant policijos įstaigų
skaičių, centralizuojant bendrųjų funkcijų vykdymą ir nekilnojamojo turto administravimą.
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VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2012−2014 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PIRMASIS STRATEGINIS TIKSLAS
Įgyvendinti viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni
(kodas 01)

PIRMASIS STRATEGINIS TIKSLAS ĮGYVENDINAMAS ŠIOMIS PROGRAMOMIS:
Programos pavadinimas
Saugomų asmenų ir
objektų apsaugos
vykdymas

Programos
kodas
01.02

Atsakingi vykdytojai
Vadovybės apsaugos
departamentas

Programos koordinatorius
Rymantas Mockevičius,
Vadovybės apsaugos
departamento direktoriaus
pavaduotojas
Mindaugas Ladiga,
vidaus reikalų viceministras
Remigijus Baniulis,
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
direktorius
Vainius Butinas,
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos vadas

Ypatingų viešosios
tvarkos situacijų kontrolė
Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
veiklos vykdymas

01.04

Viešojo saugumo tarnyba

01.05

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas
ir jam pavaldžios įstaigos

Lietuvos Respublikos
valstybės sienos apsauga
sausumoje, teritorinėje
jūroje ir Kuršių mariose,
Šengeno teisyno
reikalavimų išorės sienos
kontrolės srityje
įgyvendinimas
Valstybės rezervo
civilinės saugos
priemonių atsargų
tvarkytojo funkcijų
vykdymas
Nusikalstamų veikų
finansų sistemai
atskleidimas ir
ikiteisminis tyrimas,
mokesčių išieškojimo
priemonių vykdymas
Valstybės remiama
teisėsaugos ir teisingumo
institucijų pareigūnų
sveikatos priežiūra ir
buvusių vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų
pensinis aprūpinimas

01.06

Valstybės sienos
apsaugos tarnyba

01.07

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas
ir jam pavaldžios įstaigos

Remigijus Baniulis,
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
direktorius

01.09

Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba

Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos direktorius
Kęstutis Jucevičius

01.15

Sveikatos priežiūros
tarnyba

Evaldas Gustas,
Vidaus reikalų ministerijos
kancleris4

4

Toliau – ministerijos kancleris.

16
Lietuvos Respublikos
piliečių ir užsieniečių
migracijos procesų
valdymas

01.17

Specialaus statuso
subjektų, kitų juridinių ir
fizinių asmenų
aprūpinimas ginklais, jų
priedais, šaudmenimis bei
specialiąja technika
Išorės sienų fondo
programa

01.42

Europos grąžinimo fondo
programa

01.56

5

01.55

Migracijos
departamentas,
Gyventojų registro
tarnyba, Asmens
dokumentų išrašymo
centras
Lietuvos Respublikos
ginklų fondas

Gintaras Steponas
Vyšniauskas,
vidaus reikalų viceministras

Vidaus reikalų
ministerijos Europos
Sąjungos paramos
administravimo skyrius5
Europos Sąjungos
paramos administravimo
skyrius

Mindaugas Ladiga,
vidaus reikalų viceministras

Jonas Šalavėjus,
Lietuvos Respublikos ginklų
fondo direktoriaus
pavaduotojas

Mindaugas Ladiga,
vidaus reikalų viceministras

Toliau Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniai – be nuorodos „Vidaus reikalų ministerijos“.
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PIRMOJO STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI:

Vertinimo
kriterijaus kodas

E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

Viešojo saugumo lygis, balais

2011 metų
įvykdymas

8,5

2012 metų

2013 metų

2014 metų

8,4

8,5

8,6

2012 metų

2013 metų

2014 metų

Viešojo saugumo lygis, balais

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2011 metų
įvykdymas

E-01-02

Visuomenės pasitikėjimas
policija, proc.

58

56

57

58

E-01-03

Visuomenės pasitikėjimas
Valstybine priešgaisrine
gelbėjimo tarnyba, proc.

87

80

80

80

E-01-04

Visuomenės pasitikėjimas
Valstybės sienos apsaugos
tarnyba, proc.

54

54

54

54
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Visuomenės pasitikėjimas policija, Valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Valstybės sienos
apsaugos tarnyba proc.

Vertinimo
kriterijaus kodas

E-01-05

Vertinimo
kriterijaus kodas

E-01-06

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

Savivaldybių, kuriose
užtikrinamas priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų visavertis
reagavimas pagal nustatytus
reikalavimus, dalis, proc.

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

Valstybės sienos pažeidimų
atvejų skaičiaus mažėjimas
lyginant su praėjusių penkerių
metų vidurkiu, vnt.

2011 metų

2012 metų

2013 metų

2014 metų

-

60

63

65

2011 metų

2012 metų

2013 metų

2014 metų

-

10

10

10
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Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

E-01-07

Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos ištirtų nusikalstamų
veikų finansų sistemai dalis nuo
užregistruotų nusikalstamų
veikų, proc.

2011 metų
įvykdymas

91,9

2012 metų

2013 metų

2014 metų

84

84

84

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ištirtų nusikalstamų veikų finansų sistemai dalis nuo užregistruotų
nusikalstamų veikų, proc.
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PIRMĄJĮ STRATEGINĮ TIKSLĄ
Įgyvendinti viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni
ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
SAUGOMŲ ASMENŲ IR OBJEKTŲ APSAUGOS VYKDYMAS
(programos kodas 01.02)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 128. Tobulinsime policijos ir kitų viešojo saugumo srityje veikiančių institucijų valdymo
sistemą. Ypatingą dėmesį skirsime jų funkcijų optimizavimui ir veiklos bei išteklių naudojimo
kontrolės stiprinimui. Įgyvendinsime Lietuvos policijos sistemos plėtros programą. Atsisakysime
komercinių ir kitų nebūdingų policijos funkcijų.
Nr. 137. Tobulinsime policijos ir kitų visuomenės saugumą užtikrinančių tarnybų personalo
motyvavimo infrastruktūrą, visų pirma laiduodami darbo svarbą atitinkantį darbo užmokestį ir
socialines garantijas.
2007−2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos nuostatos.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojas − Vadovybės apsaugos departamentas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 447.
Programos koordinatorius − Rymantas Mockevičius, Vadovybės apsaugos departamento
direktoriaus pavaduotojas, tel. 8 706 63102
Įgyvendinant šią programą:
Bus siekiama vykdyti veiksmingą ir aukščiausio lygio standartus atitinkančią saugomų
asmenų ir objektų apsaugą.
Programos lėšos bus panaudojamos saugant:
saugomus asmenis – Lietuvos Respublikos Prezidentą (-us), Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininką, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką bei asmenis, laikinai einančius Lietuvos
Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas ir juos
pavaduojančius, jų šeimos narius, Lietuvos Respublikos oficialius svečius ir kitus asmenis, kuriems
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais pagrindais ir tvarka
paskirta apsauga;
saugomus objektus – Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmus ir jų teritorijas, saugomų asmenų gyvenamąją, darbo ir
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kitas jų lankomas vietas, pervežimui naudojamas transporto priemones, kitus nustatyta tvarka
priskirtus saugomus objektus.
Bus kokybiškai ir profesionaliai vykdomos Vadovybės apsaugos departamentui pavestos
funkcijos.
Bus nuolat didinama darbuotojų kompetencija, jų kvalifikacija ir profesionalumas. Gerinant
veiklos kokybę ir efektyvumą bus įdiegtas Bendrasis vertinimo modelis.
Bus tinkamai išlaikyta turima ir atnaujinta Vadovybės apsaugos departamento materialinė
techninė bazė.
Bus pasirengta saugumo užtikrinimo priemonėms vykdant
pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais Vilniuje planą.

