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I. DALIS. POLICIJOS ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Klaipėdos apskritis – netolygiai besivystančio gyvenimo lygio bei aplinkos kokybės apskritis, apimanti vieną iš ekonomiškai stipriausių Lietuvos miestų –
Klaipėdą, kurortinius miestus Palangą ir Neringą bei nedidelius savitus apskrities miestelius. Klaipėdos, Palangos bei Neringos miestai – vasaros poilsiautojų traukos
centrai. Čia atvykstančių poilsiautojų skaičius vasaros sezono metu kelis kartus viršija nuolatinių gyventojų skaičių.
Klaipėda – patrauklus verslui ir investicijoms didmiestis, kurio išskirtinis požymis – jūrų uostas, kuris patogus geografine padėtimi, sąlygoja išplėtotą
tarptautinio susisiekimo ir logistikos infrastruktūrą, intensyvų krovinių gabenimą, didelius atvykstančių ir pravažiuojančių žmonių srautus. Atsiranda galimybė
nelegalios migracijos, tarptautinio nusikalstamumo bei kitų neigiamų apraiškų plitimui.
Per 2016 metus Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate, siekiant pagerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, efektyviau naudoti biudžeto
lėšas, gerinti policijos įvaizdį, įvyko struktūrinių pasikeitimų, kurie įtakojo tiek bendrą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Klaipėdos
apskr. VPK) veiklą, tiek atskirų struktūrinių padalinių veiklą. Vadovaujantis Lietuvos policijos vystymosi gairių 2016-2020 nuostatomis, 2016 metų rugpjūčio –
spalio mėn. Klaipėdos apskr. VPK struktūriniuose policijos komisariatuose įgyvendinta viešosios policijos ir kriminalinės policijos padalinių sinergija - veiklą
pradėjo Veiklos ir Reagavimo skyriai.
Per 2016 metus 100 tūkstančių gyventojų Klaipėdos apskrityje teko 1772 nusikalstamos veikos, tai yra 503 nusikalstamomis veikomis mažiau nei per 2015
metus. Pažymėtina tai, kad sumažėjo ir bendras Lietuvoje registruotų nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkstančių gyventojų, kuris sumažėjo nuo 2496 per 2015
metus iki 1973 per tą patį 2016 metų laikotarpį. Klaipėdos apskrityje registruotų nusikalstamų veikų skaičius 100 000 gyventojų 8,5 proc. mažesnis lyginant su
bendru Lietuvoje registruotų nusikalstamų veikų skaičiumi 100 tūkstančių gyventojų. Lyginant su kitomis apskritimis, Klaipėdos apskrityje pakankamai saugu –
Klaipėdos apskritis pagal nusikalstamų veikų skaičių 100 000 gyventojų yra 5 vietoje po Utenos, Tauragės, Alytaus ir Telšių apskričių.
Lyginant Klaipėdos apskrities rajonus, saugiausia yra Skuodo ir Kretingos rajonuose, kur 100 000 gyventojų tenka 807 ir atitinkamai 896 nusikalstamos
veikos. Nesaugiausias, kaip ir 2015 m., išlieka Palangos miestas, kuriame 100 000 gyventojų tenka 2434 nusikalstamų veikų, tačiau tam labai didelę įtaką daro
vasaros sezono metu į Palangą atvykstančių poilsiautojų srautas, kuris daug kartų viršija Palangos gyventojų skaičių. Taip pat santykinai mažiau saugūs yra Neringos
miesto ir Plungės r. savivaldybės, kur 100 000 gyventojų tenka atitinkamai 1578 ir 1340 nusikalstamų veikų. Rietavo savivaldybėje 100 000 gyventojų tenka 1135
nusikalstamos veikos, Klaipėdos rajono savivaldybėje – 1068 nusikalstamos veikos.
Policijos registruojamų įvykių registro duomenimis per 2016 m. Klaipėdos apskrityje gauta 78634 informacinių pranešimų. Klaipėdos apskr. VPK – 2883,
Klaipėdos m. PK – 43100, Klaipėdos r. PK – 9257, Kretingos r. PK – 5695, Neringos PK – 947, Palangos m. PK – 6486, Plungės r. PK – 6517, Rietavo PK – 1110,
Skuodo r. PK – 2639. Per 2016 m. į A kategorijos įvykius laiku buvo reaguota 88 proc. (planuota 84 proc. ), į B kategorijos įvykius laiku reaguota 90 proc. (planuota
83 proc. ), į C kategorijos įvykius laiku reaguota 94 proc. (planuota 88 proc.). Pagal Klaipėdos apskr. VPK gautus informacinius pranešimus per 2016 metus pradėti
4584 ikiteisminiai tyrimai, registruoti 9837 administraciniai teisės pažeidimai, 6928 atvejais informacija nepasitvirtino.
Pažymėtina, kad Klaipėdos apskr. VPK, kaip ir bendrai Lietuvoje pastebima nežymi užregistruotų nusikalstamų veikų mažėjimo tendencija (užregistruota
1341 nusikalstamų veikų arba 18,9 proc. mažiau nei per 2015 m.), tiek atskirų nusikalstamų veikų rūšių mažėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį gana ženkliai
sumažėjo plėšimų (137 nusikalstamomis veikomis arba 43,8 proc.), sunkių ir labai sunkių nusikaltimų (36 veikom arba 12,2 proc.), sumažėjo sukčiavimų (88

