PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
įsakymu Nr.

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2021 M. VEIKLOS PLANAS
Programa: Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas
Programos kodas: 01 09
SKIRTI ASIGNAVIMAI (eurais)
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
KITOS LĖŠOS (nurodyti) įstaigos pajamų įmokos

10 939 000
10 429 000
510 000

Įgyvendinamų projektų skaičius (jeigu programos vykdytojo vykdomi

IŠ VISO:

projektai įtraukti į susisiekimo ministro valdymo srities Valstybės investicijų
programos vykdomų projektų sąrašą, kuris tvirtinamas susisiekimo ministro
įsakymu)
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VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti,
IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui
Patvirtintų pareigybių skaičius (planinis)
Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio pradžioje/ pabaigoje)

I. APRAŠOMOJI DALIS

686 000
2 000
588 000
30
30
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Programos tikslas – užtikrinti ES išorinės sienos tarptautinių pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) atitiktį ES nustatytiems reikalavimams,
gerinti ir palaikyti jų infrastruktūrą.
Panaudojant šiam tikslui pasiekti planuojamus asignavimus, bus vykdomos svarbiausios veiklos ar įgyvendinami projektai:
➢ įgyvendinami Medininkų PKP, Šumsko PKP modernizavimo projektai;
➢ PKP infrastruktūra pritaikoma ES atvykimo / išvykimo sistemai įrengti ir įdiegti;
➢ siekiama užtikrinti elektroninės transporto priemonių eilių reguliavimo sistemos, suteikiančios išankstinio registravimo galimybę
Kybartų, Medininkų, Lavoriškių ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose, sklandų veikimą.
Siekdama savo tikslo ir vertindama ribotus valstybės išteklius, Pasienio kontrolės punktų direkcija (toliau – Direkcija) planuoja išlaikyti
pajamas, gaunamas už laisvų ir atsilaisvinusių patalpų nuomą. Šios gautos ir nustatyta tvarka perskirstytos pajamos teikia papildomas galimybes
valdomo turto tinkamai priežiūrai, palaikymui ir remontui, patikrą PKP atliekančių valstybės institucijų pareigūnų darbo sąlygų gerinimui.
Bus įgyvendinamas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 1 veiksmas 5.7.7.
Modernizuoti Medininkų pasienio kontrolės punktą ir padidinti jo pralaidumą 47 proc. (numatoma iki 2023 m. IV ketv.).
Įgyvendinant programą numatoma panaudoti 6 115 tūkst. eurų Valstybės investicijų programos lėšų PKP plėtros projektų įgyvendinimui,
4 824 tūkst. eurų lėšų turto priežiūros ir valdymo sutarčių apmokėjimui.
II. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS
Strateginis tikslas: Siekti, kad būtų sukurta darni, saugi, konkurencinga ir didelę pridėtinę vertę kurianti susisiekimo sistema, kuri atitiktų
gyventojų ir verslo lūkesčius ir tenkintų jų poreikius.

Eil. Nr.

1

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslas:

01-09-02

Rezultatas

R-01-0902-01

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės

Užtikrinti ES išorinės
sienos tarptautinių pasienio
kontrolės punktų atitiktį ES
nustatytiems
reikalavimams, gerinti ir
palaikyti jų infrastruktūrą.

Skirtos lėšos
(eurais)

Atsakingi
vykdytojai

10 939 000

Pasienio kontrolės punktų
projektinis pralaidumas,
automobilių skaičius per parą

vnt.

13 400

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano
patvirtinimo“
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Eil. Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

1.

Uždavinys

01-09-0201

1.1.

Priemonė

01-09-0201-01

1.1.1.

Produktas

P-01-0902-01-01

1.1.1.
1.

Veiksmas

1.2.

Priemonė

01-09-0201-02

1.2.1.

Produktas

P-01-0902-01-02

1.2.1.
1.

Veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės

Modernizuoti esamus ar
statyti naujus kelių,
geležinkelio ir jūrų pasienio
kontrolės punktus
Parengti PKP plėtros
projektus ir organizuoti jų
įgyvendinimą

Vykdyti sudarytas sutartis

Atsakingi
vykdytojai

10 939 000

6 115 000
Įgyvendintų investicijų
projektų skaičius

vnt.

Atliktų darbų vertė

tūkst. Eur.

0
6 115

Organizuoti statinių
priežiūros darbus, sudaryti
reikalingas sutartis bei
apmokėti nustatytas
išlaidas, susijusias su turto
valdymu, priežiūra,
remontu ar kitokiu
tvarkymu.

Sudaryti ir atnaujinti turto
priežiūros sutartis, vykdyti
jų priežiūrą ir
administravimą

Skirtos lėšos
(eurais)

Statybos ir
turto valdymo
skyrius
4 824 000

Savalaikis turto priežiūros
sutarčių sudarymas ir
atnaujinimas

proc.

100

Laiku sudarytos turto
priežiūros sutartys

proc.

100

Pasienio
kontrolės
punktų
administravimo
skyrius
Pasienio
kontrolės
punktų
administravimo
skyrius
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III. GALIMŲ RIZIKŲ, JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALIS
PKP plėtros projektų įgyvendinimo eigą stabdo pasienio kontrolę atliekančių institucijų reikalavimai projekto sprendinius keisti jau atlikus
viešųjų pirkimų procedūras ir pradėjus įgyvendinti projektą, ribotos valstybės biudžeto galimybės, taip pat nėra iki galo aiški karantino paskelbimo
Lietuvos Respublikoje įtaka ir poveikis metų tikslų pasiekimui.
Įgyvendinant 2017 m. lapkričio 30 d. ES reglamento 2017/2226 nuostatų reikalavimus, pagal kuriuos kuriama Europos Sąjungos atvykimo –
išvykimo sistema, kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybės narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems
atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie sistemos teisėsaugos tikslais sąlygos, visuose tarptautiniuose Lietuvos pasienio kontrolės punktuose turi
būti sukurtos ir įdiegtos atvykimo-išvykimo sistemos (toliau – AIS). Siekiant laiku prisijungti prie Europos Sąjungos atvykimo – išvykimo sistemos ir
įdiegti suplanuotą bei jau perkamą AIS įrangą Kybartų pasienio kontrolės punkte būtina iki 2022 m. vasario 28 d. atlikti esamo administracinio pastato
rekonstrukcijos bei kitus būtinus AIS infrastruktūros įrengimo darbus. Siekiant laiku pritaikyti reikiamą Kybartų PKP infrastruktūrą AIS diegimui
Direkcija kreipėsi į Susisiekimo ministeriją dėl papildomo 3 500 tūkst. eurų finansavimo (2021 m. – 500 tūkst. eurų ir 2022 m. – 3 000 tūkst. eurų).
Pradėjus Medininkų PKP rekonstrukciją, išaiškėjo poreikis negabaritinių krovinių gabenimui. Medininkų PKP rekonstrukcijos projekte nėra
numatyta galimybė gabenti ypač didelius negabaritinius krovinius, todėl Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos posėdžio metu Direkcijai pavesta
parengti siūlymus su paskaičiavimais dėl dalinio Medininkų PKP rekonstrukcijos III etapo įgyvendinimo, atskiros kelio juostos įrengimo negabaritinių
krovinių gabenimui. 2021 m. planuojama parengti atskiros kelio juostos negabaritinių krovinių gabenimui techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį
dokumentą. Preliminari darbų vertė 1 300 tūkst. eurų.
__________________________