pasirengimo

Lietuvos
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YPATINGŲ VIEŠOSIOS TVARKOS SITUACIJŲ KONTROLĖ
(programos kodas 01.04)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojas – Viešojo saugumo tarnyba.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 1 064.
Programos koordinatorius – Mindaugas Ladiga, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7205.
Įgyvendinant šią programą:
Bus siekiama užtikrinti (atkurti) viešąją tvarką ypatingų ir (ar) ekstremalių situacijų atvejais.
Bus užtikrinta teisės aktais nustatytų svarbių valstybės objektų bei Viešojo saugumo tarnybos
konvojuojamų asmenų apsauga ir saugumas.
Bus pagerintas pareigūnų specialus parengimas, patobulinta viešosios tvarkos atkūrimo
taktika, atnaujintos specialiosios ir asmens apsaugos priemonės.
Bus tobulinami Viešojo saugumo tarnybos veiklos principai ir valdymo metodai, perimta
geroji kitų Europos Sąjungos šalių viešojo saugumo pajėgų praktika.
Bus surengtos bendros specialiosios taktikos pratybos kartu su kitomis teisėsaugos ir krašto
apsaugos institucijomis. Rengiantis tarptautinių pajėgų misijoms bus dalyvaujama Europos
Sąjungos šalyse organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ar tarptautinėse pratybose.
Profesionaliai parengti pareigūnai dalyvaus Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos
Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose.
Bus užtikrintas tinkamas materialinis bei techninis Viešojo saugumo tarnybos aprūpinimas ir
techninės bazės modernizavimas. Tai sudarys prielaidas Viešojo saugumo tarnybai kokybiškai ir
profesionaliai atlikti jai pavestas funkcijas.
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VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS VEIKLOS
VYKDYMAS
(programos kodas 01.05)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 134. Su sauga susijusias iniciatyvas telksime į „Saugios savivaldybės“ iniciatyvą, siekdami
sudaryti saugios gyvensenos pagrindus, įtraukti bendruomenes į saugios aplinkos kūrimą bei
stiprinti visuomenės savisaugos kultūrą.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir jam
pavaldžios įstaigos.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 4 769.
Programos koordinatorius – Remigijus Baniulis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktorius, tel. 271 6866.
Programoje apskaitomos savivaldybių patirtos išlaidos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos funkcijoms vykdyti.
Įgyvendinant šią programą:
Bus vykdoma gaisrų, ekstremaliųjų įvykių bei situacijų prevencija šalyje, gesinami gaisrai ir
gelbėjami žmonės, atliekami gelbėjimo darbai pramoninių avarijų ir transporto įvykių vietose,
mažinamas gaivalinių nelaimių mastas, likviduojami cheminiai ir radiaciniai incidentai,
dalyvaujama likviduojant branduolines avarijas, teroro aktų padarinius, atliekama žmonių paieška
po vandeniu, teikiama pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiesiems.
Bus koordinuojami valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmai ir pasirengimas
ekstremaliems įvykiams ir situacijoms, pagal kompetenciją koordinuojama civilinės saugos pajėgų
veikla kilus ekstremaliai situacijai, kontroliuojama, kaip laikomasi priešgaisrinę ir civilinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, koordinuojamas teisės aktų, reglamentuojančių civilinę
bei priešgaisrinę saugą, rengimas, visuomenė informuojama priešgaisrinės ir civilinės saugos
klausimais, propaguojama saugos kultūra ir teikiamos priešgaisrinės saugos žinios, skatinama
piliečių, visuomeninių organizacijų, savanorių ugniagesių veikla gaisrų prevencijos srityje. Pagal
šią programą bus įsigyjama techninių bei organizacinių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų
priemonių bei finansuojamos paprastosios programai vykdyti reikalingos išlaidos.
Bus siekiama įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos Universaliųjų paslaugų direktyvos
nuostatas, kad skambinantysis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 galėtų išsikviesti visas
reikalingas pagalbos tarnybas. Jungtinių bendrųjų pagalbos centrų, galinčių administruoti įvairių
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tarnybų (policijos, ugniagesių gelbėtojų bei greitosios medicinos pagalbos tarnybos) pagalbos
skambučius, įrengimas yra vienas svarbiausių veiksnių gerinant neatidėliotinos pagalbos paslaugų
teikimo kokybę.
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba organizuos pavojingų šalies objektų gaisrų bei
incidentų prevenciją, užtikrins technines bei organizacines gaisrų gesinimo priemones likviduojant
cheminius, radiacinius incidentus, dalyvaus likviduojant branduolines avarijas. Atliekami gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbai, valstybinė priešgaisrinė priežiūra didesnės rizikos objektuose −
AB „ORLEN Lietuva“, Lietuvos elektrinėje ir VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje.
Vykdant šią programą į apskaitą bus įtraukiamos savivaldybių patirtos išlaidos, skirtos
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos
funkcijoms vykdyti.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGA SAUSUMOJE,
TERITORINĖJE JŪROJE IR KURŠIŲ MARIOSE, ŠENGENO TEISYNO REIKALAVIMŲ
IŠORĖS SIENOS KONTROLĖS SRITYJE ĮGYVENDINIMAS
(programos kodas 01.06)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 140. Įgyvendinsime kompleksines priemones kovai su organizuotu nusikalstamumu, ypač su
naujomis jo formomis. Išskirtinį dėmesį skirsime prekybos žmonėmis, nelegalios migracijos,
neteisėtos narkotikų ir ginklų apyvartos, pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimo, pinigų
plovimo, kontrabandos, kontrolei, nusikalstamų grupuočių ekonominio pagrindo sunaikinimui.
Nr. 171. Aktyviai prisidėsime prie ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo, veiksmingo
išorės sienų valdymo.
Nr. 496. Užtikrinsime aplinkos apsaugą nuo branduolinės taršos ir saugų radioaktyviųjų atliekų
saugojimą uždarant Ignalinos atominę elektrinę.
Nr. 776. Siekdami stabdyti alkoholio kontrabandą, stiprinsime išorinės ES sienos apsaugą.
Nr. 795. Stiprinsime nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai – Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir jai pavaldžios įstaigos.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 4 730.
Programos koordinatorius – Vainius Butinas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas,
tel. 271 9303.
Įgyvendinant šią programą:
Bus siekiama užtikrinti Šengeno teisyno reikalavimus atitinkančią valstybės sienos apsaugą.
Pažeidžiamiausiuose valstybės sienos ruožuose bus diegiama moderniomis technologijomis (tiek
mobiliomis, tiek stacionariomis) pagrįsta išorės sienos stebėjimo sistema.
Bus skiriamas prioritetinis dėmesys korupcijos prevencijos priemonėms vykdyti ir
korupcinėms nusikalstamoms veikoms atskleisti, kad būtų užkirstas kelias korupcijos apraiškų
atsiradimui. Vykdoma efektyvi bei kuo dažnesnė pareigūnų rotacija (darbo vietų keitimas), kad
būtų užtikrintas tarnybinis kaitumas, kiltų pareigūnų profesionalumo ir sugebėjimo veikti
kintančiomis sąlygomis lygis, mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Bus siekiama įgyvendinti kompleksines priemones kovai su organizuotu nusikalstamumu, kad
būtų užtikrinta nelegalios migracijos, kontrabandos kontrolė, sunaikinama nusikalstamų grupuočių
ekonominis pagrindas. Finansų tyrimai bus įtraukiami į visus ikiteisminius tyrimus, atliekamus dėl
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ekonominio pobūdžio veikų, kad būtų užtikrintos išplėstinio turto konfiskavimo galimybės.
Sudaromos palankesnės sąlygos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio gyventojams kirsti išorės
sausumos sienas, naudojantis vietinio eismo per sieną režimu.
Bus supaprastinta leidimų būti ar verstis veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, vidaus
vandenyse ar pasienio juostoje išdavimo procedūra, kad asmenims būtų sumažinta administracinė
našta bei užtikrintas šios paslaugos lankstumas ir skaidrumas.
Bus toliau demarkuojama valstybės siena su Rusijos Federacija tarptautinių sutarčių nustatyta
tvarka.
Pasieniečių mokykloje bus rengiami profesionalūs pareigūnai, gebantys tinkamai vykdyti
tarnybai pavestas funkcijas, dalyvauti tarptautinėse operacijose ir pratybose.
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VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ
TVARKYTOJO FUNKCIJŲ VYKDYMAS
(programos kodas 01.07)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir jam
pavaldžios įstaigos.
Programos koordinatorius – Remigijus Baniulis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktorius, tel. 271 6866.
Įgyvendinant šią programą:
Siekiama užtikrinti civilinės saugos sistemos funkcionavimą ekstremaliųjų situacijų metu,
paskelbus mobilizaciją arba mobilizacijos atveju, nepaprastosios ar karo padėties metu. Šiam tikslui
įgyvendinti valstybė privalo sukaupti civilinės saugos priemonių atsargas, naudojamas užtikrinti
valstybės reikmėms įvedus nepaprastąją, karo padėtį ar paskelbus mobilizaciją ir šių padėčių
padariniams likviduoti; valstybės reikmėms užtikrinti ekstremaliųjų situacijų metu ir jų padariniams
likviduoti; teikiant priimančiosios šalies paramą bei pagalbai kitoms valstybėms suteikti pagal
galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba, kai kitos valstybės ar tarptautinės
organizacijos pateikia prašymą suteikti pagalbą.
Pagal Vyriausybės patvirtintas užduotis įsigyjamos ir perduodamos atsakingiems valstybės
rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugotojams civilinės saugos priemonės, organizuojama
jų apskaita ir kokybės palaikymas, rezerve saugomų priemonių atsargų atnaujinimas, keitimas,
atkūrimas, panaudojimas, nurašymas bei sunaikinimas.
Bus analizuojama pastarųjų metų ekstremalios situacijos, kurių metu buvo panaudotos
valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargos ir suteikta neatidėliotina pagalba
gyventojams, įvertinamas jų rizikos laipsnis, optimizuojamos civilinės saugos priemonių atsargų
nomenklatūra ir kiekis bei teritorinis išdėstymas.
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NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ FINANSŲ SISTEMAI ATSKLEIDIMAS IR IKITEISMINIS
TYRIMAS, MOKESČIŲ IŠIEŠKOJIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS
(programos kodas 01.09)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 129. Įgyvendinsime priemones ikiteisminio tyrimo efektyvumui didinti. Supaprastinsime
policijoje vykdomas procedūras, dalį jų perkelsime į elektroninę erdvę.
Nr. 130. Sukursime teisines ir organizacines prielaidas veiksmingai atlikti nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ir turto paiešką, nustatymą ir konfiskavimą.
Nr. 140. Įgyvendinsime kompleksines priemones kovai su organizuotu nusikalstamumu, ypač su
naujomis jo formomis. Išskirtinį dėmesį skirsime prekybos žmonėmis, nelegalios migracijos,
neteisėtos narkotikų ir ginklų apyvartos, pinigų ir kitų mokėjimų priemonių padirbinėjimo, pinigų
plovimo, kontrabandos kontrolei, nusikalstamų grupuočių ekonominio pagrindo sunaikinimui.
Nr. 141. Imsimės veiksmų, užkertančių kelią nusikaltimams, padaromiems naudojant aukštąsias
technologijas ir internetą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų veiklos prioritetas – II. Stabilūs viešieji finansai –
ekonomikos augimo pagrindas.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 446.
Programos koordinatorius
tel. 271 7444.

