PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado
2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 4-207
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGA“ ĮGYVENDINIMAS

01.06.01 tikslas „Saugoti valstybės sieną, vykdyti jos kirtimo kontrolę“
Kodai

01.01

01-01-01

Koordinatorius (-iai)

Asigna
Veiksmų / poveiksmių
Proceso / indėlio
vimai
pavadinimai
rodiklis
Uždavinys / priemonė
(tūkst.
Eur)
Uždavinys: užtikrinti valstybės sienos stebėjimą ir patikrinimus kertant sieną bei migracijos
procesų kontrolę
Priemonė: organizuoti ir
vykdyti valstybės sienos
stebėjimą, nelegalios
migracijos prevenciją ir
kontrolę pasienio
rinktinėms priskirtose
veikimo teritorijose

23 440

1 veiksmas: vykdyti valstybės
sienos stebėjimą rinktinei
priskirtoje teritorijoje panaudojant
turimas sienos stebėjimo
priemones ir pajėgas, kinologus su
tarnybiniais šunimis,
siekiant gerinti valstybės sienos
pažeidimų užkardymą ir valstybės
sienos kirtimo tvarkos pažeidimų
išaiškinamumą.

Lietuvos Respublikos
valstybės sienos
kirtimo tvarkos
pažeidimų, kai
nustatytas pažeidimą
padaręs asmuo, dalis
VSAT mastu– ne
mažiau kaip 70 proc.

Data

Vykdytojas (-jai)

Koordinatoriai – pagal kompetenciją:
SKOV viršininkas Saulius
Nekraševičius, KTV viršininkas
Donatas Škarnulis

I–IV
ketv.

SKOV patarėja Vilija
Plotnikovienė,
SKOV Sienos stebėjimo
skyriaus viršininkas Vytautas
Ulevičius,
Pasienio rinktinės

2

2 veiksmas: vykdyti skrydžius
pagal Valstybės sienos apsaugos
tarnybos struktūrinių padalinių
poreikius.
3 veiksmas: nustatyta tvarka
priimti ir nagrinėti prašymus būti
valstybės sienos apsaugos zonoje,
pasienio vandenyse, vykti į
pasienio juostą.

Atlikta skrydžių
sienos apsaugai, ne
mažiau kaip, val. –
110
Išnagrinėta gautų
prašymų per nustatytą
terminą, ne mažiau
kaip proc. – 90

4 veiksmas: organizuoti ir
dalyvauti laikino patikrinimo prie
vidaus sienos atnaujinimo
pratybose.

Įvykdyta pratybų,
pagal pasienio
rinktinių veiklos
planus, proc. – 100

5 veiksmas: vykdyti bendras
priemones su Lietuvos policijos ir
kaimyninių Šengeno erdvės
valstybių sienos apsaugos ir
policijos institucijomis prie
sausumos vidaus sienos.

Dalyvauta bendruose
patruliavimuose, dalis
nuo poreikio, ne
mažiau kaip, proc. –
90

6 veiksmas: rengti rizikos
Parengta rizikos
profilius, skirtus nustatyti
profilių sąrašų,
neteisėtą migraciją, kontrabandą ir skaičius – 4
kitus pažeidimus, susijusius su
valstybės sienos kontrole.

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

AV Eskadrilės orlaivio vadas
Gintaras Jankūnas
Pagal kompetenciją: SKOV
Sienos stebėjimo skyriaus
vyriausieji specialistai:
Tomas Jatulevičius, Marek
Klimuk, Arūnas
Tamulevičius,
pasienio rinktinės
Pagal kompetenciją:
pasienio rinktinės, SKOV
Sienos stebėjimo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tomas Jatulevičius, PKPS
skyriaus vyriausiasis
specialistas Audrius
Pauliukevičius
Pagal kompetenciją:
Vilniaus PR Sienos kontrolės
skyriaus vyriausiasis
specialistas Jevgenijus
Tolokovas, Vilniaus PR
Puškų PU vadas Andrius
Abramavičius, Pagėgių PR
Palangos PU vadas Ričardas
Ūba, Šiaulių PU vadas
Saulius Baltakis, Varėnos PR
Kalvarijos pasienio užkardos
vadas Darius Mekšraitis
KTV Informacijos analizės
skyriaus vyriausioji
specialistė Donata Šileikienė
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7 veiksmas: atsižvelgiant į
galimus neteisėtos migracijos
rizikos faktorius, vykdyti
konsultacijas dėl Šengeno ir
nacionalinių vizų išdavimo
užsieniečiams.
8 veiksmas: organizuoti ir
dalyvauti tarptautinių pasienio
operacijų (dvišalės operacijos su
gretimos valstybės pareigūnais,
operacijos, kuriose Lietuva yra
priimančioji šalis, ir operacijos,
kurias organizuoja viena–kelios
valstybės narės) vykdymą.
9 veiksmas: organizuoti ir
dalyvauti tarpžinybinėse
operacijose ir/ar priemonėse su
Lietuvos teisėsaugos
institucijomis nelegalios
migracijos klausimais.
10 veiksmas: organizuoti
institucines ir bendras kontrolės
bei prevencines priemones
neteisėtai tabako ir alkoholio
apyvartai užkardyti.
11 veiksmas: vykdyti paieškos ir
gelbėjimo darbus panaudojant
turimą įrangą ir priemones Kuršių
mariose, dalyvauti vykdant šiuos
darbus pasienio vidaus vandenyse
ir teritorinėje jūroje.
12 veiksmas: atsitikus teršimo
incidentui Kuršių mariose vykdyti
teršimo incidentų likvidavimo
darbus panaudojant turimą įrangą.

Atlikta konsultacijų
per nustatytą terminą,
ne mažiau kaip, proc.
– 90

Organizuota
tarptautinių operacijų,
ne mažiau kaip,
skaičius – 3

Organizuota
tarpžinybinių
priemonių, ne mažiau
kaip, skaičius – 10

Organizuota
institucinių ir bendrų
kontrolės ir
prevencinių
priemonių, ne mažiau
kaip, skaičius – 10
Užtikrintas
reagavimas į paieškos
ir gelbėjimo įvykius
pagal poreikį, proc. –
100
Užtikrintas
dalyvavimas teršimo
incidentų likvidavime,
proc. – 100

I–IV
ketv.

KTV Migracijos skyriaus
vyresnioji specialistė Kristina
Vorobjovienė

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją: SKOV
NKC vyriausieji specialistai:
Artūras Čeida ir Arūnas
Lučinskas,
pasienio rinktinės

I–IV
ketv.

Pasienio rinktinės

I–IV
ketv.

Pasienio rinktinės

I–IV
ketv.

Pagėgių PR Pakrančių
apsaugos skyriaus viršininkas
A. Skorochod, Neringos PU
vadas J. Rinkevičius
AV

I–IV
ketv.

Pagėgių PR Pakrančių
apsaugos skyriaus viršininkas
A. Skorochod, Neringos PU
vadas J. Rinkevičius
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01-01-02

13 veiksmas: dalintis su
FRONTEX agentūra ir Europos
Sąjungos valstybėmis narėmis
vaizdais ir duomenimis apie
įvykius prie išorinių ES sienų
Eurosur sistemoje.
1 veiksmas: atlikti pasienio
kontrolės punktuose patikrinimus
kertant sieną, užtikrinti valstybės
sienos kirtimo tvarką.

Priemonė: organizuoti ir
vykdyti patikrinimus
kertant valstybės sieną

24 193

2 veiksmas: nustatyta tvarka
priimti ir nagrinėti fizinių ir
juridinių asmenų prašymus dėl jų
įrašymo į asmenų, vykstančių į
darbą, mokymo įstaigą ir
grįžtančių iš jų, kurie į pasienio
kontrolės punktus, esančius prie
automobilių kelių, įleidžiami ir
tikrinami be eilės, sąrašą.