veikomis arba 28,8 proc.) ir vagysčių (217 veikomis arba 9 proc.), netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimo laikymo ar realizavimo (43 veikomis arba
19,9proc.). Tačiau galima pastebėti, kad nežymiai padidėjo automobilių vagysčių skaičius (7 nusikalstamomis veikomis arba 9,7 proc.), nužudymų skaičius (2
nusikalstamomis veikomis arba 14,3 proc.).
Per 2016 m. 18,9 proc. arba 720 nusikalstamų veikų sumažėjo ištirtų nusikalstamų veikų skaičius - ištirta 53,3 proc. arba 3072 nusikalstamos veikos (2015 m.
– 53,4 proc., arba 3792 nusikalstamos veikos) skaičiuojant nuo užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus. Daugiausia nusikalstamų veikų ištirta Klaipėdos mieste –
1870 (2015 m. – 2294), Plungės r. PK – 347 (2015 m. – 485) ir Klaipėdos r. PK – 268 (2015 m. – 407). Didžiausias nusikalstamų veikų ištyrimo procentas Klaipėdos
VPK – 94,4 proc. (2015 m. - 73,5 proc.), Skuodo r. PK – 79,2 proc. (2015 m. - 68,1 proc.), Plungės r. PK – 73,5 proc. (2015 m. - 75,1 proc.), Rietavo PK – 67,4 proc.
(2015 m. - 50,4 proc.) ir Kretingos r. PK – 65,8 proc. (2015 m. – 56,6 proc.). Mažiausias nusikalstamų veikų ištyrimo procentas apskrityje Klaipėdos m. PK – 39,7
proc. (2015 m. - 39,1 proc.).
Per 2016 metus Klaipėdos apskrityje viešose vietose įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius gana ženkliai sumažėjo, t.y. 33,7 proc., arba 564 nusikalstamomis
veikomis. Taip pat sumažėjo nusikalstamų veikų, padarytų gatvėse – 8,6 proc. arba 36 nusikalstamomis veikomis.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK užregistruoti 5471 pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje ( per tą patį 2015 metų laikotarpį – 4864 pranešimai). Dėl
smurto artimoje aplinkoje pradėtas 1761 ikiteisminis tyrimas (2015 m. – 1296), priimti 787 nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (2015 m. – 2905).
Strateginiam tikslui „gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę“ įgyvendinti nustatyti efekto kriterijai: visuomenės pasitikėjimas policija, ištirtų sunkių ir
labai sunkių nusikaltimų dalis, eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičiaus mažėjimas.
Apibūdinant visuomenės pasitikėjimo policija rodiklio įgyvendinimą reikėtų paminėti, kad, nepaisant ne visai palankios ekonominės ir finansinės situacijos
šalyje, pasitaikančių problemų pačioje policijos sistemoje, visuomenė gana palankiai vertina policijos veiklą. Atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis 73
proc. Klaipėdos apskrities gyventojų policija pasitiki, pasitikėjimo procentas lyginant su 2015 metais nežymiai išaugo (2015 m – 71 proc.). Apibendrinus apklausų
duomenis, darytina išvada, kad pasitikėjimas policija tiesiogiai susijęs su policijos darbo vertinimu – labiau pasitikintys policija geriau vertina ir jos darbą.
Didelės įtakos policijos įvaizdžio formavimui visuomenės akyse turi žiniasklaidos priemonės, kurios nušviečia ne tik policijos veiklą, bet parodo ir
problemas, darbo trūkumus, todėl Klaipėdos apskr. VPK Komunikacijos grupė glaudžiai bendradarbiauja su žiniasklaida, siekiant informuoti visuomenę apie