–

Finansinių

nusikaltimų

tyrimo

tarnybos

direktorius,

Įgyvendinant šią programą:
Bus siekiama apsaugoti valstybės finansų sistemą ir Europos Sąjungos finansinius interesus
nuo nusikalstamo poveikio. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai atskleidžiant ir tiriant
finansinius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus bei vykdant prevencines priemones, bus
mažinamas šių pažeidimų neigiamas poveikis valstybės finansų sistemai. Bus užtikrinamas Europos
Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų apsaugos nuo neteisėto gavimo ir
panaudojimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių tinkamas
įgyvendinimas. Bus stiprinamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos operatyvinės pozicijos
atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, darančias didžiausią žalą valstybės biudžetui ir
labiausiai kenkiančias Lietuvos tarptautiniam įvaizdžiui. Įgyvendinant Vyriausybės ir vidaus reikalų
ministro veiklos prioritetus, į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamus ikiteisminius
tyrimus bus įtraukiami finansų tyrimai, siekiant užtikrinti žalos, padarytos valstybės finansų
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sistemai, atlyginimą. Bus tobulinami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų gebėjimai
korupcijos prevencijos srityje.
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VALSTYBĖS REMIAMA TEISĖSAUGOS IR TEISINGUMO INSTITUCIJŲ
PAREIGŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR BUVUSIŲ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS
PAREIGŪNŲ PENSINIS APRŪPINIMAS
(programos kodas 01.15)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata:
Nr. 137. Tobulinsime policijos ir kitų visuomenės saugumą užtikrinančių tarnybų personalo
motyvavimo infrastruktūrą, visų pirma laiduodami darbo svarbą atitinkantį darbo užmokestį ir
socialines garantijas.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė. Ją numatoma vykdyti, kol galios įstatymai, nustatantys teisėsaugos ir
teisingumo institucijų pareigūnų profesinės bei papildomos sveikatos priežiūros priemones,
socialinės apsaugos priemones buvusiems pareigūnams – pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
gavėjams, ir šių priemonių realizavimo mechanizmus.
Programos vykdytojai – Sveikatos priežiūros tarnyba ir Vidaus reikalų ministerijos įsteigtos
asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 478.
Programos koordinatorius − Evaldas Gustas, ministerijos kancleris, tel. 271 7203.
Įgyvendinant šią programą:
Bus užtikrintas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų už tarnybą, netekto darbingumo, našlių
ir našlaičių, kitų socialinių išmokų skyrimas ir mokėjimas apie 12 700 pensijos gavėjų ir siekiama
užtikrinti, kad apie 26 000 teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikata atitiktų keliamus
reikalavimus vykdyti pavestas funkcijas.
Profesinė ir papildoma sveikatos priežiūra bei socialinės apsaugos priemonės yra reikšmingas
indėlis į teisėsaugos ir teisingumo institucijų personalo atranką, valdymą ir motyvaciją, kurie yra
būtini efektyviam visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai užtikrinti. Vidaus tarnyba pasižymi
prastesne tarnaujančių asmenų gyvenimo kokybe, kurią lemia segregacija dėl visuomeninio statuso,
uniformos dėvėjimo, ginklo turėjimo, veiklos statutinėje tarnyboje organizavimo ypatybės,
sisteminga rizika. Pasiaukojimo visuomenei reikalaujantis darbo pobūdis, kasdienių kontaktų su
teisės pažeidėjais keliama psichologinė įtampa, stresas – dažnesni nei įprastai. Asmenys, baigę
vidaus tarnybą ir išėję į pensiją, jaučia socialinę atskirtį ir yra labiau socialiai pažeidžiami. Daugelio
kitų teisėsaugos ir teisingumo institucijų (Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, jam
pavaldžių įstaigų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Lietuvos
muitinės, Prokuratūros) pareigūnų problemika yra ta pati kaip vidaus tarnyboje, nes jie yra veikiami
panašių su profesine rizika ir gyvensenos ypatybėmis susijusių psichosocialinių veiksnių.
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Laikantis buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų – pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
gavėjų teisėtų lūkesčių įgyvendinimo principo, numatoma tęsti prisiimtų socialinės apsaugos srities
įsipareigojimų šiems asmenims realizavimą pensinio aprūpinimo srityje. Vidaus reikalų ministerijos
įsteigtose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pagal sutartis su teritorinėmis asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnams bus teikiamos būtinosios
profesinės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kad jų sveikata ir psichologinis pasirengimas
atitiktų šių tarnybų pareigūnams keliamus reikalavimus.
Racionalizuojama profesinė ir papildoma teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų
sveikatos priežiūra pasitarnaus šių pareigūnų motyvacijai, darbo kokybei, statutinių įstaigų veiklos
efektyvumui gerinti. Pareigūnams būtinų prevencinės medicinos pagalbos paslaugų organizavimo jų
tarnybos ir gyvenamosiose vietovėse plėtra sumažins tam tikslui būtino pareigūnų darbo laiko
nuostolius, vidaus reikalų įstaigų sąnaudas dėl pareigūnų kelionių.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ MIGRACIJOS
PROCESŲ VALDYMAS
(programos kodas 01.17)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų veiklos prioritetas – III. Naujos kokybės viešosios
paslaugos mūsų žmonėms.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 1-as prioritetas – Gerinsime viešųjų ir
administracinių paslaugų teikimą perkeldami jas į elektroninę erdvę, užtikrinsime didesnį jų
prieinamumą ir kokybę.
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai − Migracijos departamentas, Gyventojų registro tarnyba, Asmens
dokumentų išrašymo centras.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 199.
Programos koordinatorius – Gintaras Steponas Vyšniauskas, vidaus reikalų viceministras,
tel. 271 7146.
Įgyvendinant šią programą:
Migracijos departamento valstybės tarnautojai dalyvaus su pirmininkavimu susijusioje
veikloje šiose ES Tarybos darbo grupėse: Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginiame komitete,
Integracijos, migracijos ir išsiuntimo darbo grupėje, Prieglobsčio darbo grupėje ir Vizų darbo
grupėje. Bus dalyvaujama ES Rytų partnerystės renginiuose, keičiantis su ES Rytų kaimynėmis
gerąja administracine praktika migracijos ir prieglobsčio srityse.
Bus dalyvaujama įgyvendinant valstybės politiką migracijos srityje: užtikrinamas vizų,
imigracijos, prieglobsčio, Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų vykdymas, kelionės
dokumentų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitų dokumentų išdavimas, įgyvendinamas
laisvo asmenų judėjimo principas. Bus tobulinama ir atnaujinama teisinė bazė, susijusi su
migracijos procesų reguliavimu, valstybės registrų tvarkymu, gyvenamosios vietos deklaravimu,
plėtojama modernesnė asmens dokumentų išdavimo sistema.
Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir skatinti jų plėtrą, bus sudaryta galimybė Lietuvos
Respublikos gyventojų registre tvarkomų asmens duomenų teikimo sutartis pasirašyti elektroniniu
parašu. Modernizuotas Lietuvos Respublikos gyventojų registras leis užtikrinti aukštą jame
sukauptų duomenų saugą, kurti ir diegti naujas paslaugas duomenų gavėjams. Įdiegtos naujovės
užtikrins naujų ir / ar tikslesnių duomenų teikimą elektroniniu būdu.
Bus siekiama sutrumpinti pilietybės sprendimų ir dokumentų nagrinėjimo terminus. Išplėsti
paslaugų teikimą internetu, taip sudarant galimybę teikti naujus asmens duomenis ir jų junginius.
Pagerės asmens dokumentų išdavimo paslaugos kokybė: bus įdiegtos pažangiausios naujovės
kompiuterizuojant asmens dokumentų gamybą ir jų išdavimo procesą, išduodami nauji dokumentai
su biometriniais duomenimis. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos
Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos pasienio
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gyventojų tvarkos, bus pradėtas vietinio eismo per sieną leidimų išrašymas ir išdavimas, tokiu būdu
supaprastinant sienos kirtimą pasienio teritorijoje gyvenantiems ir kitus nustatytus reikalavimus
atitinkantiems asmenims.
Bus kuriamos ir diegiamos viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu,
teikimu LR piliečiams ir užsieniečiams, bei Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių
elektroninio konsultavimo informacinės sistemos. Įdiegus šias sistemas, į elektroninę erdvę bus iš
dalies ar visiškai perkeltos administracinės paslaugos, susijusios su asmens ir kitų dokumentų
išdavimu, kvietimų užsieniečiams atvykti į LR patvirtinimu, asmenų konsultavimu migracijos
klausimais. Tai sumažins piliečiams ir užsieniečiams tenkančią administracinę naštą.
Siekiant paspartinti sprendimų priėmimą ir mažinti administracinę naštą verslui ir
gyventojams, sukūrus teisines prielaidas, bus kuriama Užsieniečių registro sąveika su „Sodros“
duomenų baze.
Bus įgyvendinamas vieno langelio principas, pagal kurį aukštos kvalifikacijos darbuotojams
užsieniečiams bus išduodamas vienas leidimas, suteikiantis teisę gyventi ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, – tai sudarys palankesnes sąlygas tokiems užsieniečiams atvykti į Lietuvos
Respubliką.
Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje procedūra bus derinama su Europos Sąjungos
reikalavimais, kylančiais iš bendros Europos prieglobsčio sistemos teisinio režimo. Prieglobsčio
prašytojams bus suteiktos dar didesnės jų teisių apsaugos garantijos. Bus tobulinama su
prieglobsčio prašytojais dirbančių valstybės tarnautojų kvalifikacija.
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SPECIALAUS STATUSO SUBJEKTŲ, KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ
APRŪPINIMAS GINKLAIS, JŲ PRIEDAIS, ŠAUDMENIMIS
BEI SPECIALIĄJA TECHNIKA
(programos kodas 01.42)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 1-as prioritetas – Gerinsime viešųjų ir
administracinių paslaugų teikimą perkeldami jas į elektroninę erdvę, užtikrinsime didesnį jų
prieinamumą ir kokybę.
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojas – Lietuvos Respublikos ginklų fondas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 29.
Programos koordinatorius – Jonas Šalavėjus, Lietuvos Respublikos ginklų fondo direktoriaus
pavaduotojas, tel. 266 3445.
Įgyvendinant šią programą:
Bus operatyviai ir profesionaliai teikiama informacija valstybės institucijoms ir įstaigoms,
fiziniams ir juridiniams asmenims apie galimybę įsigyti ir pirkti jų veiklos užtikrinimui reikalingus
ginklus, šaudmenis, sprogmenis ar specialiąsias priemones, pirkti ir parduoti valstybės institucijoms
ir įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ginklus, šaudmenis, sprogmenis ir
specialiąsias priemones. Bus tvarkomas Ginklų registras, tobulinami teisės aktai, reglamentuojantys
jo funkcionavimą.
Siekiant patenkinti fizinių ir juridinių asmenų poreikius bei paklausą bus perkami ir teisės
aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims parduodami savigynai skirti B, C kategorijų
trumpieji šaunamieji ginklai, kiti ginklai ir šaudmenys šiems ginklams.
Bus vykdomas specialaus statuso subjektų aprūpinimas ginkluote, renkama, analizuojama ir
kaupiama informacija apie naujausius pasiekimus ginkluotės vystymo srityje, jų plėtojimo kryptis,
įvairių ginkluotės rūšių techninius duomenis ir standartus, palaikomi ryšiai su žinomiausiais ginklų
gamintojais bei tiekėjais. Įsigyjant ginkluotę Lietuvos kariuomenei prioritetas bus teikiamas NATO
valstybėse naudojamai ginkluotei pirkti.
Griežtai laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bus organizuojamas paimtų ir pripažintų
netinkamais naudoti ginklų ir šaudmenų naikinimas.
Bus kaupiami ir atnaujinami duomenys apie potencialius ginkluotės tiekėjus, renkama
informacija apie jų teikiamos produkcijos asortimentą, dalyvaujama tarptautinėse ginklų parodose ir
mugėse.
Šios programos vykdymo apimtis ir mastas priklauso nuo Lietuvos Respublikos Seimo,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priimamų
sprendimų keisti ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojančius teisės aktus, formuojamų
ilgalaikių karinių pajėgų apginklavimo programų.
Programos finansavimas vykdomas valstybės biudžeto lėšomis. Iš savigynos ginklų ir
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šaudmenų apyvartos gautos lėšos nustatyta tvarka naudojamos Ginklų fondo veiklai finansuoti (už
jas užsienyje Lietuvos Respublikos perkami ginklai ir šaudmenys savigynai bei juridiniams
asmenims).
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IŠORĖS SIENŲ FONDŲ PROGRAMA
(programos kodas 01.55)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata:
Nr. 171. Aktyviai prisidėsime prie Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės
stiprinimo, veiksmingo išorės sienų valdymo.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė. Išorės sienų fondas įsteigtas 2007–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo
ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą.
Programos vykdytojas – Europos Sąjungos paramos administravimo skyrius.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 8.
Programos koordinatorius – Mindaugas Ladiga, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7205.
Įgyvendinant šią programą:
Siekiama padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą, veiksmingai
valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, užtikrinti, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos
pareigūnai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias Bendrijos teisės nuostatas, užtikrinti
specialiosios tranzito schemos sklandų funkcionavimą, gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų
trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.
Išorės sienų fondo daugiametė 2007–2013 m. programa įgyvendinama vykdant atitinkamų
metų metines programas. Šiose Europos Komisijos patvirtintose programose nustatytus veiksmus
pagal prioritetus „Parama tolesniam laipsniškam bendros integruotos sienų valdymo, susijusio su
asmenų patikrinimais ir išorės sienų priežiūra, sistemos diegimui“, „Parama išorės sienų priežiūros
sistemos nacionalinių elementų kūrimui ir diegimui“, „Parama IT sistemų, reikalingų įgyvendinti
Bendrijos teisinėms priemonėms išorės sienų ir vizų srityje, diegimui“ ir „Parama realiam ir
veiksmingam atitinkamų Bendrijos teisinių priemonių išorės sienų ir vizų srityje, ypač Šengeno
sienų kodekso ir Europos vizų kodekso, taikymui“ įgyvendina valstybės institucijos ir valstybės
įmonės pagal jų kompetencijai priskirtas funkcijas.
Išorės sienų fondo 2012 m. ir 2013 m. metinių programų nacionalinės dalies veiksmai visų
pirma bus orientuoti į Europos Komisijos 2011–2013 metams naujai nustatytus prioritetus:
-

nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (N.SIS) plėtra;

-

nacionalinės Vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtra;

-

išorės sienos stebėjimo sistemos, kaip sudėtinės Europos sienos stebėjimo sistemos
(EUROSUR) dalies, plėtra;

