PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1V-381
TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2016–2018 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

I
II
III
IV
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ PRIORITETAI
Įgyvendinta plano
100
Turto valdymo ir
ūkio departamento priemonių, procentais

4.5.5.

01.12

01-01-01

1

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Parengti 3-jų metų būtinosios
medicininės įrangos
atnaujinimo, medicinos
prie Lietuvos
personalo administracinių
Respublikos
gebėjimų ir kompetencijų
Vidaus reikalų
vidaus reikalų sistemos
ministerijos2
sveikatos priežiūros srityje
direktorius
didinimo priemonių planą ir
pagal kompetenciją pradėti jį
įgyvendinti,
VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SAUGOS IR ELEKTRONINĖS VALDŽIOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VIDAUS REIKALŲ
INFORMACINIŲ BEI RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA
Vykdyti teisės aktų nustatytą informacinių išteklių saugos politikos
Asignavimai – 41
įgyvendinimo priežiūrą (atlikti informacinių technologijų saugos atitikties,
rizikos, pažeidžiamumų vertinimą, parengti informacijos saugos mokymų
medžiagą)
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
12.30
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,

Kriterijaus reikšmės ketvirčiais pateikiamos augančia tvarka (pvz. I ketv. reikšmė 2 ir II-ojo ketv. reikšmė 2, tai žymima I ketv. 2, II ketv. 4 ir t.t.. IV n ketv. Reikšmė yra suminė
metų reikšmė)
2
Toliau Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pareigybės ir padaliniai be nuorodos ,, Turto valdymo ir ūkio departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos“

2

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

01-01-02

01-02-04

01-02-05

02-01-05

Apskaitos ir
finansų skyrius
Atnaujinti Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) saugos sistemų
įrangą
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Pertvarkyti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro Europos Sąjungos
funkcinį komponentą, siekiant gerinti keitimąsi teistumo informacija per
Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti
Materialinio
pirkimo-pardavimo sutartį ir ją
aprūpinimo
vykdyti
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro techninių priemonių, skirtų
teikti duomenis apie draudimą asmenims užsiimti tam tikra veikla,
sukūrimas
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Nuomoti Microsoft programinę įrangą

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
Asignavimai – 150

-

-

-

12.30

Asignavimai – 72

-

-

-

12.30

Asignavimai – 150

-

-

-

12.30

Asignavimai – 404
24
24
178

178
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Organizuoti ir atlikti viešuosius
pirkimus pagal Informatikos ir
ryšių departamento prie VRM
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimopardavimo sutartį ir ją vykdyti

02-01-06

02-01-08

02-01-11

Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
Teisės skyrius,
data
Materialinio
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Prižiūrėti Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių patalpų elektros maitinimo, kondicionavimo,
fizinės apsaugos sistemas
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Išsinuomoti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) komponentus
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Prižiūrėti ir tvarkyti Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangą
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,

-

II
-

III
-

IV
12.30

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.30

Asignavimai –956
32
228
228

468

Asignavimai –280
31
76
86

87

12.30

12.30
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-12

02-01-13

02-01-15

Apskaitos ir
finansų skyrius
Apdrausti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT) infrastruktūrą
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Prižiūrėti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) bazinių stočių tvirtinimo konstrukcijas ir bokštus
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, parengti
Materialinio
paslaugų teikimo sutarties
aprūpinimo
projektą
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Palaikyti dokumentų valdymo sistemos techninę infrastruktūrą
Organizuoti ir atlikti viešuosius
pirkimus pagal Informatikos ir
ryšių departamento prie VRM
pateiktą užduotį, parengti
paslaugų teikimo sutarties
projektą

02-01-16

-

-

Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
Teisės skyrius,
data
Materialinio
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Įsigyti Informatikos ir ryšių departamento prie VRM nenaudojamų
telekomunikacinių kabelių, paklotų TEO LT, AB ryšių kabelių kanaluose,
išmontavimo paslaugas