Pagal Eurosur
katalogą įkelta
informacijos į Eurosur
sistemą, proc. – 100

Atsisakymų leisti
atvykti į Lietuvos
Respubliką pagal
Šengeno sienų
kodekso V priedo
priežastis „A“, „C“ ir
„H“ dalis nuo bendro
atsisakymų leisti
atvykti skaičiaus, ne
daugiau kaip, dalis
proc. – 31
Patikrinimų kertant
valstybės sieną ir
valstybės sienos
kirtimo tvarkos
kontrolės efektyvumo
koeficientas 0,1
Išnagrinėta gautų
prašymų per nustatytą
terminą ne mažiau
kaip, proc. – 90

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
SKOV NKC vyresnieji
specialistai, atliekantys
operatyvaus valdymo
funkcijas

I–IV
ketv.

Pasienio rinktinės

I-IV
ketv.

SKOV patarėja Vilija
Plotnikovienė,
SKOV PKPS, PU

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją: SKOV
PKPS skyriaus vyriausieji
specialistai: Danuta
Šilkinienė ir Andrius
Pivoriūnas,
pasienio rinktinės
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01-01-03

01-01-04

Priemonė: užtikrinti
nuolatinį VSAT orlaivių
budėjimą (24 valandas 7
paras per savaitę) ir
orlaivių panaudojimo
funkcionalumą

Priemonė: administruoti ir
koordinuoti VSAT ir
struktūrinių padalinių
veiklą, užtikrinant
valstybės sienos apsaugą ir
kitų teisės aktais priskirtų
funkcijų vykdymą

500

8 844

3 veiksmas: pasienio kontrolės
punktuose, kuriuose yra vizų
registrai, priimti iš užsieniečių
prašymus išduoti Šengeno vizas ir
nagrinėti juos, išduoti ar atsisakyti
išduoti vizas.
4 veiksmas: nustatyti
užsieniečius, pažeidusius buvimo
ir vykimo per LR tranzitu tvarką,
bei atlikti tolimesnius procesinius
veiksmus, susijusius su
užsieniečių teisine padėtimi LR.
5 veiksmas: diegti stacionarią
radiacinės kontrolės įrangą
pasienio kontrolės punktuose ir
užtikrinti jos priežiūrą bei
remontą.
1 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti orlaivių budėjimą 24
valandas 7 paras per savaitę.

Išnagrinėta gautų
prašymų per nustatytą
terminą, ne mažiau
kaip, proc. – 100

I–IV
ketv.

Pasienio rinktinės

Priimta sprendimų per
nustatytą terminą, ne
mažiau kaip, proc. –
95

I–IV
ketv.

Pasienio rinktinės

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
SKOV BSKC viršininkas
Aleksejus Livšic

I–IV
ketv.

AV Eskadrilės orlaivio vadas
Gintaras Jankūnas

2 veiksmas: priimti reikiamą
kiekį specialistų aviacijos veiklai
užtikrinti.

Parengta specialistų,
skaičius – 1
II-IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
PV valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Jūratė
Simanynaitė-Bieliūnienė, AV
viršininkas Rolandas Volskis

1 veiksmas: pagal SKOV
kompetenciją atlikti VSAT
struktūrinių padalinių veiklos
patikrinimus, teikti metodinę
pagalbą, parengti pažymas
tarnybos vadovybei apie
patikrinimų rezultatus.
2 veiksmas: pagal KTV
kompetenciją atlikti VSAT
struktūrinių padalinių veiklos

Atlikta patikrinimų
skaičius nuo poreikio,
dalis proc. – 100

I–IV
ketv.

SKOV

I–IV
ketv.

KTV

Užtikrinta stacionarios
radiacinės kontrolės
įrangos priežiūra ir
remontas, proc. – 100
Užtikrintas orlaivių
budėjimas 24/7, dalis
proc. – 100

Atlikta patikrinimų
skaičius nuo poreikio,
dalis proc. – 100
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patikrinimus užsieniečių kontrolės
vykdymo klausimais, kriminalinės
žvalgybos bylų bei ikiteisminio
tyrimo bylų patikrinimus,
patikrinti kaip saugomi daiktai,
turintys reikšmės nusikalstamai
veikai tirti ir nagrinėti, parengti
pažymas tarnybos vadovybei apie
patikrinimų rezultatus.
3 veiksmas: nuosekliai didinti
pareigūnų darbo užmokestį
atliekant eilinius ir neeilinius
pareigūnų vertinimus ir
panaudojant optimizavimo
procesų metu sutaupytas lėšas.
4 veiksmas: koordinuoti ir
vykdyti Baltijos ministrų tarybos
Vidaus reikalų vyresniųjų
pareigūnų komiteto Sienos
apsaugos pakomitečio veiksmų
plano 2020 m. priemones.
5 veiksmas: dalyvauti Vokietijos
Federalinės policijos
organizuojamuose Baltijos jūros
regiono sienos kontrolės
bendradarbiavimo forumo
renginiuose, sprendžiant
klausimus, susijusius su saugumu
Baltijos jūros regione.
6 veiksmas: dalyvauti Prancūzijos
pirmininkaujamo Europos
pakrančių apsaugos funkcijų
forumo organizuojamuose
renginiuose.

Pareigūnų darbo
užmokesčio
padidinimas, palyginti
su 2016 m., proc. – 44
(atskaičius mokesčius,
2016 m. reikšmė 662
eurai)
Įvykdyta plano
priemonių, ne mažiau
kaip, proc. – 90

Dalyvauta
renginiuose, dalis nuo
poreikio, ne mažiau
kaip, proc.– 90

Dalyvauta
renginiuose, dalis nuo
poreikio, ne mažiau
kaip, proc. – 90

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
ESPAV viršininkas
Virgaudas Lukoševičius,
PV Valdymo skyriaus vedėja
Dovilė Petniūnienė

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
TBV Dvišalio
bendradarbiavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Sergejus Partnovas, pasienio
rinktinės, SKOV, KTV

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
TBV,
SKOV, KTV, AV, pasienio
rinktinės

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
SKOV, Pagėgių PR
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7 veiksmas: organizuoti ir
koordinuoti VSAT struktūrinių
padalinių metinių veiklos planų
parengimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

8 veiksmas: Parengti VSAT vado
įsakymo ,,Dėl 2020 m. programos
,,Valstybės sienos apsauga“
asignavimų pagal uždavinius,
priemones ir priemonių
asignavimų koordinatorius
paskirstymo ir priemonių išlaidų
sąmatų patvirtinimo“ projektą.
9 veiksmas: organizuoti ir pagal
kompetenciją vykdyti Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos kovos su
korupcija 2020–2022 m.
programos įgyvendinimo
priemonių plane, patvirtintame
VSAT vado 2020 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. 4-26, numatytas
priemones.
10 veiksmas: vertinti informaciją
apie teisės pažeidimus,
užfiksuotus vykdant sienos
stebėjimą, teikti tarnybos
vadovybei pasiūlymus dėl
veiksmų ir priemonių, siekiant
užtikrinti sienos stebėjimo
rezultatyvumą (valstybės sienos
pažeidimų užkardymą ir valstybės
sienos kirtimo tvarkos pažeidimų
išaiškinamumą).

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

202005-30

ESPAV
Veiklos ir biudžeto
planavimo skyriaus vedėja
Ilona Čepelionienė,
vyriausioji specialistė Rima
Girdzijauskienė

202001-30

ESPAV
Veiklos ir biudžeto
planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Laima
Igaunienė

I–IV
ketv.

