LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
2016METŲ VEIKLOS ATASKAITA
(PASIENIEČIŲ MOKYKLA)
Kodas

C1

2.2.3

Priemonių ir veiksmų pavadinimai

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I
II
III
IV

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS2016 METŲ PRIORITETAI
Pagal
kompetenciją:
Parengti prevencinių priemonių
Prevencijos
įvaizdžiui gerinti ir pasieniečio
Įvykdyta plane
skyrius, VSAT
100
profesijai populiarinti planąir vykdyti
numatytų priemonių
rinktinės,
jame numatytas priemones
Pasieniečių
mokykla
ATASKAITA:
1. Dalyvauta vaizdo filmų sukūrime apie galimybes įgyti pasieniečio profesiją.
2. Atnaujinta Lietuvos vidurinėse mokyklose, gimnazijose ir bibliotekose esanti
informacija apie galimybę įgyti pasieniečio profesiją:
2.1. 2016 m. vasario 4-6 d. parodos „Studijos“ metu platinta mokykloms ir
bibliotekoms informacija.
2.2. 2016 m. gegužės 11 d. rengtas raštas į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centrą ir rajono savivaldybių Švietimo skyrius dėl atnaujintos informacijos apie
mokyklą pateikimo ir viešinimo.
2.3. 2016 m. gegužės 23 d. rengtas raštas į Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio
mokymo skyrių dėl atnaujintos informacijos apie mokyklą pateikimo ir viešinimo.
3. 2016 m. vasario 4-6 d. dalyvauta parodoje „Studijos 2016“ ir populiarinta
pasieniečio profesija.
4. Dalyvauta ir organizuoti įvairūs šviečiamojo pažintinio pobūdžio renginiai bei
juose propaguota pasieniečio profesija:
4.1. Mokykloje pravesta 20 pažintinių ekskursijų.
4.2. 2016 m. gegužės 6 d. organizuota Atvirų durų diena. Dalyvavo 240 dalyvių.
4.3. Organizuota 12 valstybinių, atmintinų dienų, švenčių minėjimų ir kitų renginių
mokykloje.
4.4. Organizuotos išvykos, 18 kartų populiarinta pasieniečio profesija įvairiuose
susitikimuose, renginiuose.
5. Patvirtinus priėmimo taisykles buvo teikti 4 pranešimai spaudai Vilniaus krašto
naujienų redakcijai ir Vilniaus rajono savaitraščio redakcijai.
6. Apie galimybes įgyti profesiją skelbta per metus 33 kartus. Taip pat nuolat

Rodikliokoordinatorius
Asignavimai ir / ar pastabos
I
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Kodas