nuveiktus darbus. 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK Komunikacijos grupė paskelbė 1034 (2015 m. -1271) pranešimus spaudai, nuolat palaikė ryšį su apskrities spaudos
ir medijos atstovais, buvo rengiamos informacinės-apžvalginės laidos, interviu, Klaipėdos apskr. VPK interneto tinklalapyje skelbiama visuomenei prieinama
informacija apie užregistruotus nusikaltimus, darbo problemas bei rezultatus. Per 2016 m. organizuoti, vesti, fotografuoti bei filmuoti, paviešinti 17 didesnio masto
renginių (Sausio 13-osios, metų ataskaitinis susirinkimas, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios (dalyvauta organizuojant), akcija „Darom“, Spaudos diena, Valstybės
dienos-Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas, AVPK sąskrydis, Policijos ir visuomenės šventė Plungėje, Metų seklio konkursas, Kriminalinės policijos dienos
minėjimas ir kt.).
Apibūdinant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymo, atskleidimo ir tyrimo stiprinimo rodiklio įgyvendinimą, pastebimas sunkių ir labai sunkių
nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas, lyginant su 2015 m. Klaipėdos apskr. VPK 2016 m. veiklos plane numatytų ištirti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų
rodiklis – 71 proc., 2016 m. ištirta 86,8 proc. tokių nusikaltimų (2015 – 85,4 proc.). Bendras Respublikos sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimas – 87,5 proc.
Klaipėdos apskr. VPK 2016 m. veiklos plane numatytą rodiklį - žuvusių eismo dalyvių skaičius, tenkantis 100 tūkst. šalies gyventojų, ne daugiau kaip 7,5,
pasiektas, eismo įvykiuose žuvusių žmonių skaičius per 2016 metus, lyginant su 2015 metais ženkliai sumažėjo (2016 m. - 13 žuvusių, 2015 – 22 žuvę asmenys).
Eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičius 2016 metais Klaipėdos mieste liko nepakitęs (2 žuvę asmenys), tačiau kai kuriuose Klaipėdos apskr. VPK struktūriniuose
padaliniuose žuvusiųjų skaičius ženkliai sumažėjo – Plungės r. PK ( 2016 m. – 0, 2015 m. – 8 žuvusieji), Kretingos r. PK (2016 m. – 1, 2015 m. - 6). Palangos m.
savivaldybėje ir Neringoje 2016 m. nežuvo nė vienas žmogus. Nors Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos tarnyba efektyviai vykdė eismo kontrolės priemones,
tačiau 12,7 proc. padidėjo eismo įvykiuose sužeistų asmenų skaičius, 6,9 proc. padidėjo eismo įvykių skaičius. Pažymėtina, kad 2016 m. 4 proc. sumažėjo dėl
neblaivių vairuotojų kaltės padarytų eismo įvykių skaičius. Pagrindinės priežastys, lėmusios skaudžius eismo įvykius – Kelių eismo taisyklių reikalavimų
nevykdymas, vairuotojų matomumo sumažėjimas tamsiu paros metu, šviesą atspindinčių elementų neturėjimas. Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos tarnyba
parengė ir įgyvendina veiksmų planą eismo saugumui Klaipėdos apskrityje gerinti. Juo siekiama sugriežtinti eismo dalyvių kontrolę, formuoti saugesnę eismo
dalyvių elgseną, gerinti eismo kultūrą ir eismo dalyvių švietimą bei mažinti eismo įvykių riziką.