Imuniteto valdybos
viršininkas Evaldas
Skirmantas

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Informacijos analizės
skyriaus vyriausioji
specialistė Ilmera
Markšaitienė, SKOV Sienos
stebėjimo skyriaus vyriausieji
specialistai: Marek Klimuk,
Tomas Jatulevičius, Arūnas
Tamulevičius

Įvykdyta plano
priemonių, ne mažiau
kaip, proc. – 90

Parengta dokumentų,
skaičius – 4
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11 veiksmas: atnaujinti VSAT
rizikos analizės tvarkos aprašą,
atsižvelgiant į numatomus bendro
integruotos rizikos analizės
modelio (CIRAM) pakeitimus.
12 veiksmas: parengti 2021 m.
VSAT bendradarbiavimo su
Lietuvos muitine priemonių planą.
Pagal kompetenciją vykdyti
2020 m. VSAT bendradarbiavimo
su Lietuvos muitine priemonių
plane numatytas priemones.
13 veiksmas: parengti 2021 m.
VSAT bendradarbiavimo su
Lietuvos kariuomene priemonių
planą. Pagal kompetenciją vykdyti
2020 m. VSAT bendradarbiavimo
su Lietuvos kariuomene
priemonių plane numatytas
priemones.
14 veiksmas: Parengti VSAT
Operatyvaus valdymo nuostatus,
konsoliduojant visus tarnybos
teisės aktus, reglamentuojančius
operatyvų valdymą.
15 veiksmas: parengti
Prevencinių priemonių įvaizdžiui
gerinti ir pasieniečio profesijai
populiarinti planą ir vykdyti šiame
plane numatytas priemones.

Parengta dokumentų,
skaičius – 1 (tik esant
CIRAM pakeitimams)

16 veiksmas: administruoti
oficialias VSAT paskyras
socialiniuose tinkluose.

Administruota
oficialių VSAT
paskyrų socialiniuose
tinkluose, ne mažiau
kaip, skaičius – 5

IV
ketv.

KTV Informacijos analizės
skyriaus viršininkas Giedrius
Strikulis

202012-31

SKOV NKC vyriausiasis
specialistas Artūras Čeida,
pasienio rinktinės

202012-31

Karybos reikalų skyriaus
vedėjas Raimundas Matulis,
SKOV NKC vyriausiasis
specialistas Artūras Čeida,
SKOV NKC vyriausiasis
specialistas Arūnas
Lučinskas, pasienio rinktinės

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

202006-01

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

SKOV NKC vyriausiasis
specialistas Artūras Čeida,

202003-31

Pagal kompetenciją:
Prevencijos skyriaus
viršininkas Giedrius Mišutis,
PM viešųjų ryšių vyriausiasis
specialistas Gintautas
Stalnionis, pasienio rinktinės

I–IV
ketv.

Prevencijos skyriaus
vyriausieji specialistai: Rokas
Pukinskas, Liūnė Naujikaitė
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17 veiksmas: dalyvauti darbo
grupės dėl MIGRIS sukūrimo
veikloje
(Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos
veiksmų plano 2.1.1.2 veiksmas).

Dalyvauta darbo
grupės veikloje, dalis
nuo poreikio, ne
mažiau kaip, proc. –
90

18 veiksmas: dalyvauti Lietuvos
ir Lenkijos tarpvyriausybinės
bendradarbiavimo per sieną
komisijos, Bendrosios Lietuvos
Respublikos ir Baltarusijos
Respublikos komisijos, Bendros
Lietuvos–Rusijos demarkavimo
komisijos, Lietuvos–Lenkijos
sienos komisijos darbinėje
veikloje.
19 veiksmas: parengti VSAT prie
VRM vado 2016 m. spalio 26 d.
įsakymo Nr. 4-521 „Dėl Sienos
kontrolės užtikrinimui reikalingų
pareigybių skaičiaus poreikio
nustatymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Dalyvauta komisijos
veikloje, dalis nuo
poreikio, ne mažiau
kaip, proc. – 90

20 veiksmas: parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m.
gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548
„Dėl pasienio ruožo ribų ir
valstybės sienos apsaugos zonos
ribų bei Lietuvos Respublikos
gyvenamųjų vietovių, priskirtų
pasienio ruožui, sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Migracijos skyriaus
vyriausioji specialistė Ina
Kolelienė, SKOV PKPS
skyriaus vyriausiasis
specialistas Audrius
Pauliukevičius

II–IV
ketv.

SKOV patarėja Vilija
Plotnikovienė,
SKOV Sienos stebėjimo
skyriaus viršininkas Vytautas
Ulevičius

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
202009-30

202012-31

SKOV patarėja Vilija
Plotnikovienė, SKOV Sienos
stebėjimo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Arūnas Tamulevičius, SKOV
PKPS vyriausiasis
specialistas Audrius
Pauliukevičius
Pagal kompetenciją:
SKOV Sienos stebėjimo
skyriaus vyriausiasis
specialistas Tomas
Jatulevičius, Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė Lina
Jurgelevičienė
TVV Infrastruktūros plėtros ir
paslaugų skyriaus vyriausioji
specialistė Rita Dėnienė
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21 veiksmas: dalyvauti rengiant
Per nustatytą terminą,
Lietuvos ir NATO/ES šalių
ne vėliau kaip, data
valstybės bepiločių orlaivių
skrydžių pasienio zonoje, Leidimų
civilių orlaivių skrydžiams
Lietuvos Respublikos pasienio
zonoje išdavimo ir Orlaivių
skrydžių draudžiamojoje arba
ribojamojoje zonoje tvarkos
aprašų, tvirtinamu Lietuvos
kariuomenės vado įsakymu,
projektus.
22 veiksmas: vykdyti
informacines ir konsultacines
priemones visuomenei, pasienio
gyventojams, moksleiviams apie
kontrabandos (šešėlinės
ekonomikos) žalą valstybei, apie
pasekmes dėl įsitraukimo į
nusikalstamą veiklą ir skatinti
netoleranciją kontrabandai.
23 veiksmas: dalyvauti
FRONTEX koordinuojamose
tarptautinėse operacijose, skirtose
suvaldyti masinį užsieniečių
antplūdį prie ES išorės sienų ir
ES viduje, teikti praktinę pagalbą
atstatant viešąją tvarką, pažeistą
dėl masinio užsieniečių
antplūdžio.

202006-30

Pagal kompetenciją:
SKOV Sienos stebėjimo
skyriaus vyriausiasis
specialistas Sergėjus
Mandrykinas, Karybos
reikalų skyriaus vedėjas
Raimundas Matulis

202012-31

Pasienio rinktinės

I–IV
ketv

Pagal kompetenciją:
TBV, pasienio rinktinės, AV

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Dalyvauta FRONTEX
koordinuojamose
tarptautinėse
operacijose pagal
patvirtintą planą,
proc., ne mažiau kaip
– 90

11

01-01-05

Priemonė: užtikrinti
neteisėtai atvykusių į
Lietuvos Respubliką ir
pasiprašiusių pabėgėlio
statuso užsieniečių laikiną
apgyvendinimą, išlaikymą,
priežiūrą ir išsiuntimą

1 746

24 veiksmas: dalyvauti
FRONTEX agentūros
Pažeidžiamumo vertinimo tinklo
veikloje. Užtikrinti savalaikį
informacijos pateikimą
kasmetiniam baziniam
pažeidžiamumo vertinimui.
1 veiksmas: laikinai apgyvendinti
Užsieniečių registracijos centre
neteisėtai atvykusius į Lietuvos
Respubliką ir pateikusius
prašymus suteikti prieglobstį
Lietuvos Respublikoje.
2 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti Lietuvos Respublikoje
neteisėtai esančių užsieniečių
išsiuntimą iš Lietuvos
Respublikos į kilmės ar tranzito
šalis.
3 veiksmas: organizuoti
užsieniečių perdavimą kitoms
Europos Sąjungos valstybėms
narėms, atsakingoms už jų
prieglobsčio prašymų
nagrinėjimą.