Priemonių ir veiksmų pavadinimai

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai

skelbiami, parengti kito pobūdžio 202 straipsniai į www.pasienietis.lt.
7. Atnaujinta informacija apie Pasieniečių muziejaus ekspozicijas „Lietuvos
muziejų“ interneto tinklapyje.
8. Informacija apie galimybę įgyti pasieniečio profesiją tiksliniams interneto
portalams buvo 2 kartus teikta Švietimo ir mokslo ministerijos portalui www.aikos lt,
2 kartus - Lietuvos Neformaliojo švietimo centro portalą www.mukis.lt, 19 kartų – į
interneto portalą www.kurstoti.lt.
9. VSAT vado 2016-09-07 įsakymu Nr. 4-421 patvirtinti pavyzdiniai Jaunojo
pasieniečio būrelio nuostatai ir veiklos programa.
10. 2016 m. birželio 7 d.organizuotas susitikimas-seminaras JPB vadovams
pavyzdinei programai aptarti, pasidalinti patirtimi.
11. Organizuota bendra JPB narių stovykla 3 etapais, dalyvavo kiekviename etape po
25 narius.
12. 2016 m. gruodžio 6-9 d. organizuota žiemos stovykla Generolo P. Plechavičiaus
kadetų licėjaus mokiniams (dalyvavo 36 dalyviai).
13. 2016 m. gruodžio 6 d. atnaujinta ir rinktinėms išplatinta metodinė medžiaga apie
renginių, kuriuose pristatomos galimybės įgyti pasieniečio profesiją, organizavimą.
14. Organizuota įvairių su VSAT istorija susijusių sukakčių bei Pasieniečių dienos
minėjimus.
14.1. 2016 m. gegužės 14-15 d. organizuotas dalyvavimas pėsčiųjų žygyje Gintaro
Žagunio atminimui (dalyvavo kursantai);
14.2. 2016 m. balandžio 29 d. organizuotas dalyvavimas Lazdijų rinktinės dviračių
žygyje (dalyvavo pareigūnai ir kursantai);
14.3. 2016 m. gegužės 18 d. organizuotas Gintaro Žagunio žūties metinių minėjimas
mokykloje;
14.4. 2016 m. birželio 16 d. organizuotas Aleksandro Barausko žūties metinių
pagerbimas mokykloje;
14.5. 2016 m. birželio 30 d. organizuotas Pasieniečių dienos minėjimas mokykloje.
15. Nuolat spaudiniuose, dalomojoje medžiagoje, plakatuose reklamuojamos PM ir
VSAT interneto svetainių adresai www.pasienis.lt ir www.pasienietis.lt
16. Parengta apklausos anketa atvirų durų dienų dalyviams siekiant išsiaiškinti, iš kur
gauta informacija apie renginį, galimus trūkumus, teigiamus ir neigiamus tokių
renginių organizavimo aspektus ir pan.
17. 2016 m. vasario 15 d. ir 2016 m. liepos 12 d. organizuoti geriausių PM kursantų
susitikimai / motyvaciniai pokalbiai su tarnybos vadu.
18. Paruošta ir išleista reklaminė medžiaga apie galimybes įgyti pasieniečio

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
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Kodas

D

06-01-02-01

Priemonių ir veiksmų pavadinimai

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I
II
III
IV

profesiją: 2 000 vnt. plakatų, 4 000 vnt. lankstinukų, 500 vnt. skrajučių, 500 vnt.
kalendoriukų-skirtukų, 500 vnt. pieštukų, vėliavėlių ir balionų. III ketv. paruošta ir
išleista knyga apie mokyklą 500 vnt. tiražas.
19. Pasieniečių muziejus perėmė į muziejų saugoti 95 vertingus eksponatus, 89 iš jų
suinventorinti ir paruošti tinkamai saugoti.
20. Pasieniečių muziejaus ekspozicijas aplankė 1109 lankytojai, 35 organizuotos
grupės.
21. Pasieniečių muziejuje iš 5 naujai gautų eksponatų parengta asmens dokumentų
patikros edukacinė ekspozicija. Iš Pasieniečių muziejaus fondų parengta mokomosios
literatūros skirtos kursantų mokymui ekspozicija.
22. Pasieniečių muziejuje surengtos parodos:
22.1. Tęstinė Gintaro Žalnoros fotografijų paroda „Mieganti ugnis – Lietuvos
piliakalniai“.
22.2. Kilnojama Genocodo aukų muziejaus paroda „Kunigo Jono Augustausko
fotografijos“ (sausio 26 – kovo 16 d.).
22.3. Juozo Šalkausko fotografijų paroda „Sakurų paunsknėje“ (nuo kovo 17 d.).
TEISĖKŪROS INICIATYVOS IR TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS
Rengti pareigūnus pagal pirminio
profesinio
rengimo
programą,
organizuoti ir vykdyti kvalifikacijos
tobulinimo bei kitus tarptautinius
mokymo
renginius
Pasieniečių
mokykloje
ATASKAITA:
Per 2016 m. vykdytos atrankos į VSAT Pasieniečių mokyklą (toliau - PM)
priemonės:
1. 2016 m. sausio mėn. į 31 laidą priimti 24 kursantai.
2. 2016 m. rugpjūčio mėn. į 32 laidą priimta 80 kursantų.
Organizuotas kursantų įgytų kompetencijų vertinimas 28 ir 29 laidos kursantams.
2016 m. vasario mėn. VSAT Pasieniečių mokyklą baigė 107 (28 laidos) kursantai.
2016 m. liepos mėn. VSAT Pasieniečių mokyklą baigė 37 (29 laidos) kursantai.
Iš viso: 144 absolventai.
Organizuoti 88 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, mokymuose dalyvavo 1593
asmenys.
2016-12-31 PM mokėsi 207 pirminio profesinio mokymo kursantai: 103 30 laidos, 24
31 laidos ir 80 32 laidos.