2016 m. didelis dėmesys buvo skiriamas vidaus kontrolės stiprinimui. Vykdant vidaus kontrolės procedūras buvo atlikti 9 tiksliniai patikrinimai (2015 m. – 6
patikrinimai). Klaipėdos apskr. VPK Imuniteto skyrius, vykdydamas pareigūnų apsaugą nuo neteisėto poveikio, pagal Policijos darbuotojų ryšių deklaravimą gavo
11 pareigūnų pranešimų apie galimai korupcijos atžvilgiu jautrius pareigūnų ryšius su kitais asmenimis. Vykdant funkcijas korupcijos prevencijos srityje bei
vadovaujantis Lietuvos policijos įstatymo 8 str. nuostatomis, pravesti prevenciniai pokalbiai su 26 Klaipėdos apskr. VPK pareigūnais, 10 iš jų įteikti įspėjimai dėl
priešingo visuomenės interesams elgesio. Pagal asmenų pareiškimus ir skundus dėl galimai neteisėtų Klaipėdos apskr. VPK pareigūnų veiksmų per 2016 m. priimta
19 nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus.
Vykdant Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintą Policijos pareigūnų tarnybinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos 2015–2016 m.
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatytos viešo (mokymai, susitikimai su medicinos darbuotojais, psichologais, prevencinio pobūdžio
pokalbiai) ir neviešo (netikėti patikrinimai, stebėjimas ir pažeidimų fiksavimas techninėmis priemonėmis) pobūdžio priemonės, skirtos tarnybinių nusižengimų,
darbo drausmės pažeidimų prevencijai, tarnybinių nusižengimų bei darbo drausmės pažeidimų užkardymui ir išaiškinimui. Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK ir
apskrities policijos komisariatuose dėl policijos pareigūnų veiksmų teisėtumo atlikti 152 tarnybiniai patikrinimai (2015 m. -154), 67 informacijos patikslinimai
(2015 m. - 82), 37 nelaimingų atsitikimų darbe tyrimai. 152 tarnybiniai patikrinimai pradėti pagal pareigūnų tarnybinius pranešimus (2015 m. - 91), 99 tarnybiniai
patikrinimai pradėti pagal piliečių skundus. Už tarnybinius nusižengimus taikytos 32 (2015 m. - 39) tarnybinės nuobaudos : 21 pastaba, 5 papeikimai, 5 griežti
papeikimai, 1 – pažeminimas pareigose. 2 pareigūnai (2015 m. - 5) iš vidaus tarnybos atleisti už policijos pareigūno vardo pažeminimą, 7 pareigūnai buvo perduoti
svarstyti policijos pareigūnų etikos komisijai.
Viena svarbiausių Klaipėdos apskr. VPK veiklos krypčių, siekiant gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę, yra tinkamas personalo kaitos užtikrinimas.
Nerimą kelia tai, kad 2016 m. atleisti 106 (2015 m. – 124 ) darbuotojai, iš jų 84 statutiniai valstybės tarnautojai (2015 m. – 88 ), priimti 53 darbuotojai ( 2015 m. –
54), iš jų 33 statutiniai (2015 m. – 43).
2015 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskr. VPK buvo 247,25 laisvos pareigybės, iš jų 235 statutinių valstybės tarnautojų, 58 pirminės grandies pareigūnų ir
146 vidurinės grandies pareigūnų. Viešosios policijos padaliniuose laisvos 90 pareigybių, iš jų pirminės grandies 40, kriminalinės policijos padaliniuose laisvos 46
pareigybės, iš jų 35 vidurinės grandies pareigūnų. Veiklos padaliniuose laisvos 65 pareigybės, iš jų vidurinės grandies – 57, o 8 - aukštesniosios grandies, reagavimo
padaliniuose laisvos 18 pirminės grandies pareigybių.
Nors Klaipėdos aps. VPK veiklą lemia daugelis veiksnių, pagrindiniai jų yra vienaip ar kitaip susiję su gaunamu finansavimu . 2016 m. pradžiai patvirtinti
asignavimai darbo užmokesčiui 12 908,9 tūkst. Eur., prekėms ir paslaugoms buvo skirta 1428,4 tūkst. Eur. Papildomai vasaros sezonui buvo skirta 98,5 tūkst. Eur.,
negyvenamųjų pastatų statybai ir rekonstrukcijai skirta 161,3 tūkst. Eur
Darbo užmokesčio asignavimų ekonomija per 2016 m. 745,4 tūkst Eur , atlikus sąmatos straipsnių pakeitimus panaudota: prekėms ir paslaugoms -357,4
tūkst. Eur ir turtui įsigyti 388,0 tūkst. Eur. Už šias lėšas įsigyta kompiuterinės technikos, vaizdo ir garso įrašymo įrangos, fotoaparatų, alkoholio matuoklių, spec.
motociklas ir automobiliai, sporto įrangos, baldų, kito turto.