-

Organizuoti ir atlikti viešuosius

-

Viešųjų pirkimų

Atlikta per nustatytą

II

-

-

-

III

-

-

-

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
Asignavimai –18
13,2

4,8

Asignavimai – 19
6,3

12,7

Asignavimai – 100
9,2

90,8

12.30

12.30

12.30

Asignavimai – 6

-

-

12.30

5

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
Teisės skyrius,
data
Materialinio
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Modernizuoti Vidaus reikalų skaitmeninę mobiliojo radijo ryšio sistemą
(SMRRS)
Organizuoti ir atlikti viešuosius Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį,
Materialinio
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Užtikrinti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) aprėptį, funkcionalumą ir valdymo saugą bei vykdyti
infrastruktūros plėtros II etapą
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM
Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Prijungti Bendrojo pagalbos centro padalinius ir apskričių centrų įstaigas,
vykdančias pagalbos funkcijas, prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT)

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

pirkimus pagal Informatikos ir
ryšių departamento prie VRM
pateiktą užduotį, parengti
paslaugų teikimo sutarties
projektą

02-01-17

02-01-19

02-01-20

Organizuoti ir atlikti viešuosius
pirkimus pagal Informatikos ir
ryšių departamento prie VRM
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimopardavimo sutartį ir ją vykdyti

Viešųjų pirkimų
skyrius,
Teisės skyrius,
Materialinio
aprūpinimo

Atlikta per nustatytą
terminą, ne vėliau kaip
data

Asignavimai – 485
185
-

-

-

12.30

Asignavimai – 193

-

-

-

12.30

Asignavimai – 57

-

-

-

12.30

300
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Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-21

02-01-22

skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Atnaujinti telefonų stotį Vidaus reikalų ministerijos centriniuose rūmuose
(Šventaragio g. 2 Vilnius)
Organizuoti ir atlikti viešuosius Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
pirkimus pagal Informatikos ir skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
ryšių departamento prie VRM Teisės skyrius,
data
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimo- Materialinio
pardavimo sutartį ir ją vykdyti
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
Plėsti Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naudotojų centralizuotą
valdymą

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 127
127
-

-

-

12.30

Asignavimai – 44
44

Organizuoti ir atlikti viešuosius
pirkimus pagal Informatikos ir
ryšių departamento prie VRM
pateiktą užduotį, sudaryti pirkimopardavimo sutartį ir ją vykdyti

01.15
01-01-06

Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
12.30
skyrius,
terminą, ne vėliau kaip
Teisės skyrius,
data
Materialinio
aprūpinimo
skyrius,
Apskaitos ir
finansų skyrius
VALSTYBĖS REMIAMA TEISĖSAUGOS IR TEISINGUMO INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR BUVUSIŲ PAREIGŪNŲ SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA IR KITOS SOCIALINĖS GARANTIJOS

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro aprūpinimas privaloma
medicinine diagnostine, gydymo įranga ir kitomis būtinomis priemonėmis
Aprūpinti pagal skirtą
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
finansavimą asmens sveikatos
skyrius,
terminą, ne vėliau
priežiūros įstaigas, kurių
Teisės skyrius,
kaip, data
steigėja yra Vidaus reikalų
Materialinio
ministerija, privaloma
aprūpinimo
medicinine diagnostine,
skyrius,
gydymo įranga ir kitomis
Apskaitos ir

