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Vilnius
Projekto rengėjas. Vidaus reikalų ministerija.
Projekto tikslas. Užtikrinti archyvinių dokumentų, gautų iš Vokietijos Federacinės Respublikos
užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo (tarp jų ir Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d.
priimto nutarimo dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo) fizinės apsaugos, kurią vykdo
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VST), tęstinumą.
Dabartinė situacija. VST archyvinių dokumentų apsaugą Lietuvos nacionalinio muziejaus
Signatarų namuose vykdo nuo 2018 m. pradžios. Šiuos dokumentus nuo 2022 m. vasario 16 d.
numatoma eksponuoti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filiale Istorinėje Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje Kaune. Archyviniai dokumentai po jų eksponavimo Istorinėje
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune 2022 m. turės būti grąžinti į Vokietiją, tai yra pagal
Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos susitarimą šių dokumentų panauda
numatyta iki 2023 m. ir daugiau jie nebus eksponuojami.
Projekto esmė. Projekte keičiama archyvinių dokumentų apsaugos vykdymo vieta, tai yra
vietoje Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namų nurodoma Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus filialo Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune. Projektu
nesiūloma įtraukti naujus saugomus objektus ar atsisakyti esamų objektų apsaugos.
Derinimas. Projektas darbo tvarka suderintas su Kultūros ministerija.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų Projektui neturi.
Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministerija 2021 m. pabaigoje 2021 m. pabaigoje vykdė pirmos
ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar
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jų valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto bei kitų svarbių
valstybės objektų fizinės apsaugos organizavimo kasmetinę peržiūrą. Šios peržiūros metu
Energetikos ministerija pasiūlė į VST saugomų objektų sąrašą įtraukti Lietuvos elektros
energetikos sistemos valdymo centrą, elektros jungties su Lenkijos Respublika „LitPol link“ ir
elektros jungties „NordBalt“ nuolatinės srovės keitiklių stotis. Susisiekimo ministerija pasiūlė į
VST saugomų objektų įtraukti tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų teritorijose
esančias, oro navigacijos paslaugas teikiančias įmones.
Projekto įgyvendinimo kaštai ir nauda. Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto
lėšų nereikės.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas.
Dalykinio vertinimo išvada. Atsižvelgdami į Energetikos ministerijos ir Susisiekimo
ministerijos pasiūlytų saugoti objektų svarbą nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui,
siūlytume parengti ir kartu su Projektu pateikti Vyriausybės posėdžio protokolinio sprendimo
projektą, kuriuo Vidaus reikalų ministerijai būtų pavesta pakartotinai įvertinti galimybes
papildyti saugomų objektų sąrašą, įvertinti tam reikalingų išteklių poreikį ir galimybes šių
objektų apsaugą užtikrinti perskirstant šiuo metu turimus išteklius.
Siūlytina Projektą svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime.
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