II DALIS. REZULTATŲ ANALIZĖ
1 lentelė. Policijos departamento strateginių tikslų pasiekimo rezultatai
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01) – GERINTI POLICIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ
Efekto kriterijaus pavadinimas

Planuota reikšmė

Pasiektas rezultatas

71
71
7,5

73
86,8
4

Visuomenės pasitikėjimas policija, proc.
Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų, proc.
Žuvusių eismo dalyvių skaičius, tenkantis 100 tūkst. šalies gyventojų, ne daugiau kaip
2 lentelė. 2016 – ųjų metų veiksmų plano įgyvendinimas
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Visuomenės saugumo užtikrinimas

01.06
Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

01-0601

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti ir
vykdyti
nusikalstamų veikų
ir kitų teisės
pažeidimų
prevenciją,
kontrolę,
užkardymą,
atskleidimą ir
tyrimą, teikti kitas
policijos paslaugas
teisės aktų
nustatyta tvarka,
vykdyti Klaipėdos
apskr. VPK
bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas

1.Operatyviai reaguoti į
informaciją apie
nusikalstamas veikas ir kitus
teisės pažeidimus

Klaipėdos apskrities VPK
Patrulių rinktinės vadas,
struktūrinių
policijos
komisariatų
viršininkai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Įvykių pagal A tipo kategoriją per 2016 m. –
1361, reaguota ne ilgiau nei per 12 min. į 1203
įvykius, kas sudaro 88 proc.
Įvykių pagal B tipo kategoriją per 2016 m. –
17458, reaguota ne ilgiau kaip per 20 min. į
15743 įvykius, kas sudaro 90 proc.
Įvykių pagal C tipo kategoriją per 2016 m. –
59832, reaguota ne ilgiau kaip per 1 val. į
37126 įvykius, kas sudaro 94 proc.