-

sienos kirtimo palengvinimas sąžiningiems keliautojams (automatizuotos pasienio
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kontrolės sistemos, atvykimo / išvykimo sistema, Registruotų keliautojų programa).
Įgyvendinus Išorės sienų fondo programą pagerės Europos Sąjungos išorės sienų apsauga ir
jos integruotas valdymas Lietuvos Respublikoje, vienoda aukšto lygio išorės sienos kontrolė
užtikrins išorės sieną kertančių asmenų profesionalų aptarnavimą, tų pačių procedūrų taikymas leis
operatyviai priimti aukštos kokybės sprendimus išorės sienos kirtimo, įskaitant vizų išdavimą,
klausimais.
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EUROPOS GRĄŽINIMO FONDO PROGRAMA
(programos kodas 01.56)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas – Įgyvendinti
viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata:
Nr. 171. Aktyviai prisidėsime prie Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės
stiprinimo, veiksmingo išorės sienų valdymo.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė. Europos gražinimo fondas įsteigtas 2008–2013 metų laikotarpiui pagal
Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą.
Programos vykdytojas – Europos Sąjungos paramos administravimo skyrius.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 7.
Programos koordinatorius – Mindaugas Ladiga, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7205.
Įgyvendinant šią programą:
Siekiama padėti gerinti grąžinimo valdymą visais jo aspektais, naudojant integruoto
grąžinimo valdymo koncepciją bei numatant bendrus valstybių narių įgyvendintinus veiksmus arba
nacionalinius veiksmus, kuriais siekiama Bendrijos tikslų vadovaujantis solidarumo principu,
atsižvelgiant į šioje srityje priimtus Bendrijos teisės aktus ir visapusiškai laikantis pagrindinių
teisių.
Europos grąžinimo fondo daugiametė 2008–2013 m. programa įgyvendinama vykdant
atitinkamų metų metines programas. Šio fondo finansinė parama pagal prioritetus „Parama
valstybėms narėms kuriant grąžinimo valdymo strategiją“, „Parama konkrečioms naujoviškoms
nacionalinėms (tarptautinėms) grąžinimo valdymo priemonėms“ ir „Parama Bendrijos standartams
ir gerajai patirčiai grąžinimo valdymo srityje“ skiriama valstybiniams ir konkursiniams projektams.
Įgyvendinant Europos Komisijos patvirtintose metinėse programose numatytus konkrečius
veiksmus siekiama užtikrinti veiksmingą ilgalaikį trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka arba
nebeatitinka atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų (tiek savanoriškas, tiek priverstinis),
grąžinimą; gerinti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis integruoto valdymo
įgyvendinimo srityje bei kitomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis dėl trečiųjų šalių asmenų
grąžinimo; užtikrinti vienodą bendrų grąžinimo standartų taikymą bei tarptautiniuose dokumentuose
numatytų įsipareigojimų, turinčių poveikio elgesiui su grąžinamais asmenimis, laikymąsi.
Europos grąžinimo fondo 2012 m. ir 2013 m. metinių programų veiksmai visų pirma bus
orientuoti į Europos Komisijos naujai nustatytus prioritetus, susijusius su tolesniu savanoriško
grąžinimo veiklų plėtojimu ir tobulinimu, skatinimu skirti didesnį dėmesį Europos Sąjungos
standartams, įgyvendinant veiksmus, susijusius su Grąžinimo direktyvos reikalavimais, bei
nacionalinių galimybių / gebėjimų tobulinimu bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis narėmis.
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Įgyvendinus Europos grąžinimo fondo programą bus užtikrintas greitas, kvalifikuotas ir
saugus užsieniečių savanoriškas grąžinimas bei priverstinis išsiuntimas į jų kilmės valstybę ar į kitą
valstybę, į kurią jie turi teisę vykti, laikantis bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių
grąžinimo standartų, nepažeidžiant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, numatytų tarptautiniuose
dokumentuose, grąžinimo srityje, bus operatyviau teikiama informacija grąžinimo klausimais
suinteresuotiems asmenims.
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VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2012−2014 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ANTRASIS STRATEGINIS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas efektyviam ir lanksčiam viešajam valdymui, vietos savivaldos plėtrai,
veiksmingai valstybės tarnybai, saugių informacinių ir ryšių technologijų
panaudojimui viešajame valdyme
(kodas 02)

ANTRASIS STRATEGINIS TIKSLAS ĮGYVENDINAMAS ŠIOMIS PROGRAMOMIS:
Programos pavadinimas
Vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių
valstybės politikos
formavimas,
įgyvendinimo
koordinavimas ir kontrolė

Valstybės tarnybos
politikos įgyvendinimas ir
valdymo sistemos
tobulinimas
Elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio
saugumo) politikos
įgyvendinimas ir vidaus
reikalų sistemos
infrastruktūros plėtra

Programos
kodas
02.01

02.08

02.11

Atsakingi vykdytojai

Programos koordinatorius

Viešojo saugumo
politikos departamentas,
Viešojo valdymo
politikos departamentas,
Regioninės politikos
departamentas,
Elektroninės valdžios
politikos skyrius,
specialieji atašė
teisėsaugos klausimais
Valstybės tarnybos
departamentas

Mindaugas Ladiga,
vidaus reikalų viceministras;

Informatikos ir ryšių
departamentas, Turto
valdymo ir ūkio
departamentas, Vidaus
reikalų ministerijos
įstaigos: Autoūkis ir
Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras,
specialieji atašė
teisėsaugos klausimais

Gintaras Steponas
Vyšniauskas,
vidaus reikalų viceministras

Sigitas Šiupšinskas,
vidaus reikalų viceministras;
Gintaras Steponas
Vyšniauskas,
vidaus reikalų viceministras

Sigitas Šiupšinskas,
vidaus reikalų viceministras
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ANTROJO STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI:

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
Administracinių paslaugų
teikimo ir besikreipiančių
asmenų aptarnavimo
efektyvumas, koeficientas

E-02-01

2011 metų 2012 metų 2013 metų 2014 metų
įvykdymas

0,85

0,85

0,85

0,86

Administracinių paslaugų teikimo ir besikreipiančių asmenų aptarnavimo efektyvumas, koeficientas

Vertinimo
kriterijaus kodas
E-02-02

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
Pagrindinių visiškai
interaktyvių viešųjų ir
administracinių paslaugų
santykis, proc.

2011 metų
įvykdymas

72

2012 metų

2013 metų

85

92,5

Pagrindinių visiškai interaktyvių viešųjų ir administracinių paslaugų santykis, proc.