Asignavimai –63
-

-

-

12.30

7

Kodas

01-01-07

02.01
01-02-13

01-03-05

02.11
R-02-11-01-01

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

I
II
III
IV
būtinomis priemonėmis
finansų skyrius
Vykdyti Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM likvidavimą
Asignavimai – 34
Atsiskaityti su atleidžiamais
Apskaitos ir
Atlikta per nustatytą
12.30
darbuotojais
finansų skyrius
terminą, ne vėliau
kaip, data
Apmokėti bylinėjimosi išlaidas
Apskaitos ir
Atlikta per nustatytą
12.30
pagal teismų sprendimus.
finansų skyrius
terminą, ne vėliau
kaip, data
VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ VALSTYBĖS POLITIKOS FORMAVIMAS, ĮGYVENDINIMO
KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ
Direktorius
Išnuomoti salę
12.30
Sudaryti sąlygas ministerijos
Asignavimai
krepšinio komandai dalyvauti
3,5
sporto turnyruose ir kituose
renginiuose
Asignavimai
Įdiegti naujas ir modernizuoti veikiančias fizinės apsaugos priemones Vidaus
reikalų ministerijoje
72
Parengti pirkimo užduotį
Nekilnojamojo
06.30
Atlikta per nustatytą
turto
terminą, ne vėliau
administravimo
kaip, data
skyrius
Organizuoti ir atlikti viešuosius
Atlikta per nustatytą
08.30 Viešųjų pirkimų
pirkimus
terminą, ne vėliau
skyrius
kaip, data
Parengti pirkimo-pardavimo
Atlikta per nustatytą
09.10 sutartie projektą
Teisės skyrius
terminą, ne vėliau
kaip, data
Vykdyti pirkimo-pardavimo
Nekilnojamojo
Atlikta per nustatytą
12.23
sutartį pagal
turto
terminą, ne vėliau
administravimo
kaip, data
skyrius
Apmokėti už priimtas
Atlikta per nustatytą
12.23
Apskaitos ir
prekes/paslaugas
terminą, ne vėliau
finansų skyrius
kaip, data
VIDAUS REIKALŲ INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų, kurių patikėjimo teise
Direktorius
11,54
valdomas nekilnojamasis turtas administruojamas centralizuotai, ūkinės priežiūros

8

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

P-02-11-01-0101
P-02-11-01-0102
P-02-11-01-0104
01-01-01

01-01-02

01-01-03

01-01-04

II

III

išlaidos, tenkančios 1 kv. metrui bendro įstaigos valdomo turto, neviršytų 11,6
Eur. (2018 m. – 11,3 Eur)
Turto valdymo ir ūkio departamento patikėjimo teise valdomų vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų panaudos pagrindais naudojamų
administracinės paskirties patalpų būklės gerinimas (procentais nuo bendro ploto)
Elektroniniai pirkimai (iš visų skelbiamų pirkimų) sudarys ne mažiau kaip,
procentais (2013 metais – 90; 2016 metais – 95)
Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų darbo vietos aprūpintos informacinių
technologijų priemonėmis, leidžiančiomis sudaryti, patvirtinti ar gauti
dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, ne mažiau kaip,
procentais
Vykdyti Vidaus reikalų
ministerijos ir jos finansuojamų
padalinių materialinį techninį
aprūpinimą ir turto apskaitą
Apskaityti turtą buhalterinėje
apskaitoje

Direktorius

Apskaitos ir
finansų skyrius

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

1,5

Direktorius

96

Direktorius

70

Direktorius

Asignavimai – 1.515

Savalaikis ir tinkamas
veiksmų atlikimas,
proc.

-

-

-

100

Apskaitytas turtas per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip data

-

-

-

12.30

-

-

-

12.30

Asignavimai – 523
Direktorius

-

-

-

4150

Asignavimai – 413

Įsigyti ilgalaikį turtą Vidaus reikalų ministerijos padalinių veiklai užtikrinti
Atlikti viešųjų pirkimų
Viešųjų pirkimų
Centralizuotai
procedūras, sudaryti ir įgyvendinti skyrius,
vykdomų viešųjų
pirkimo-pardavimo sutartis,
Materialinio
pirkimų vertė nuo
įsigytą turtą apskaityti
aprūpinimo
bendros viešųjų
buhalterinėje apskaitoje įsigyto
skyrius, Apskaitos pirkimų vertės ne
turto perdavimas tiesioginiams
ir finansų skyrius
mažiau, proc.
naudotojams
Direktorius
Sutvarkytas vidaus
VRM administracinio pastato
teritorijos pastatų
Vilniuje, Šventaragio g. 2, kiemo
fasadų plotas, kv. m.
fasadų kapitalinis remontas ir
atnaujinimas
Vykdyti rangos sutartį, pasirašyti
Statybų skyrius,
Atlikta per nustatytą
atliktų darbų priėmimo aktą,
Apskaitos ir
terminą, ne vėliau
pateikti objekto užbaigimo
finansų skyrius
kaip, data
deklaraciją
Pritaikyti patalpas, esančias Sapiegos g. 1, Vilniuje FNTT prie VRM

13
-

-

-

130

200

11.30

Asignavimai – 533

70

9

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

II

III

IV

poreikiams

01-01-05

1.