Rodikliokoordinatorius
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I
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Kodas

Priemonių ir veiksmų pavadinimai

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Organizuoti ir vykdyti atranką į
Pasieniečių
Per nustatytus
Pasieniečių mokyklą
mokykla
terminus, data
ATASKAITA:
Įvykdytos 2 atrankos į PM:
1. 2016 m. sausio mėn. į 31 laidą priimti 24 kursantai. PateiktaVSAT CĮ pažyma
apie 2016 m. sausio mėn. atrankos į PM rezultatus;
2. 2016 m. rugpjūčio mėn. į 32 laidą priimta 80 kursantų.
VSAT vado 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4-221 patvirtintos naujos Pretendentų
atrankos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklą taisyklės.
Parengti visi būtini teisės aktų pakeitimai atrankoms vykdyti.
Pasieniečio
kvalifikaciją įgijusių
Pasieniečių mokyklos
Organizuoti ir vykdyti kursantų
Pasieniečių
kursantųdalis nuo
mokymo procesą
mokykla
planuoto
kalendoriniais metais,
proc.
ATASKAITA:
2016-12-31 PM mokėsi 207 pirminio profesinio mokymo kursantai: 103 30 laidos, 24
31 laidos ir 80 32 laidos.
PM baigė:
1. 2016 -02-25 107 28 laidos kursantai;
2. 2016-07-21 37 29 laidos kursantai.
Vertinimo kriterijaus rekšmė nepasiekta, kadangi kursantai išėjo iš PM.
Įvadinį mokymą
baigusių Pasieniečių
Organizuoti ir vykdyti įvadinį
Pasieniečių
mokyklos kursantų
kursantų mokymą
mokykla
dalis nuo planuoto
kalendoriniais metais
proc.
ATASKAITA:
Organizuoti:
1. 2 Pasieniečio įvadiniai mokymo kursai, kuriuos baigė 54 asmenys (1028 akad.
val.).
2. 2 Specialistų įvadiniai mokymo kursai, kuriuos baigė 10 asmenų (60 akad. val.).

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I
II
III
IV
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Kodas

Priemonių ir veiksmų pavadinimai

Organizuoti ir vykdyti kvalifikacijos
tobulinimo renginius Pasieniečių
mokykloje

Atsakingi vykdytojai

Pasieniečių
mokykla

Vertinimo kriterijai

Dalyvavo VSAT
darbuotojų, skaičius

ATASKAITA:
PM per 2016 m. įvykdė 88 kvalifikacijos tobulinimo renginius (4652 val.), kuriuose
mokėsi 1593 asmenys. Nuotoliniu būdu mokyti 478 asmenys iš įvairių VSAT
struktūrinių padalinių.
Įvykdyti neplanuoti mokymai nuotoliniu būdu „Pareigūnų tarnybinės veiklos
vertinimas“, dalyvių skaičius – 199.
2016 m. vyko neplanuoti 2 anglų kalbos mokymai, finansuojami iš Vidaus saugumo
fondo 2016–2017 m. programos lėšų – 20 dalyvių.
2016 m. neįvyko 2 renginiai:
1. Korupcijos prevencija (68 dalyviai). Siekdami minėtus mokymus organizuoti
įvairiapusiškesnius, geresnės kokybės ir naujausių tendencijų šioje srityje, kreipėmės
į Specialiųjų tyrimų tarnybą, tačiau dėl minėtos įstaigos atstovų užimtumo,
suplanuotas kvalifikacijos tobulinimo renginys 2016 m. neįvyko.
2. Sienos stebėjimo taktikos instruktoriaus kursai (16 dalyvių). Dėl vykdomo
mokymo pagal dvi – Pasieniečio profesinio mokymo ir Pasieniečio modulinės
profesinio mokymo – programas, darbuotojų kaitos ir žymiai išaugus Pasieniečių
mokyklos Profesinių dalykų skyriaus mokytojų užimtumui, kursai nebuvo vykdomi.
Likę kursų dalyviai (37) neatvyko į kursus dėl įvairių priežasčių – ligos,
komandiruočių, dėl darbų apimties padalinyje ir kt.

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
I
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III
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