42

ANTRĄJĮ STRATEGINĮ TIKSLĄ
Sudaryti sąlygas efektyviam ir lanksčiam viešajam valdymui, vietos savivaldos plėtrai,
veiksmingai valstybės tarnybai, saugių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimui
viešajame valdyme
ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ VALSTYBĖS
POLITIKOS FORMAVIMAS, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ
(programos kodas 02.01)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antrasis strateginis tikslas – Sudaryti sąlygas
efektyviam ir lanksčiam viešajam valdymui, vietos savivaldos plėtrai, veiksmingai valstybės
tarnybai, saugių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimui viešajame valdyme.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 34. Užtikrinsime saugų asmens identifikavimą ir autentifikavimą elektroninėje erdvėje.
Nr. 135. Skatinsime ir remsime bendruomenių ir gyventojų savisaugos iniciatyvas, įtrauksime
žmones į nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų rengimą ir įgyvendinimą jų
gyvenamojoje vietovėje.
Nr. 144. Užtikrinsime tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą kovos su nusikaltimais srityje.
Nr. 790. Kryptingai ir aktyviai dalyvausime formuojant Europos Sąjungos imigracijos ir
prieglobsčio politiką.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų veiklos prioritetai:
III. Naujos kokybės viešosios paslaugos mūsų žmonėms.
V. Skaidrumas ir atskaitomybė viešajame sektoriuje.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos prioritetai:
1-as prioritetas – Gerinsime viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą perkeldami jas į
elektroninę erdvę, užtikrinsime didesnį jų prieinamumą ir kokybę.
2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo
kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos institucijomis tiriant nusikalstamas
veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės informacijos saugą (kibernetinį
saugumą).
3-ias prioritetas – Optimizuosime policijos sistemos valdymą.
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai − Viešojo saugumo politikos departamentas, Viešojo valdymo politikos
departamentas, Regioninės politikos departamentas, Elektroninės valdžios politikos skyrius ir
specialieji atašė teisėsaugos klausimais.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 304.
Programos koordinatoriai: Mindaugas Ladiga, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7205;
Sigitas Šiupšinskas, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7202; Gintaras Steponas
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Vyšniauskas, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7146.
Įgyvendinant šią programą:
Toliau bus tobulinamas šalies viešasis administravimas. Bus įgyvendinama Viešojo valdymo
tobulinimo programa ir koordinuojamas šios programos 2012 metams numatytų priemonių
įgyvendinimas. Bus teikiami pasiūlymai dėl valstybės institucinės sandaros tobulinimo,
efektyvesnio valstybės valdymui skiriamų išteklių paskirstymo ir naudojimo, sprendimų priėmimo
procedūrų supaprastinimo, administracinės naštos piliečiams mažinimo, institucijų ir įstaigų veiklos
valdymo tobulinimo ir aukštesnės jų teikiamų paslaugų kokybės. Taip pat bus vykdomos
priemonės, skatinančios vietos savivaldos plėtrą: teikiami siūlymai dėl vietos savivaldos modelio,
sudarančio galimybę gyventojams tiesiogiai rinkti merą, tobulinamas savivaldybių administracinės
priežiūros bei savivaldybių viešojo administravimo subjektų atsakomybės teisinis reglamentavimas,
bus supaprastintos vietos gyventojų apklausų organizavimo procedūros, taip sudarant didesnes
galimybes gyventojams dalyvauti vietos viešųjų reikalų tvarkyme, kuriama efektyvi ir į visuomenės
poreikius orientuota valstybės tarnyba.
Bus užtikrinama elektroninės informacijos sauga (kibernetinis saugumas) valstybės
institucijose ir kitose įstaigose, sudaromos sąlygos kurti ir teikti visuomenei saugesnes ir geresnės
kokybės e. valdžios paslaugas, didinamas e. valdžios sąveikumas.
Ir toliau bus siekiama, kad augtų Lietuvos gyventojų ir verslo subjektų pasitenkinimas
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, didėtų visiškai interaktyvių viešųjų paslaugų
skaičius, būtų skatinamas asmens tapatybės kortelės naudojimas elektroninėje erdvėje. Bus
administruojamas ir prižiūrimas viešųjų interneto prieigos taškų tinklas, įsteigtas panaudojant
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Taip pat bus vykdomos priemonės, užtikrinančios
elektroninių valdžios vartų portalo www.epaslaugos.lt saugumą.
Bus vykdomos viešojo saugumo institucijų veiklos efektyvumo ir jų darbo kokybės gerinimo
priemonės. Bus įgyvendinama Saugios savivaldybės koncepcija, Nacionalinės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės programos, Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės
2009–2012 metų programos priemonės bei kitos priemonės viešajam saugumui stiprinti. Bus
atliekama viešojo saugumo būklės analizė ir parengti pasiūlymai kompetentingoms institucijoms dėl
viešojo saugumo stiprinimo. Bus plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas kovos su organizuotu
nusikalstamumu srityje.
Pagal kompetenciją bus dalyvaujama įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programą. Bus užtikrintas
bendradarbiavimas su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis migracijos ir prieglobsčio
srityje, dalyvaujant Europos Tarybos sprendimu sukurto Europos migracijos tinklo veikloje bei
dalyvavimas formuojant bendrą Europos Sąjungos migracijos politiką. Toliau bus tobulinamas
migracijos procesų valdymas ir pagal kompetenciją vykdomos priemonės, susijusios su Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl pasienio
gyventojų kelionių tvarkos įgyvendinimu.
Bus tęsiami Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos
tobulinimo, testavimo ir plėtros darbai siekiant prisijungti prie antrosios kartos Šengeno
informacinės sistemos (SIS II). Nacionalinių SIS II sistemų funkcionavimas yra viena iš esminių
narystės Šengeno erdvėje sąlygų, užtikrinančių valstybių narių teisėsaugos institucijų glaudų ir
efektyvų bendradarbiavimą.
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Sieksime visuomenės narių saugumo kibernetinėje erdvėje, plėtosime elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) kultūrą. Įdiegsime elektroninėje erdvėje teikiamų
viešųjų ir administracinių paslaugų kolektyvinę saugos įgyvendinimo ir kontrolės sistemą.
Bus sudarytos sąlygos įgyvendinti valstybės nacionalinę regioninę politiką: koordinuojamas
Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos įgyvendinimas, parengti projektai,
atitinkantys vietines ir regionines iniciatyvas, tinkami paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir stojimo paramos programų gauti, vystomas regionų tarptautinis dvišalis ir daugiašalis
bendradarbiavimas. Bus gerinamas bendrųjų administravimo funkcijų vykdymas.
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VALSTYBĖS TARNYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VALDYMO
SISTEMOS TOBULINIMAS
(programos kodas 02.08)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antrasis strateginis tikslas – Sudaryti sąlygas
efektyviam ir lanksčiam viešajam valdymui, vietos savivaldos plėtrai, veiksmingai valstybės
tarnybai, saugių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimui viešajame valdyme.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 13. Tobulinsime valstybės tarnautojų atranką, diegsime nešališką, objektyvią, iš dalies
centralizuotą atranką į valstybės tarnautojo pareigas.
Nr. 14. Sieksime modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą, diegti kompetencijų valdymo modelį
valstybės tarnyboje.
Nr. 15. Užtikrinsime valstybės tarnautojų asmeninės atsakomybės neišvengiamumą, pasieksime,
kad valstybės tarnautojai, padarę šiurkščių tarnybinių prasižengimų, neišvengtų tarnybinės ar
kitokios atsakomybės.
Nr. 16. Užtikrinsime, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms būtų teikiama visa
informacija, reikalinga valstybės tarnybos valdymo sprendimams priimti, planuoti ir kontroliuoti.
Nr. 17. Tobulinsime ir modernizuosime Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos
valdymo informacinę sistemą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų veiklos prioritetai:
III. Naujos kokybės viešosios paslaugos mūsų žmonėms.
V. Skaidrumas ir atsakomybė viešajame sektoriuje.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos prioritetai:
1-as prioritetas – Gerinsime viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą perkeldami jas į
elektroninę erdvę, užtikrinsime didesnį jų prieinamumą ir kokybę.
4-as prioritetas – Sudarysime sąlygas didinti savivaldybių veiklos skaidrumą ir efektyvumą.
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai − Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo
institutas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 65.
Programos koordinatorius − Sigitas Šiupšinskas, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7202.
Įgyvendinant šią programą:
Bus įgyvendinama valstybės politika valstybės tarnybos srityje, toliau vykdoma Valstybės
tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų stebėsena ir įgyvendinimo kontrolė
valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, įgyvendinamas metodinis vadovavimas, valstybės
institucijos konsultuojamos žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, ypač pasikeitus teisiniam
reglamentavimui. Bus analizuojamos Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų
taikymo problemos, kurių rezultatai padės tobulinant valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės
aktus, nustatant aiškesnes, paprastesnes ir skaidresnes valstybės tarnybos procedūras,
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koordinuojamas valstybės tarnautojų mokymo strategijos įgyvendinimas, tvarkomos Valstybės
tarnautojų registro ir valstybės tarnybos informacinės sistemos.
Planuojama įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamus 4 projektus pagal 2007–2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros programos veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos
stiprinimas“. Įgyvendinus projektus turėtų būti padidintas valstybės tarnybos atrankos sistemos
efektyvumas, užtikrinta atrankos kokybė, naudojant bendrus atrankos standartus, priimant į
valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu vertinamos ne tik pretendentų žinios, bet ir jų
gebėjimai, kompetencijos, padidintas konkursų skaidrumas, panaudojant informacines
technologijas. Modernizuojant personalo valdymo funkciją viešojo administravimo įstaigose, turėtų
būti patobulintas valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimas, nustatytos konkrečioms
pareigybėms būtinos kompetencijos, parengtas valstybės tarnautojų pareigybių katalogas, sukurtos
prielaidos efektyviau panaudoti personalo administravimo tarnybų žmogiškuosius išteklius. Be to,
turėtų būti modernizuotas Valstybės tarnautojų registras ir Valstybės tarnybos valdymo informacinė
sistema.
Toliau bus didinami aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų administraciniai gebėjimai,
organizuojant jiems mokymus pagal privalomąją organizacijų lyderių mokymo programą.
Patobulintos valstybės tarnybos procedūros ir profesionalios konsultacijos padės efektyviau
valdyti žmogiškuosius išteklius viešajame sektoriuje. Efektyvūs valstybės tarnautojų mokymai
padidins valstybės tarnybos profesionalumą, pagerins įstaigų vidaus kultūrą, todėl pagerės
gyventojams teikiamų paslaugų kokybė.
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ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS (KIBERNETINIO SAUGUMO)
POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
(programos kodas 02.11)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių antrasis strateginis tikslas – Sudaryti sąlygas
efektyviam ir lanksčiam viešajam valdymui, vietos savivaldos plėtrai, veiksmingai valstybės
tarnybai, saugių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimui viešajame valdyme.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 32. Užtikrinsime nacionalinius sąveikumo pagrindus, reikalingus saugiam, efektyviam ir
patikimam duomenų apsikeitimui tarp valstybės registrų ir informacinių sistemų Lietuvoje ir
Europos Sąjungos mastu. Įstatymiškai reglamentuosime elektroninės informacijos saugumo
užtikrinimo politiką, strategiją ir koordinavimą.
Nr. 39. Plėtodami viešojo sektoriaus informacinę infrastruktūrą, sieksime, kad bendros techninės ir
informacinės infrastruktūros dalys būtų kuriamos bendrai, o ne kiekvienoje institucijoje atskirai.
Tuo tikslu steigsime bendrus paslaugų centrus.
Nr. 41. Apsispręsime dėl elektroninės skaitmeninės terpės saugumo didinimo teisinės ir institucinės
sąrangos bei neatidėliotinų įgyvendinimo priemonių.
Nr. 129. Įgyvendinsime priemones ikiteisminio tyrimo efektyvumui didinti. Supaprastinsime
policijoje vykdomas procedūras, dalį jų perkelsime į elektroninę erdvę.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai − Informatikos ir ryšių departamentas, Turto valdymo ir ūkio
departamentas, Vidaus reikalų ministerijos įstaigos: Autoūkis ir Reprezentacinis pučiamųjų
orkestras, specialieji atašė teisėsaugos klausimais.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 361.
Programos koordinatorius – Gintaras Steponas Vyšniauskas, vidaus reikalų viceministras,
tel. 271 7146.
Įgyvendinant šią programą:
Bus vykdoma elektroninės valdžios plėtra vidaus reikalų srityje, užtikrinamas elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valstybės politikos įgyvendinimas, diegiamos saugios
informacinės ir ryšių technologijos vidaus reikalų informacinėse sistemose, valstybės ir
žinybiniuose registruose, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas. Programos
priemonių įvykdymas sudarys sąlygas įgyvendinti prisiimtus narystės Europos Sąjungoje
įsipareigojimus.
Vykdant programą bus įgyvendinamos: Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) plėtros 2011–2019 metais programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796 (Žin., 2011, Nr. 83-4033), nuostatos; Europos Komisijos
finansuojami projektai – pagal 2007 m. vasario 12 d. Europos Tarybos sprendimu 2007/126/TVR
2007−2013 metų laikotarpiui sukurtą specialiąją programą „Baudžiamasis teisingumas“
(Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis) bei pagal 2007 m. vasario 12 d.
Europos Tarybos sprendimu 2007/125/TVR 2007–2013 metų laikotarpiui sukurtą specialiąją
programą „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (Saugumo ir laisvių apsaugos
bendrosios programos dalis).
Bus vykdomos teisės aktų nustatytos automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų,
kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija,
Lietuvos Respublikai perduota užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų
įslaptinta informacija, Saugumo priežiūros tarnybos funkcijos.
Bus užtikrinamas vientisas Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų vidaus
reikalų srities informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų kūrimas, tvarkymas, plėtra,
technologinis suderinamumas ir sauga. Bus vykdomi Lietuvos įsipareigojimai prisijungti prie
antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos pagal nustatytą Europos Komisijos grafiką,
įgyvendinant Lietuvos nacionalinės Šengeno ir Centrinės Šengeno informacinių sistemų
suderinamumo užtikrinimo priemones.
Siekiant valstybės informacinių išteklių saugumo užtikrinimo, bus įsteigta valstybės
informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistema.
Bus tobulinama asmenų teistumo pažymų, reikalingų viešojo administravimo subjektų
sprendimams priimti, teikimo elektroniniu būdu sistema, kuri leis operatyviau priimti viešojo
administravimo sprendimus, bus sukurtos techninės ir programinės priemonės elektroniniam
parašui elektroninėse teistumo pažymose įdiegti, teistumo pažymas, patvirtintas elektroniniu parašu,
asmenys galės gauti internetu. Bus sukurtos teisinės ir techninės prielaidos Įtariamų, kaltinamų ir
teistų asmenų žinybiniam registrui prijungti prie Europos nuosprendžių registrų informacinės
sistemos, Lietuvos institucijos galės keistis informacija su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis
apie apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus dėl Lietuvos Respublikos piliečių bei kitų Europos
Sąjungos valstybių narių piliečių.
Bus modernizuojamas Nusikalstamų veikų žinybinis registras, pritaikant kuriamą Europos
Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą, kurios įdiegimas sudarys galimybę palyginti
Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos šalių nusikalstamumo statistiką, keistis
nusikalstamumo duomenimis su atitinkamomis Europos Sąjungos institucijomis.
Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinis
registras bus pertvarkomas į Habitoskopinių duomenų registrą. Šis registras taps vientisa sistema
asmens atpažinimo žymių duomenims kaupti ir teikti įstaigoms, atliekančioms ikiteisminį tyrimą,
prokuratūroms, teismams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms.
Bus sukurta elektroninių paslaugų informacinė sistema, skirta ne ginčo tvarka paskirtų baudų
fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui; asmenys, kuriems paskirtos šios baudos, galės
gauti su jos administravimu susijusias elektronines paslaugas.
Bus užtikrinamas vientisas Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo tvarkymas, sauga,
nepertraukiamas funkcionavimas ir operatyvus reagavimas į incidentus 24 valandas per parą, 7