2.

Atlikti viešųjų pirkimų
Viešųjų pirkimų
Bendras įrengiamų
procedūras, sudaryti rangos
skyrius, Statybų
patalpų plotas, kv.m
sutartį ir ją įgyvendinti
skyrius
Atlikti Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM patikėjimo teise
valdomų nurašytų pastatų, esančių Upės g. 7, 9 Pelenių k., Karmėlavos sen.,
Kauno r., griovimo darbus
Atlikti viešųjų pirkimų
Viešųjų pirkimų
Atlikta per nustatytą
procedūras, sudaryti rangos
skyrius, Statybų
terminą, ne vėliau
sutartį ir ją įgyvendinti
skyrius
kaip, data
KITI 2016 METŲ DARBAI
Užtikrinti Nekilnojamojo turto
Statybų skyrius
Atlikta užduotis pagal atnaujinimo programos
kompetenciją per
įgyvendinimą Medicininės
nustatytą terminą, ne
reabilitacijos centre, Karaimų g.
vėliau kaip, data
73 A, Trakuose
Užtikrinti administracinio pastato Statybų skyrius
Atlikta užduotis pagal Vilniuje, Šventaragio g. 2,
kompetenciją per
korpuso 1B3/p I aukšto patalpų
nustatytą terminą, ne
(kab. 128 ir jame esančio archyvo
vėliau kaip, data
patalpos, pažymėtos plane indeksu
1−27) remonto darbų atlikimą

554

Užtikrinti pensijų gavėjams
duomenų ir informacijos
pateikimą apie buvusių vidaus
reikalų sistemos pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų neišmokėtos
dalies perskaičiavimą

Personalo ir
bendrųjų reikalų
skyrius

Atlikta užduotis pagal
kompetenciją per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
533

Asignavimai – 75

-

-

12.30

-

-

12.30

-

-

12.30

06.30

-

-

10

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
-

I
-

-

IV
12.30

-

-

-

12.30

Atlikta užduotis pagal
kompetenciją per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

-

12.30

Statybų skyrius

Atlikta užduotis pagal
kompetenciją per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

Personalo ir
bendrųjų reikalų
skyrius

Atlikta užduotis pagal
kompetenciją per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

Užtikrinti, perspektyvinį vidaus
reikalų sistemos viešųjų pirkimų
centralizavimo plano
įgyvendinimą

Viešųjų pirkimų
skyrius

Administracinio pastato Vilniuje,
Sapiegos g. 1, pastogės remonto
darbai, pritaikant patalpas FNTT
prie VRM struktūrinio padalinio,
perkelto iš patalpų Vilniuje, L
Sapiegos g. 17, funkcijų
vykdymui.

Statybų skyrius

Užtikrinti TVŪD prie VRM
patikėjimo teise valdomų nurašytų
pastatų, esančių Pelenių k.,
Karmėlavos sen., Kauno r.
griovimo darbų atlikimą

Statybų skyrius

Užtikrinti administracinio pastato
Vilniuje, Šventaragio g. 2,
korpuso 1b3/p ir 3B1/p
kompiuterinio elektros tiekimo
tinklo prijungimo prie
nepertraukiamo elektros tiekimo
šaltinio (VRM VSPD, VRM BD,
TVŪD prie VRM patalpos)
investicijų projekto parengimą
Užtikrinti Turto valdymo ir ūkio
departamente prie VRM
struktūrinį pertvarkymą, numatant
perduoti reorganizuojamo VRM
Autoūkio VRM ir įstaigų prie
VRM aprūpinimo autotransportu
funkciją

Atlikta užduotis pagal
kompetenciją per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II

III

Atlikta užduotis pagal
kompetenciją per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

11

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Užtikrinti dalyvavimą klimato
kaitos specialiojoje programoje

Nekilnojamojo
turto
administravimo
skyrius

Atlikta užduotis pagal
kompetenciją per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

___________________

-

II
-

III
-

IV
12.30

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

