PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Skirti asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
Iš jų: ES lėšos
bendrojo finansavimo lėšos
valstybės biudžeto lėšos
kitos lėšos

10353,0

9973,0
380,0

2. Aprašomoji dalis
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) veiklos tikslas – užtikrinti, kad prie ES
išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai būtų pastatyti pagal ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų tinkamai
prižiūrimas ir efektyviai valdomas, elektroninių sistemų pagalba būtų efektyviai valdomi transporto priemonių srautai prie pasienio kontrolės
punktų.
Įgyvendinant priemonę „Organizuoti pasienio kontrolės punktų statinių priežiūros darbus ir jų plėtros projektų įgyvendinimą“ bus
vykdomos veiklos:
➢ įgyvendinami Medininkų ir Šumsko pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) modernizavimo projektai;
➢ patikėjimo teise valdomas valstybės turtas (PKP infrastruktūra) tinkamai naudojamas ir prižiūrimas, užtikrinamas elektroninės
transporto priemonių eilių reguliavimo sistemos, suteikiančios išankstinio registravimo galimybę Kybartų, Medininkų, Lavoriškių ir
Šalčininkų PKP, sklandus veikimas;
Siekdama savo tikslo ir vertindama ribotus valstybės išteklius, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
planuoja išlaikyti pajamas, gaunamas už laisvų ir atsilaisvinusių patalpų nuomą. Dėl atvykimo / išvykimo sistemų diegimo bei Medininkų PKP
modernizacijos mažėja laisvų patalpų plotas, dėl didėjančio elektroninio deklaravimo kiekio – mažėja patalpų poreikis muitinės tarpininkų
veiklai vykdyti. Dėl šių priežasčių nuolat mažėja pajamos už 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.
Dėl ženkliai padidėjusių energetinių išteklių kainų ir skirto per mažo finansavimo išlaidoms 2022 m. neužtikrinama galimybė
įsigyti pakankamą elektros energijos kiekį, kad būtų užtikrinta pasienio kontrolės punktų infrastruktūros bei įrenginių (eismo valdymo, vaizdo
stebėjimo sistemų, priverstinio stabdymo, radiacinės kontrolės ir kitų įrenginių, reikalingų pareigūnų veiklai užtikrinti) veikla.
Siekiant sumažinti energetinių išteklių poreikį Direkcija planuoja atlikti elektros energijos gamybos panaudojant saulės
fotovoltines elektrines pasienio kontrolės punktuose galimybių tyrimo ir investicijų efektyvumo studiją.

3. Priemonių įgyvendinimas
Priemonės
kodas,
veiksmo
numeris

Uždavinio / priemonės /
veiksmo pavadinimas

Asignavimai
priemonei,
tūkst. Eur

Atsakingi
vykdytojai

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas, mato
vnt.

1

2

3

4

5

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas
10-001-11- Užtikrinti optimalų transporto (kelių, vandens, geležinkelių ir oro),
01 (T)
pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą
10-001-11- Organizuoti pasienio kontrolės
10353,0
Pasienio
Savalaikis turto priežiūros
01-13
punktų statinių priežiūros darbus
kontrolės punktų sutarčių sudarymas ir
ir jų plėtros projektų
administravimo atnaujinimas (procentai)
įgyvendinimą
skyrius
Statybos ir turto Medininkų pasienio
valdymo skyrius kontrolės punkto
projektinis pralaidumas,
automobilių skaičius per
parą (vienetai)
1.
Parengti ir sudaryti turto
Pasienio
Laiku pradėtos viešųjų
priežiūros sutartis
kontrolės punktų pirkimų procedūros, vnt.
administravimo
skyrius
2.
Koordinuoti Medininkų pasienio
Statybos ir turto Koordinuojamas
kontrolės punkto projekto
valdymo skyrius Medininkų pasienio
vykdymą
kontrolės punkto
modernizacijos projektas,
vnt.
3.
Koordinuoti Šumsko pasienio
Statybos ir turto Koordinuojamas Šumsko
kontrolės punkto projekto
valdymo skyrius pasienio kontrolės punkto
vykdymą
statybos projektas, vnt.

Stebėsenos rodiklių reikšmės
metų I ketv.

II
III
IV
ketv. ketv. ketv.
6

100

100

100

100

100

2900

2900

2900

2900

2900

40

9

14

11

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Šumsko pasienio
kontrolės punkto
projektinis pralaidumas,
automobilių skaičius per
parą (vienetai)

___________________________

300

300

300

300

300