49
dienas per savaitę, sudarantis sąlygas viešąjį saugumą užtikrinančioms bei kitoms vidaus reikalų
institucijoms ir įstaigoms saugiai gauti ir teikti informaciją. Vidaus reikalų skaitmeninė mobiliojo
radijo ryšio sistema bus plėtojama didinant radijo ryšio konfidencialumą ir patikimumą bei
atitinkamai gerinant viešąjį saugumą užtikrinančių institucijų darbą masinių renginių metu,
ekstremalių situacijų pasekmių šalinimo atvejais.
Bus vykdomos Vidaus reikalų ministerijos infrastruktūros vystymo, materialinio aprūpinimo,
ūkinio aptarnavimo sričių priemonės, centralizuojant viešuosius pirkimus, ilgalaikio turto valdymą
bei apskaitą, siekiant mažinti administravimo ir priežiūros išlaidas.
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VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2012−2014 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TREČIASIS STRATEGINIS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas tolygiai ir darniai regionų plėtrai
(kodas 03)
TREČIASIS STRATEGINIS TIKSLAS ĮGYVENDINAMAS ŠIOMIS PROGRAMOMIS:
Programos pavadinimas
Regionų plėtros ir
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
programų įgyvendinimo
užtikrinimas
Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
programa
Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės
programa
Norvegijos finansinės
paramos programa

Programos
kodas

Atsakingi vykdytojai

Programos koordinatorius

03.03

Regioninės politikos
departamentas,
Regioninės plėtros
departamentas

Sigitas Šiupšinskas,
vidaus reikalų viceministras

03.53

Regioninės politikos
departamentas

Sigitas Šiupšinskas,
vidaus reikalų viceministras

03.54

Regioninės politikos
departamentas

Sigitas Šiupšinskas,
vidaus reikalų viceministras

03.58

Regioninės politikos
departamentas

Sigitas Šiupšinskas,
vidaus reikalų viceministras
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TREČIOJO STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI:

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

E-03-01

Regionų ekonominė sanglauda
(regionų ekonominių skirtumų
pokytis), palyginti su
praėjusiais metais, proc.

2011 metų 2012 metų 2013 metų 2014 metų

0,56

0,5

0,5

0,5

Regionų ekonominė sanglauda (regionų ekonominių skirtumų pokytis), palyginti su praėjusiais metais, proc.

Vertinimo
kriterijaus kodas

E-03-02

6

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
Regionų socialinė sanglauda
(regionų socialinių skirtumų
pokytis), palyginti su praėjusiais
metais, proc.