4 veiksmas: organizuoti
susitikimus su trečiųjų šalių
diplomatinėmis atstovybėmis bei
atsakingomis nacionalinėmis
institucijomis siekiant
veiksmingiau spręsti trečiųjų šalių
piliečių grąžinimo klausimus.

Užtikrintas
dalyvavimas
Pažeidžiamumo
vertinimo tinklo
veikloje, proc. – 100

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
SKOV Sienos stebėjimo
skyriaus vyriausiasis
specialistas Marek Klimuk,
KTV Informacijos analizės
skyriaus viršininkas Giedrius
Strikulis

Priimta Užsieniečių
registracijos centre
užsieniečių, ne mažiau
kaip, skaičius – 440

I–IV
ketv.

URC viršininkas
Aleksandras Kislovas

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
URC viršininkas
Aleksandras Kislovas,
Tyrimų skyriaus viršininkas
Tomas Čepulkovskis

I–IV
ketv.

URC
Tyrimų skyriaus viršininkas
Tomas Čepulkovskis

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
URC viršininkas Aleksandras
Kislovas,
Tyrimų skyriaus viršininkas
Tomas Čepulkovskis,
TBV Dvišalio
bendradarbiavimo skyriaus
viršininkas Antanas

Vidutinė nelegalių
migrantų buvimo
Užsieniečių
registracijos centre
trukmė, ne daugiau,
kaip, paromis – 75
Organizuotų
užsieniečių perdavimų
kitoms Europos
Sąjungos valstybėms
narėms, atsakingoms
už jų prieglobsčio
prašymų nagrinėjimą,
ne mažiau kaip,
skaičius – 12
Organizuota
susitikimų pagal
poreikį, ne mažiau
kaip, proc. – 100

12

Sermontis

01-01-06

Priemonė: sienos
stebėjimo sistemų
diegimas ir infrastruktūros
kūrimas prie Europos
Sąjungos išorės sienos su
Rusijos Federacija (I
etapas)

5 veiksmas: vadovaujantis
tarptautinėmis readmisijos
sutartimis organizuoti ir vykdyti
užsieniečių perdavimą Lenkijos ir
Latvijos pasienio tarnyboms bei
užsieniečių perėmimą iš jų.

Įvykdyta užsieniečių
perdavimų pagal
sutartis, proc. – 100

1 veiksmas: įdiegti sienos
stebėjimo sistemą Pagėgių
pasienio rinktinės Kudirkos
Naumiesčio ir (ar) Šilgalių
pasienio užkardoje ir dalyje
Vilniaus pasienio rinktinės Kenos
pasienio užkardos ruože.

Europos Sąjungos
išorės sienos
(Lietuvos dalies),
stebimos taikant
modernias sienos
stebėjimo
technologijas, dalis,
proc. – 100

2 veiksmas: pasirašyti sutartį dėl
sienos stebėjimo sistemos diegimo
Pagėgių pasienio rinktinės
Kudirkos Naumiesčio ar Šilgalių
pasienio užkardos ruože.

Pasirašyta sutartis su
tiekėju per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

1 veiksmas: pasirašyti VSAT ir
Gruzijos pasienio policijos 20202021 m. bendradarbiavimo
priemonių planą ir vykdyti jo
2020 m. numatytas priemones.
2 veiksmas: vykdyti VSAT ir
Moldovos pasienio policijos
generalinio inspektorato
bendradarbiavimo priemonių
plano 2019–2020 m. priemones.

Įvykdyta plano
priemonių, ne mažiau
kaip, proc. – 90

2 996

01-01-07

Priemonė: perduoti
Lietuvos patirtį ES Rytų
partnerystės ir kitoms
besivystančioms
valstybėms sienos
apsaugos srityje (16
darnaus vystymosi tikslas)

1

I–IV
ketv.

IV
ketv.

202006-30

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Migracijos skyriaus
vyriausioji specialistė:
Ina Kolelienė,
URC Tyrimų skyriaus
viršininkas Tomas
Čepulkovskis,
pasienio rinktinės
Pagal kompetenciją:
SKOV Sienos stebėjimo
skyriaus viršininkas Vytautas
Ulevičius, vyriausieji
specialistai Sergėjus
Mandrykinas, Aleksandr
Jefremov, Marek Klimuk,
Elektronikos ir
telekomunikacijų inžinierius
Gunaras Glemža,
VPS vyriausiasis specialistas
Viktoras Katkus,
ESPAV Veiklos ir biudžeto
planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina
Meškutavičienė
Pagal kompetenciją:
TBV Dvišalio
bendradarbiavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Aušra
Juzefovičiūtė, SKOV, TVV,
KTV, IV, PV

13

3 veiksmas: pasirašyti VSAT ir
Ukrainos valstybinės pasienio
tarnybos 2020–2021 m.
bendradarbiavimo priemonių
planą ir vykdyti jo 2020 m.
numatytas priemones.
4 veiksmas: pasirašyti VSAT
2020–2021 m. bendradarbiavimo
priemonių planą su Baltarusijos
Respublikos sienos apsaugos
institucija ir vykdyti jo 2020 m.
įgyvendinimo priemones.
01.02
01-02-01

Koordinatoriai – KTV viršininkas
Donatas Škarnulis, Imuniteto valdybos
viršininkas Evaldas Skirmantas

Uždavinys: užtikrinti nusikalstamų veikų atskleidimą ir ištyrimą
Priemonė: atskleisti ir
ištirti nusikalstamas
veikas, nustatytas vykdant
valstybės sienos apsaugą,
užkardyti bei ištirti
korupcijos atvejus

1 veiksmas: atlikti nusikalstamų
veikų ikiteisminį tyrimą.

6 563
2 veiksmas: vykdyti kriminalinę
žvalgybą, užkardyti ir atskleisti
nusikalstamas veikas.

Vidutinė
nusikalstamos veikos
tyrimo trukmė, ne
daugiau kaip,
kalendorinėmis
dienomis – 130
Ištirtų sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų
dalis, ne mažiau kaip,
proc. – 77
Atlikus rezultatyvius
kriminalinės
žvalgybos tyrimus
užbaigtų bylų dalis, ne
mažiau kaip, proc. –
74

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Ikiteisminio tyrimo
skyriaus viršininkas Viktor
Cilindz, vyriausieji tyrėjai:
Kazimir Kasparevič,
Birutė Stankevičienė,
Gonorata Jermakova,
pasienio rinktinės
Pagal kompetenciją;
KTV Kriminalinės žvalgybos
viršininkas Edvardas
Černiauskas,
Imuniteto valdybos
viršininkas Evaldas
Skirmantas,
pasienio rinktinės

14

3 veiksmas: vykdyti nusikaltimų
dėl neteisėto praturtėjimo ir
nusikalstamu būdu gauto turto
legalizavimo ištyrimą

01-02-02

Priemonė: stiprinti VSAT
pareigūnų, atliekančių
narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
bei jų pirmtakų
(prekursorių)
kontrabandos kontrolę,
administracinius

12

4 veiksmas: vykdyti bendrus
kriminalinės žvalgybos tyrimus su
Lenkijos, Latvijos, Estijos ir
Baltarusijos Respublikų sienos
apsaugos tarnybų kriminalinę
žvalgybą vykdančiais padaliniais,
siekiant užkardyti organizuotą
neteisėtą migrantų gabenimą.
5 veiksmas: dalyvauti EUROPOL
EMPACT (Europos
tarpdisciplininė kovos su
nusikalstamomis grėsmėmis
platforma), neteisėtos migracijos
užkardymo prioriteto veikloje.
6 veiksmas: modernizuoti
Elektroninę užduočių teikimo
sistemą, sukurti elektroninę
įslaptintos dokumentacijos
registracijos sistemą.
1 veiksmas: organizuoti
mokymus ar dalyvauti kitų
institucijų organizuojamuose
mokymuose narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) apyvartos
kontrabandos kontrolės srityje.

