LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO
SRIČIŲ 2021−2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO IR
ĮSTAIGŲ PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR KITŲ VIDAUS REIKALŲ
MINISTRUI PAVESTOSE VALDYMO SRITYSE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ
VEIKLOS PLANŲ
2021-04-12 Nr. 1V-311
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu
ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio
6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 40 ir 41 punktais:
1. T v i r t i n u

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių

2021–2023 metų strateginį veiklos planą (toliau – Strateginis veiklos planas) (pridedamas).
2. N u s t a t a u, kad Strateginiame veiklos plane nurodyti strateginių tikslų, programų
koordinatoriai ir šias programas vykdančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau
– ministerija) administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui
pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų (toliau – įstaigos) vadovai yra atsakingi pagal
kompetenciją už Strateginio veiklos plano programų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą.
3. Į p a r e i g o j u

Strateginio veiklos plano programas vykdančių ministerijos

administracijos padalinių ir įstaigų vadovus pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne vėliau kaip per
20 kalendorinių dienų nuo kiekvieno metų ketvirčio pabaigos duomenys apie Strateginio veiklos
plano priemonių įgyvendinimo būklę ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą, paaiškinimai apie
vertinimo kriterijų reikšmių nepasiekimo ar viršijimo priežastis, galimas įgyvendinimo rizikas, būtų
pateikti į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS). Įstaigos, neturinčios savarankiškos prieigos prie
Stebėsenos informacinės sistemos (SIS), šiame punkte nurodytą informaciją pateikia ministerijos
Ekonomikos ir finansų departamento Biudžeto ir finansų skyriui.
4. P a v e d u:
4.1. ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
šio įsakymo pasirašymo dienos, paskelbti Strateginį veiklos planą ministerijos interneto svetainėje;
4.2. įstaigų vadovams, suderinus su ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupe,
tvirtinti jų vadovaujamų biudžetinių staigų 2021 metų veiklos planus;

2
4.3. policijos generaliniam komisarui ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriui tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų 2021 metų
veiklos planus;
4.4. įstaigų vadovams įstaigų interneto svetainėse paskelbti šį įsakymą ir jų vadovaujamų
biudžetinių įstaigų 2021 metų veiklos planus;
4.5. ministerijos kanclerei Jovitai Petkuvienei kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
5. N u s t a t a u, kad įstaigos už 2021 metų veiklos planų vykdymą atsiskaito iki 2022 m.
vasario 10 d., teikdamos įstaigos metinę veiklos ataskaitą ministerijai pagal Ekonomikos ir finansų
departamento parengtą ataskaitos formą.
6. P r i p a ž į s t u

netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2020 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 1V-137 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo ir įstaigų prie Vidaus
reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų
2020 metų veiklos planų“ su visais pakeitimais ir papildymais.
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