2011 metų

2012 metų

2013 metų

2014 metų

17

1

1

1

Efekto kriterijaus 2011 metų įvykdymo reikšmę bus galima apskaičiuoti tik 2012 metų pabaigoje, nes Statistikos
departamento pateikiami duomenys apie bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui rodiklį Lietuvos apskrityse, kuris
naudojamas ekonominės sanglaudos rodikliui skaičiuoti, vėluoja beveik metus.
7
Efekto kriterijaus 2011 metų įvykdymo reikšmę bus galima apskaičiuoti tik 2012 metų viduryje, Statistikos departamentui
pateikus reikiamus statistinius duomenis.
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Regionų socialinė sanglauda (regionų socialinių skirtumų pokytis), palyginti su praėjusiais metais, proc.
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TREČIĄJĮ STRATEGINĮ TIKSLĄ
Sudaryti sąlygas tolygiai ir darniai regionų plėtrai
ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
REGIONŲ PLĖTROS IR EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS
PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS
(programos kodas 03.03)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas – Sudaryti sąlygas
tolygiai ir darniai regionų plėtrai.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata:
Nr. 18. Tobulinsime Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategiją, pritaikydami ją
kintančiai ekonominei situacijai ir siekdami efektyviau įgyvendinti regioninę politiką.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 5-as prioritetas – Tobulinsime Europos Sąjungos
paramos regionų plėtrai panaudojimo sistemą – nuo 2014 metų Europos Sąjungos paramą
planuosime pagal 2011 metais nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti suplanuotus regionus.
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai − Regioninės politikos departamentas ir Regioninės plėtros
departamentas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 80.
Programos koordinatorius − Sigitas Šiupšinskas, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7202.
Įgyvendinant šią programą:
Bus įgyvendinamas Valstybės ilgalaikės raidos strategijos regionų plėtros krypties prioritetas
„Kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti geros kokybės
užimtumą, užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, siekti tolesnės kaimo ekonominės ir
socialinės plėtros“.
Koordinuojamas Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, Regionų ekonominių
ir socialinių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programos, probleminių teritorijų plėtros
2011–2013 metų programų, Neigiamų ekonominių ir socialinių veiksnių poveikio Visagino
savivaldybei švelninimo nutraukus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą 2010–2012 metų
programos, regioninių centrų kompleksinės plėtros investicinių programų 2008–2013 metams ir
regionų plėtros planų įgyvendinimas, finansuojami nacionaliniai ir vietines bei regionines
iniciatyvas atitinkantys projektai, tinkami paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų
paramos programų gauti.
Kuriama ir diegiama nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo stebėsenos
informacinėmis technologijomis sistema, vykdoma regionų plėtros planų įgyvendinimo stebėsena.
Įgyvendinant programą bus siekiama padidinti regionų plėtros tarybų vaidmenį priimant
sprendimus dėl Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamų projektų, rengiami ir teikiami
siūlymai dėl Europos Sąjungos paramos regioninės dimensijos projektams padvigubinimo, regionų
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plėtros taryboms bus suteikta atsakomybė planuoti ir įgyvendinti vien tik regioninės reikšmės
Europos Sąjungos struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektus, parengti siūlymai dėl
tikslinių teritorijų išskyrimo nuo 2014 metų.
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EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMA
(programos kodas 03.53)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas – Sudaryti sąlygas
tolygiai ir darniai regionų plėtrai.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata:
Nr. 18. Tobulinsime Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategiją, pritaikydami ją
kintančiai ekonominei situacijai ir siekdami efektyviau įgyvendinti regioninę politiką.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 5-as prioritetas – Tobulinsime Europos Sąjungos
paramos regionų plėtrai panaudojimo sistemą – nuo 2014 metų Europos Sąjungos paramą
planuosime pagal 2011 metais nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti suplanuotus regionus.
Programa yra tęstinė. Programos vykdymo laikotarpis − 2007–2015 metai.
Programos vykdytojas − Regioninės politikos departamentas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 11.
Programos koordinatorius − Sigitas Šiupšinskas, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7202.
Įgyvendinant šią programą:
Bus įgyvendinami Valstybės ilgalaikės raidos strategijos regionų plėtros krypties prioritetai,
sudarytos sąlygos Lietuvos regionams pasinaudoti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
programų lėšomis.
Įgyvendinus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programas pasienio regionuose
pagerės Lietuvos regionų plėtra, ekonominis ir socialinis bendradarbiavimas su Europos Sąjungos
šalimis, padidės socialinė ir ekonominė sanglauda ir pagerės gyvenimo kokybė pasienio teritorijose.
Padidėję informacijos, žmonių srautai darys teigiamą įtaką pasienio teritorijų bendruomenių
verslumui ir investicijų atvirumui. Investicijos į infrastruktūrą sukurs sąlygas atsirasti naujiems ir
pagyvins jau esamus tarptautinius tranzitinius srautus, pagerės turizmo plėtros sąlygos.
Panaudojus investicijas, pagerės bendras regionų investicinis klimatas ir verslo sąlygos, augs
regiono įmonių eksporto apimtys ir didės jų konkurencingumas, didės užimtumas ir mažės nedarbo
lygis, didės bendrojo vidaus produkto apimtis. Plėsis tarptautinis Lietuvos regionų
bendradarbiavimas.
Regionų plėtra bus orientuota į bendrą Europos Sąjungos ekonominę ir žmogiškųjų išteklių
rinkas, sumažės pasienio regionų socialinis ir ekonominis atsilikimas, padidės bendradarbiavimas su
kaimyninėmis valstybėmis per vidines Europos Sąjungos sienas. Pagal Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo programas 2012 metais bus sėkmingai įgyvendinti 25 projektai, kuriuose
su kaimyninių šalių ir kitų Europos Sąjungos šalių partneriais dalyvauja Lietuvos institucijos ir
organizacijos.
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EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMA
(programos kodas 03.54)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas – Sudaryti sąlygas
tolygiai ir darniai regionų plėtrai.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata:
Nr. 18. Tobulinsime Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategiją, pritaikydami ją
kintančiai ekonominei situacijai ir siekdami efektyviau įgyvendinti regioninę politiką.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 5-as prioritetas – Tobulinsime Europos Sąjungos
paramos regionų plėtrai panaudojimo sistemą – nuo 2014 metų Europos Sąjungos paramą
planuosime pagal 2011 metais nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti suplanuotus regionus.
Programa yra tęstinė. Programos vykdymo laikotarpis − 2007–2016 metai.
Programos vykdytojas – Regioninės politikos departamentas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 7.
Programos koordinatorius – Sigitas Šiupšinskas, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7202.
Įgyvendinant šią programą:
Bus įgyvendinami Valstybės ilgalaikės raidos strategijos regionų plėtros krypties prioritetai,
sudarytos sąlygos Lietuvos regionams pasinaudoti Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
programų lėšomis.
Įgyvendinus šios priemonės programas, pakils Europos Sąjungos ir kaimyninių valstybių
pasienio regionų socialinės ir ekonominės sanglaudos lygis, bus sudarytos sąlygos kovoti su
bendrais iššūkiais, ypač aplinkos apsaugos ir sienų saugumo užtikrinimo srityse, bus sudarytos
palankesnės sąlygos pasienio teritorijų gyventojų bendradarbiavimui. Investicijos į infrastruktūrą
sukurs sąlygas atsirasti naujiems tarptautiniams tranzitiniams srautams ir pagyvins jau esamus,
pagerės turizmo plėtros sąlygos.
Panaudojus investicijas, pagerės bendras regionų investicinis klimatas ir verslo sąlygos, augs
įmonių eksporto apimtys ir didės jų konkurencingumas, didės užimtumas ir mažės nedarbo lygis,
didės bendrojo vidaus produkto apimtis. Plėsis Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimas su
kaimyninių valstybių pasienio regionais.
Pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programas
2012 metais bus atrinkta finansuoti ir įgyvendinama 15 projektų, kuriuose kartu su kitų Europos
Sąjungos šalių (Latvijos ir Lenkijos) ir Europos Sąjungos kaimyninių valstybių (Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities bei Baltarusijos Respublikos) partneriais dalyvaus ir Lietuvos partneriai.

57

NORVEGIJOS FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMA
(programos kodas 03.58)
Programa įgyvendinami:
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis ir trečiasis strateginiai tikslai:
Įgyvendinti viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni;
Sudaryti sąlygas tolygiai ir darniai regionų plėtrai.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinės nuostatos:
Nr. 18. Tobulinsime Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategiją, pritaikydami ją
kintančiai ekonominei situacijai ir siekdami efektyviau įgyvendinti regioninę politiką.
Nr. 128. Tobulinsime policijos ir kitų viešojo saugumo srityje veikiančių institucijų valdymo
sistemą. Ypatingą dėmesį skirsime jų funkcijų optimizavimui ir veiklos bei išteklių naudojimo
kontrolės stiprinimui. Įgyvendinsime Lietuvos policijos sistemos plėtros programą. Atsisakysime
komercinių ir kitų nebūdingų policijos funkcijų.
Nr. 137. Tobulinsime policijos ir kitų visuomenės saugumą užtikrinančių tarnybų personalo
motyvavimo infrastruktūrą, visų pirma laiduodami darbo svarbą atitinkantį darbo užmokestį ir
socialines garantijas.
Vidaus reikalų ministro 2012 metų veiklos 2-as prioritetas – Gerinsime vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos
institucijomis tiriant nusikalstamas veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą).
Programa yra tęstinė. Programos vykdymo laikotarpis − 2011−2016 metai.
Programos vykdytojas – Regioninės politikos departamentas.
Pareigybių (etatų) skaičius programai įgyvendinti 2012 metais yra 6.
Programos koordinatorius – Sigitas Šiupšinskas, vidaus reikalų viceministras, tel. 271 7202.
Tai nauja programa, kurios įgyvendinimo pradžia numatoma 2012 metų III ketvirtį.
Programa susideda iš 2 krypčių – regionų plėtros ir viešojo saugumo stiprinimo.
Įgyvendinant šią programą bus siekiama dviejų tikslų:
-

skatinti ir kelti Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo lygį
bendradarbiaujant su partneriais iš Norvegijos;

-

stiprinti viešąjį saugumą šalies regionuose ir plėtoti Lietuvos ir Norvegijos policijos
įstaigų ir muitinių bendradarbiavimą.

Bus įgyvendinami Valstybės ilgalaikės raidos strategijos regionų plėtros krypties prioritetai,
sudarytos sąlygos Lietuvos regionams pasinaudoti Norvegijos finansinio mechanizmo paramos
lėšomis plėtojant regionus. Plėtojami policijos įstaigų ryšiai, gerinamas bendradarbiavimas su
Norvegijos policija.
Įgyvendinus programą sustiprės Lietuvos ir Norvegijos regionų ir institucijų ryšiai, bus
pasidalinta gerąja patirtimi, ji pritaikyta praktikoje.