Per tris metus ištirtų
nusikaltimų dėl
neteisėto praturtėjimo
(BK 1891) ir
nusikalstamu būdu
gauto turto
legalizavimo (BK 216
str.) dalis, ne mažiau
kaip, proc. – 50
Vykdyta bendrų
tyrimų, ne mažiau
kaip, skaičius – 2

Dalyvauta veikloje
nuo poreikio, proc. –
100

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Ikiteisminio tyrimo
skyriaus viršininkas Viktor
Cilindz, vyriausieji tyrėjai:
Kazimir Kasparevič,
Birutė Stankevičienė,
Gonorata Jermakova,
pasienio rinktinės

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Kriminalinės žvalgybos
skyriaus viršininkas Edvardas
Černiauskas, vyriausieji
tyrėjai Ričardas Šleinius,
Martynas Šantaras,
Mantas Nacas

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Kriminalinės žvalgybos
skyriaus vyriausieji tyrėjai
Martynas Šantaras,
Mantas Nacas, Natalija
Garlienė

202012-31

Pagal kompetenciją:
KTV Trečiojo specialiųjų
užduočių skyriaus viršininkas
Skirmantas Gedgaudas

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Kriminalinės žvalgybos
skyriaus viršininkas Edvardas
Černiauskas, pasienio
rinktinės

Panaudota skirtų lėšų,
ne mažiau kaip, proc.
– 100

15

gebėjimus
01-02-03

01.03

01-03-01

Priemonė: įsigyti įrangos
kovai su kontrabanda ir
skatinti pareigūnus,
dalyvavusius užkardant
tabako gaminių
kontrabandą

172

1 veiksmas: įsigyti įrangą kovai
su kontrabanda.

Panaudota įrangos
įsigijimui skirtų lėšų,
ne mažiau kaip, proc.
– 100

2 veiksmas: skatinti pareigūnus,
dalyvavusius užkardant tabako
gaminių kontrabandą.

Panaudota skatinimui
skirtų lėšų, ne mažiau
kaip, proc. – 100

Uždavinys: užtikrinti optimalius žmogiškuosius ir materialinius išteklius

Priemonė: rengti
pareigūnus pagal pirminio
profesinio rengimo
programą, organizuoti ir
vykdyti mokymo renginius
Pasieniečių mokykloje

1 712

1 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti atranką į Pasieniečių
mokyklą.

I–IV
ketv.

KTV viršininkas Donatas
Škarnulis

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV viršininkas Donatas
Škarnulis, PV Valdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas Mindaugas
Večerskis

Koordinatoriai – PV viršininkas
Arūnas Tuzas, ESPAV viršininkas
Virgaudas Lukoševičius, Turto valdymo
valdybos aptarnavimo skyriaus vedėjas
Remigijus Švelnia

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data
202009-01

2 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti kursantų mokymo
procesą.

Pasieniečio
kvalifikaciją įgijusių
Pasieniečių mokyklos
kursantų, ne mažiau
kaip, skaičius – 58

Pagal kompetenciją:
PV mokymų skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas, PM
viršininkas Deividas
Kaminskas, PM Mokymo
organizavimo viršininkas
Miroslav Rabovič

Pagal kompetenciją:
PM Mokymo organizavimo
viršininkas Miroslav Rabovič,
III ketv.
PM Mokymo organizavimo
vyriausioji specialistė Anna
Volčok

16

01-03-02

Priemonė: organizuoti
VSAT pareigūnų,
dirbančių užsieniečių
kontrolės bei grąžinimo
srityje, mokymus jų
gebėjimams stiprinti

10

3 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti kvalifikacijos tobulinimo
renginius Pasieniečių mokykloje.

Įvykdyta renginių
pagal planą, ne
mažiau kaip, proc. –
50

4 veiksmas: organizuoti
FRONTEX ir kitų tarptautinių
partnerių mokymo renginius
VSAT, kitų Lietuvos institucijų ir
užsienio valstybių pareigūnams.

Įvykdyta renginių, ne
mažiau kaip, skaičius
–3

5 veiksmas: organizuoti antrąjį
Pasieniečių mokyklos kokybės
vadybos sistemos priežiūros
auditą pagal ISO 9001 standartą.
1 veiksmas: organizuoti VSAT
pareigūnų, dirbančių užsieniečių
kontrolės bei grąžinimo srityje,
mokymus.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

202006-30

Panaudota suplanuotų
lėšų, dalis proc. – 100

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
PM Mokymo organizavimo
viršininkas Miroslav Rabovič,
PM Mokymo organizavimo
skyriaus vyriausioji
specialistė Justyna Viduto
Pagal kompetenciją:
PM Mokymo organizavimo
viršininkas Miroslav Rabovič,
PM Mokymo organizavimo
skyriaus personalo mokymo
specialistė Vaida
Samanavičienė
Pagal kompetenciją:
PM viršininkas Deividas
Kaminskas, PM vadybos
konsultantė Simona Latvytė
Pagal kompetenciją:
URC Tyrimų skyriaus
viršininkas Tomas
Čepulkovskis,
PV Mokymo skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas, KTV
Migracijos skyriaus
vyriausiosios specialistės Ina
Kolelienė, Ramunė
Kazakauskienė
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01-03-03

01-03-04

Priemonė: aprūpinti
VSAT struktūrinius
padalinius priemonėmis,
būtinomis prieglobsčio
prašytojams ir
sulaikytiems
užsieniečiams tinkamai
priimti ir laikinai
apgyvendinti
Priemonė: aprūpinti
pareigūnus ginkluote ir
specialiomis priemonėmis
(įranga), tarnybine
uniforma, informacinių
technologijų ir ryšių
priemonėmis bei
transporto priemonėmis
pagal nustatytus standartus

20

1 veiksmas: įsigyti priemonių,
būtinų prieglobsčio prašytojams ir
sulaikytiems užsieniečiams
tinkamai priimti ir laikinai
apgyvendinti bei paskirstyti jas
struktūriniams padaliniams.

Panaudota suplanuotų
lėšų, dalis proc. – 100

1 veiksmas: įsigyti kompiuterinę
ir ryšių techniką.

Pareigūnų, aprūpintų
pagal nustatytus
standartus, dalis, proc.
– 100

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
KTV Migracijos skyriaus
viršininkas Audrius Šantaras,
TVV Aptarnavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Erika
Gedraitienė

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją TVV
Techninių priemonių
vystymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Aleksandras
Tumanovas, vyriausiasis
specialistas Valdas Strumila,
vyresnioji specialistė Laimutė
Miklušienė, logistikos
specialistas Vytautas
Mickūnas,
Informatikos skyriaus
patarėjas Aurelijus
Atraškevičius, VPS vedėja
Eglė Maigienė

2 veiksmas: įsigyti tarnybinę
uniformą ir ekipuotę.

1544

3 veiksmas: įsigyti transporto
priemonių, specialiųjų priemonių
(įrangos).

4 veiksmas: paskirstyti įsigytas
priemones tarnybos
struktūriniams padaliniams.

18

01-03-05

Priemonė: URC pastatų
Pabradėje, Vilniaus g. 100,
rekonstravimas ir statyba
(EKF programos projekto
vykdytojo įnašas)

1 veiksmas: vykdyti statybos ir
rekonstrukcijos darbus.

44

01-03-06

01-03-07

01-03-08

Priemonė: valstybės
sienos apsaugai
reikalingos infrastruktūros
įrengimas pasienio
juostoje prie valstybės
sienos su Rusijos
Federacija ir Baltarusijos
Respublika

Priemonė: organizuoti ir
vykdyti VSAT struktūrinių
padalinių materialinį
aprūpinimą ir užtikrinti
infrastruktūros išlaikymą

Priemonė: kelti pareigūnų
ir darbuotojų kvalifikaciją

288

3 496

33

Sulaikytų trečiųjų
šalių piliečių ir
prieglobsčio prašytojų
apgyvendinimo ir
priėmimo sąlygų
Užsieniečių
registracijos centre
atitiktis teisės aktų
reikalavimams, ne
mažiau kaip, proc. –
90

1 veiksmas: įrengti Lietuvos
Respublikos ir Rusijos
Federacijos valstybių sienos
apsaugos objektus ir įrenginius
pasienio juostoje.

Panaudota suplanuotų
lėšų, dalis proc. – 100

1 veiksmas: vykdyti VSAT
struktūrinių padalinių materialinį
aprūpinimą ir išlaikyti
infrastruktūrą.

Panaudota suplanuotų
lėšų, dalis proc. – 100

1 veiksmas: nustatyti VSAT
personalo mokymo prioritetus,
rinkti ir įvertinti kvalifikacijos

Parengtas
VSATpersonalo
kvalifikacijos

IV
ketv.

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

202012-01

Pagal kompetenciją:
TVV Infrastruktūros plėtros ir
paslaugų skyriaus patarėjas
Algirdas Kazakevičius,
vyriausiasis specialistas
Marijanas Šekštelo,
URC Priėmimo sąlygų
organizavimo skyriaus
vedėjas Romaldas Vainickas,
VPS vedėja Eglė Maigienė,
ESPAV Veiklos ir biudžeto
planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta
Vitienė
Pagal kompetenciją:
TVV Infrastruktūros plėtros ir
paslaugų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Audrius Kalesnikas,
ESPAV Veiklos ir biudžeto
planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina
Meškutavičienė, VPS
vyresnysis specialistas
Gintautas Žibėnas
Pagal kompetenciją:
TVV Vilniaus skyriaus
vedėjas Svajūnas Juodagalvis,
Varėnos skyriaus vedėjas
Antanas Butrimanskas,
Pagėgių skyriaus vedėjas
Rytis Kostiuška, VPS vedėja
Eglė Maigienė
Pagal kompetenciją:
PV Mokymo skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas, PM
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tobulinimo poreikius, parengti
VSAT personalo kvalifikacijos
tobulinimo planą.
2 veiksmas: užtikrinti pakankamą
personalo (mokytojų), vykdančio
tęstinį profesinį mokymą, skaičių.

3 veiksmas: organizuoti ir
vykdyti tarnybos personalo
kvalifikacijos tobulinimo
renginius.

tobulinimo planas per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
Užtikrintas
pakankamas personalo
(mokytojų),
vykdančio tęstinį
profesinį mokymą,
kiekis, proc. – 100
Organizuota
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
dalis nuo patvirtinto
plano, ne mažiau kaip,
proc. – 50

Mokymo organizavimo
skyriaus viršininkas Miroslav
Rabovič

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

01-03-09

Priemonė: Vilniaus
pasienio rinktinės
Dieveniškių užkardos
pastato Šalčininkų r. sav.,
Dieveniškių mstl.,
Geranorių g. 36, šiluminio
ūkio rekonstravimas ir
garažo statyba

654

4 veiksmas: vertinti kvalifikacijos
tobulinimo renginių organizavimo
ir turinio kokybę.
1 veiksmas: rekonstruoti Vilniaus
pasienio rinktinės Dieveniškių
užkardos Šalčininkų r. sav.,
Dieveniškių mstl., Geranorių g. 36
pastatą, šiluminį ūkį ir pastatyti
garažą.

Parengta pažyma,
skaičius – 1

IV
ketv.

Panaudota suplanuotų
lėšų, dalis proc. – 90
I–IV
ketv.

PV Mokymo skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas
Pagal kompetenciją:
PV Mokymo skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas, PV
Psichologų skyriaus vedėja
Virginija VeličkaitėKurtanidzė,
PM Mokymo organizavimo
skyriaus viršininkas Miroslav
Rabovič, SKOV Kinologinės
veiklos skyriaus viršininkas
Žydrūnas Karčiauskas,
SKOV BSKC viršininkas
Aleksejus Livšic, KTV
Kriminalinių tyrimų skyriaus
viršininkas Pavelas
Staškevičius
Pagal kompetenciją:
PV mokymo skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas
Pagal kompetenciją:
TVV Infrastruktūros plėtros ir
paslaugų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vladimir Buračevskij

20

01-03-10

Priemonė: teikti mokamas
paslaugas – nuomoti
tarnybos valdomą turtą ir
laikinai nenaudojamą
nekilnojamąjį turtą bei
daryti baudžiamųjų bylų
dokumentų kopijas

70

1 veiksmas: nuomoti tarnybos
valdomą turtą, už nuomą gautas
lėšas panaudoti infrastruktūros
priežiūrai, funkcionavimui,
ilgalaikio turto įsigijimui bei
aptarnaujančio personalo darbo
apmokėjimui.
2 veiksmas: daryti baudžiamųjų
bylų dokumentų kopijas.

Panaudota gautų lėšų
dalis, ne mažiau kaip,
proc. – 90

I–IV
ketv.

Pagal kompetenciją:
TVV Aptarnavimo skyriaus
vedėjas Remigijus Švelnia,
KTV Ikiteisminio tyrimo
skyriaus viršininkas Viktoras
Cilindz, pasienio rinktinių
ikiteisminio tyrimo skyrių
viršininkai
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II SKYRIUS
2020 METŲ ĮSTAIGOS PRIORITETINIAI DARBAI
Koordinatorius (-iai)
Kodas
01
01.01

Veiksmų / poveiksmių
pavadinimai
Kryptis: ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas
Pagrindiniai darbai

Vykdyti Nacionalinės Vidaus
saugumo fondo 2014–2020 m.
programos veiksmų įgyvendinimo
plano priemones pagal VSAT
kompetenciją

Proceso /
Data
indėlio rodiklis

Per nustatytą
terminą, ne
1. Atnaujinti sienos stebėjimo vėliau kaip,
sistemas
Pagėgių
pasienio data
rinktinės
Vileikių
pasienio
užkardoje, Vilniaus pasienio
rinktinės Padvarionių ir Kenos
pasienio užkardų ruože.

2. Vykdyti

jūros
sienos
stebėjimo sistemos atnaujinimo
darbus.

3. Įgyvendinti projekto
„Specializuoti ir aukštesnio
lygio sienos apsaugos pareigūnų
mokymai, II etapas“ priemones.

202012-31

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data
202012-31

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

Vykdytojas (-ai)

Pagal kompetenciją:
SKOV Sienos stebėjimo skyriaus
viršininkas Vytautas Ulevičius,
vyriausieji specialistai Sergėjus
Mandrykinas, Marek Klimuk,
elektronikos ir telekomunikacijų
inžinierius Gunaras Glemža, ESPAV
Veiklos ir biudžeto planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Lina
Meškutavičienė
Pagal kompetenciją
Pagėgių PR Pakrančių apsaugos
skyriaus viršininkas Aleksejus
Skorochod, SKOV patarėjas
Žydrūnas Nesteckis, ESPAV Veiklos
ir biudžeto planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina
Meškutavičienė, SKOV Sienos
stebėjimo skyriaus vyriausioji
specialistė Ramunė Jašinskaitė
Pagal kompetenciją:
PV Mokymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Virgilijus Jovarauskas,
SKOV KVS vyriausiasis specialistas
Kęstutis Kriaučiūnas, Viešųjų
pirkimų skyriaus vyresnioji
specialistė Jelena Beliakova, ESPAV
Veiklos ir biudžeto planavimo
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4. Įgyvendinti projekto
,,Rekomendacijų, atsižvelgiant į
Šengeno vertinimo ir stebėjimo
mechanizmo taikymo rezultatus,
įgyvendinimas“ priemones.

5. Įgyvendinti projekto
„Kinologijos pajėgumų
stiprinimas, II etapas ir projekto
„Kinologijos pajėgumų
stiprinimas, III etapas“
priemones.

6. Įgyvendinti projekto „VSAT
kinologijos pajėgumų
stiprinimas, II etapas ir projekto
„VSAT kinologijos pajėgumų
stiprinimas, III etapas“
priemones.

7. Įgyvendinti projekto „STS
darbuotojų mokymas, II etapas“
priemones.

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

202012-31

202012-31

202012-31

skyriaus vyriausiasis specialistas
Raimondas Valkauskas
Pagal kompetenciją:
PV Mokymo skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas, VPS vedėja Eglė
Maigienė, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Raimondas
Valkauskas
Pagal kompetenciją:
SKOV Kinologinės veiklos skyriaus
viršininkas Žydrūnas Karčiauskas,
vyriausiasis specialistas Marjan
Deinarovič, VPS vedėja Eglė
Maigienė, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Raimondas
Valkauskas
Pagal kompetenciją:
SKOV Kinologinės veiklos skyriaus
viršininkas Žydrūnas Karčiauskas,
vyriausiasis specialistas Marjan
Deinarovič, VPS vedėja Eglė
Maigienė, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Raimondas
Valkauskas
Pagal kompetenciją:
PV Mokymo skyriaus vedėjas
Giedrius Geniušas, SKOV KVS
vyriausiasis specialistas Kęstutis
Kriaučiūnas, VPS vyresnioji
specialistė Jelena Beliakova, ESPAV
Veiklos ir biudžeto planavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Raimondas Valkauskas
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01.02.

Vykdyti Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fondo lėšomis
įgyvendinamas priemones

1. Įgyvendinti projekto
,,Paslaugų teikimas
grąžinamiems trečiųjų šalių
piliečiams“ veiklas.

2. Įgyvendinti projektą
,,Grąžinamų ir išsiunčiamų
asmenų apgyvendinimo sąlygų
gerinimas ir saugumo
užtikrinimas“.

3. Įgyvendinti projektą
,,Prieglobsčio prašytojų
bendrabučio remontas“.

4. Pagal kompetenciją
įgyvendinti projektus dėl
užsieniečių perkėlimo į Lietuvos
Respublikos teritoriją iš ES
valstybių narių ir iš trečiosios
šalies.

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data
202012-31

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

202012-31

Pagal kompetenciją:
KTV Migracijos skyriaus viršininkas
Audrius Šantaras, VPS vedėja Eglė
Maigienė, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Vitienė
Pagal kompetenciją:
TVV Infrastruktūros plėtros ir
paslaugų skyriaus patarėjas Algirdas
Kazakevičius, vyriausiasis
specialistas Marijanas Šekštelo, URC
Priėmimo sąlygų organizavimo
skyriaus vedėjas Romaldas
Vainickas, VPS vedėja Eglė
Maigienė, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Vitienė
Pagal kompetenciją:
TVV Infrastruktūros plėtros ir
paslaugų skyriaus patarėjas Algirdas
Kazakevičius, URC Priėmimo sąlygų
organizavimo skyriaus vedėjas
Romaldas Vainickas, VPS vedėja
Eglė Maigienė, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Vitienė
Pagal kompetenciją:
KTV Migracijos skyriaus viršininkas
Audrius Šantaras,
Vilniaus oro uosto PU vadas

24

5. Įgyvendinti projekto
„Užsieniečių priverstinio
grąžinimo ir išsiuntimo
organizavimas“ veiklas.
6. Įgyvendinti Erasmus +
projektą pagal mobilumo
projektą Nr. 2019-1-LT01KA102-0060297 „VSAT
Pasieniečių mokyklos ir
kinologų kompetencijų
tobulinimas“.
02
02.01.

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

202012-31

Pagal kompetenciją:
KTV Migracijos skyriaus viršininkas
Audrius Šantaras, VPS vedėja Eglė
Maigienė, URC viršininkas
Aleksandras Kislovas,
Tyrimų skyriaus viršininkas Tomas
Čepulkovskis
Pagal kompetenciją:
SKOV KVS viršininkas Žydrūnas
Karčiauskas, SKOV KVS
vyriausiasis specialistas Kęstutis
Kriaučiūnas, PM Mokymo skyriaus
vyriausiasis specialistas Ignas
Valkauskas, ESPAV vyresnioji
patarėja Aistė Kučinskė

Kryptis: pasirengimo valstybės ginkluotai gynybai užtikrinimas
Vykdyti pasirengimo ginkluotai
gynybai organizacines priemones

1. Vykdyti pareigūnų karinį
rengimą pagal Lietuvos
kariuomenės vado patvirtintus
reikalavimus.
2. Dalyvauti bendrose pratybose
su Lietuvos kariuomene ir
Šaulių Sąjunga.
3. Pagal poreikį Atnaujinti
ginkluotųjų
pajėgų
mobilizacijos plano VSAT dalį
(po GP mobilizacijos plano
bendrosios dalies atnaujinimo).
4. Atnaujinti VSAT ginkluotos
gynybos operacinį planą (po
bendro valstybės ginkluotos
gynybos
operacinio
plano
atnaujinimo).

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data
Dalyvauta
pratybose,
dalis proc.–
100
Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data
Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

I–IV
ketv.

202012-31

202012-31

Pagal kompetenciją:
Karybos reikalų skyrius,
PV
Pagal kompetenciją:
Karybos reikalų skyrius,
pasienio rinktinės, SPS, SKOV
Pagal kompetenciją:
Karybos reikalų skyrius, PV, TVV

Pagal kompetenciją:
Karybos reikalų skyrius, pasienio
rinktinės
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02.02.

03
03.01.

03.02.

Gerinti tarnybos aprūpinimą NATO
standartus atitinkančia ginkluote

1. Įsigyti NATO standartus
atitinkančios ginkluotės ir
amunicijos.

Įrengti ir įdiegti pasienio kontrolės
punktuose ES atvykimo/išvykimo
sistemą

Per nustatytą
1. Parengti ES atvykimo/ terminą, ne
išvykimo
sistemos vėliau kaip,
funkcionavimui skirtos įrangos data
technines specifikacijas.
„VPP 5.4.3. Darbas“

Katerio įsigijimas

2. Įsigyti pakrančių
katerį.
„VPP 5.4.3. Darbas“

03.04.

202012-31

TVV, ESPAV, Karybos reikalų
skyrius

202009-30

Pagal kompetenciją:
SKOV Pasienio kontrolės punktų
skyriaus viršininkas Sigitas
Ratkevičius, Informatikos skyriaus
viršininkas Artūras Nakovas, ESPAV

Kryptis: LR Vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimas

1. Įsigyti pakrančių
laivą
„VPP 5.4.3. Darbas“

03.03.

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

Per nustatytą
terminą
patrulinį pasirašyta
sutartis, ne
vėliau kaip,
data
Per nustatytą
patrulinį terminą, ne
vėliau kaip,
data

Laivų su oro pagalvėmis ir
greitaeigių katerių įsigijimas

Turimų orlaivių parko bei įrangos
optimizavimas ir atnaujinimas

202007-15

202012-31

Įsigyti greitaeigį katerį.
„VPP 5.4.3. Darbas“

Per nustatytą
terminą
paskelbtas
pirkimas, ne
vėliau kaip,
data

202011-01

Atnaujinti aviacijos parko
techninę įrangą.
„VPP 5.4.3. Darbas“

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202006-30

Pagal kompetenciją:
VPS vedėja Eglė Maigienė,
SKOV patarėjas Žydrūnas Nesteckis,
Pagėgių PR, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina
Meškutavičienė
Pagėgių PR,
SKOV patarėjas Žydrūnas Nesteckis,
ESPAV Veiklos ir biudžeto
planavimo skyriaus vyriausioji
specialistė Lina Meškutavičienė
Pagal kompetenciją:
VPS vedėja Eglė Maigienė,
SKOV patarėjas Žydrūnas Nesteckis,
Pagėgių PR, ESPAV Veiklos ir
biudžeto planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina
Meškutavičienė
AV viršininkas Rolandas Volskis
TVV Infrastruktūros plėtros ir
paslaugų skyriaus vyriausiasis
specialistas Edvardas Bogdevičius
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04
04.01.

04.02.

04.03.

Kryptis: Dalyvavimas projektinėje veikloje
Europos Sąjungos Dvynių projektas su
Serbija
Vykdyti projekto veiklas pagal
VSAT kompetenciją.
Europos Sąjungos Dvynių projektas su
Palestina

Vykdyti projekto veiklas pagal
VSAT kompetenciją.

Informacijos mainų įrankio tarp
Baltijos valstybių vystymas BSIEG 2
Įsigyti bepilotę skraidyklę su
daviklių sistema.

04.04.

04.05.

Dalyvavimas FOLDOUT projekte
(programos „Horizontas 2020“ dalis),
skirtame sukurti technologijas,
aptinkančias asmenis miškingose
teritorijose

Dalyvavimas INCLUDING (angl.
INnovation CLUster for raDIological
and Nuclear emerGencies) projekte
(programos „Horizontas 2020“ dalis),
skirtame sukurti klasterį (Federaciją),
pagal kurį būtų kaupiama ir dalijamasi
turimais ištekliais bei technologijomis
radiologinio ir branduolinio saugumo
užtikrinimo srityje

Dalyvauti kompleksinės sienos
stebėjimo sistemos diegimo
vertinime.

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data
Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data
Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

202012-31

202012-31

Dalyvauta
pagal poreikį
proc. – 100

Dalyvauti rengiant radiologinio
ir branduolinio saugumo
užtikrinimo mokymo spragų
bei poreikių analizę ir scenarijų Dalyvauta
kūrimą, dalyvauti kuriant
pagal poreikį
bendrą radiologinio ir
proc. – 100
branduolinio saugumo
užtikrinimo mokymo sistemą
bei organizuojant bendruosius
veiksmus (mokymus).

I–IV
ketv.

I–IV
ketv.

TBV Europos Sąjungos ir Frontex
reikalų skyriaus viršininkė Agnė
Vereškienė
Pagal kompetenciją:
SKOV PKPS vyriausiasis specialistas
Audrius Pauliukevičius, URC Tyrimų
skyriaus vyresnysis specialistas
Irmantas Matulis
Pagal kompetenciją:
SKOV patarėja Vilija Plotnikovienė
SKOV NKC viršininkas Marius
Drūtys, SKOV NKC vyriausieji
specialistai: Artūras Čeida, Arūnas
Lučinskas
Pagal kompetenciją:
SKOV Sienos stebėjimo skyriaus
viršininkas Vytautas Ulevičius,
vyriausieji specialistai Marek
Klimuk, Aleksandr Jefremov, TBV
Dvišalio bendradarbiavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Laurynas
Okockis
Pagal kompetenciją: SKOV BSKC
viršininkas Aleksejus Livšic,
vyriausieji specialistai: Dinara
Neimontaitė, Vaida Čapaitė, Vladas
Marcinkevičius, Žygimantas
Kalpokas
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04.06.

04.07.

04.08.

04.09.

Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos
apsaugos tarnybų bendradarbiavimas
(pagal Interreg Lietuva–Lenkija
Europos regionų vystymo fondą)
2014–2020 m. Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programos prioriteto „Vietos ir
regioninių valdžios institucijų
gebėjimų stiprinimas sprendžiant
bendrus iššūkius“ kinologijos vystymo
srityje vykdymas
Dalyvavimas Dvynių projekte
„Parama Baltarusijos pasienio
komitetui įgyvendinant nacionalinę
integruoto sienų valdymo (IBM)
strategiją“
Dalyvavimas D4FLY projekte
(programos „Horizontas 2020“ dalis),
skirtame sukurti technologijas, kurios
palengvintų ir pagreitintų sienų
kirtimo procedūras

Vykdyti projekto veiklas pagal
VSAT kompetenciją.

Rengti projekto įgyvendinimo
dokumentus, pasirašyti pirkimo
sutartį.

Vykdyti projekto veiklas pagal
VSAT kompetenciją.

Dalyvauti sukuriant
technologijas, kurios
palengvintų ir pagreitintų sienų
kirtimo procedūras vertinime.

04.10.
Europos kelionių informacijos ir
leidimų reglamento įgyvendinimas

Vykdyti pasirengimo ETIAS
nacionalinio padalinio veiklai
priemones.

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data
Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

Pagal kompetenciją:
SKOV patarėja Vilija Plotnikovienė,
ESPAV Veiklos ir biudžeto
planavimo skyriaus finansų
planuotoja Neringa Kačinskienė

202012-31

Pagal kompetenciją:
SKOV Kinologinės veiklos skyriaus
viršininkas Žydrūnas Karčiauskas,
vyriausiasis specialistas Marjan
Deinarovič

202012-31

Pagal kompetenciją:
TBV viršininkas Vaidas Čypas,
SKOV Sienos stebėjimo skyriaus
viršininkas Vytautas Ulevičius

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

Per nustatytą
terminą, ne
vėliau kaip,
data

202012-31

___________
Santrumpos:
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
SKOV – Sienos kontrolės organizavimo valdyba;
KTV – Kriminalinių tyrimų valdyba;
AV – Aviacijos valdyba;
PKP – Pasienio kontrolės punktai;

Pagal kompetenciją:
KTV Kriminalistinių tyrimų skyriaus
viršininkas Pavelas Staškevičius,
TBV Dvišalio bendradarbiavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Laurynas Okockis
Pagal kompetenciją:
PM Profesinių dalykų skyriaus
Alvydas Jankauskas, Informatikos
skyriaus viršininkas Artūras Nakovas,
ESPAV
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NKC –Nacionalinis koordinacinis centras;
TBV – Tarptautinio bendradarbiavimo valdyba;
Ignalinos PR – Ignalinos pasienio rinktinė;
PU – pasienio užkardos;
Varėnos PR – Varėnos pasienio rinktinė;
Pagėgių PR – Pagėgių pasienio rinktinė;
Vilniaus PR – Vilniaus pasienio rinktinė;
BSKC –Branduolinio saugumo kompetencijos centras;
VPS –Viešųjų pirkimų skyrius;
PV – Personalo valdyba;
ESPAV – Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdyba;
PM – Pasieniečių mokykla;
URC – Užsieniečių registracijos centras;
TVV – Turto valdymo valdyba.