2. Vykdyti smurto artimoje
aplinkoje prevenciją

Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos miesto PK
viršininkas, struktūrinių
policijos komisariatų
viršininkai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK ištirta 791
nusikalstama veika,
įvykdyta artimoje
aplinkoje.
Per ataskaitinį laikotarpį supaprastinto proceso
tvarka ištirtos 638 nusikalstamos veikos,
įvykdytos artimoje aplinkoje, kas sudaro 80,7
proc.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

16273327

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

3. Užtikrinti viešąją tvarką
bei žmonių saugumą renginių
metu

Įvykdymo
terminas

Klaipėdos apskrities VPK
Patrulių rinktinės vadas,
Klaipėdos apskrities VPK
Kelių policijos tarnybos
viršininkas,
Klaipėdos apskr. VPK
Viešosios tvarkos tarnybos
viršininkas,
struktūrinių
policijos
komisariatų
viršininkai
4. Organizuoti ir koordinuoti Klaipėdos apskrities VPK
policijos rėmėjų veiklą
Viešosios tvarkos tarnybos
viršininkas,
struktūrinių
padalinių vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai,
pagal
atskirus
planus

5. Aktyviai bendradarbiauti
su savivaldybe bei kitomis
institucijomis organizuojant
prevencines priemones

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Klaipėdos apskrities VPK
Viešosios tvarkos tarnybos
viršininkas,
struktūrinių
policijos
komisariatų
viršininkai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Per 2016 m. viešoji tvarka užtikrinta 501
kartą įvairiuose masiniuose renginiuose –
sportiniuose, kultūriniuose, oficialių užsienio
šalių delegacijų bei vadovų vizitų metu
rengiamuose renginiuose. Masinių renginių
metu per ataskaitinį laikotarpį nustatytas 191
teisėtvarkos pažeidimas.
Per 2015 m. tą patį laikotarpį viešoji tvarka
masinių renginių metu užtikrinta 750 kartų,
nustatyta 251 teisėtvarkos pažeidimas.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
aptarnaujamoje teritorijoje veiklą vykdė 139
policijos rėmėjai.
Per ataskaitinį laikotarpį policijos rėmėjai
išdirbo 4407 val.
Vadovaujanti Klaipėdos AVPK viršininko
2016-01-14 d. įsakymu Nr. 30-V-38 „Dėl
Klaipėdos AVPK policijos rėmėjų ir jaunųjų
policijos rėmėjų veiklos organizavimo
taisyklių patvirtinimo“ organizuoti policijos
rėmėjų mokymai Klaipėdos miesto policijos
komisariate ir Klaipėdos apskr. struktūriniuose
policijos komisariatuose.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
parengė ir kartu su savivaldybėmis įgyvendina
17 prevencinių programų.
Klaipėdos
apskr.
VPK
aktyviai
bendradarbiauja su miestų ir rajonų
savivaldybių administracijų socialinių reikalų
ir sveikatos skyriais, vaiko teisių apsaugos
skyriais, Klaipėdos apygardos probacijos
tarnyba organizuojant bendras prevencines
priemones.

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

6.
Plėtoti
saugios Klaipėdos apskrities VPK
kaimynystės projektus
Viešosios tvarkos tarnybos
viršininkas,
struktūrinių
policijos
komisariatų
viršininkai

7.
Orientuoti
policijos
pajėgas į prioritetinių KET
pažeidimų nagrinėjimą bei
ikiteisminį tyrimą.

Klaipėdos apskrities
VPK Kelių policijos
tarnybos viršininkas,
struktūrinių

Įvykdymo
terminas

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

policijos komisariatų
vadovai

8.
Organizuoti
eismo
saugumo
policines
priemones,
orientuojant
policijos
pajėgas
į
prioritetinius
KET
pažeidimus.

Klaipėdos apskrities
VPK Kelių policijos
tarnybos viršininkas,
struktūrinių
policijos komisariatų
vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
aptarnaujamoje teritorijoje įkurtos 32 saugios
kaimynystės bendruomenės.
Prevencijos skyriaus pareigūnai rengia
susitikimus su miesto ir rajono gyventojais,
bendruomenėmis, seniūnais ir seniūnijų
darbuotojais,
kurių
metu
patariama
gyventojams, kaip apsaugoti save ir savo turtą,
nurodomi telefonai, kuriais galima kreiptis,
gyventojai nuolat raginami burtis į saugios
kaimynystės grupes.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK :
Stacionariais greičio matuokliais (GM)
užregistruota (gauta) 10313 pažeidimų.
Paskirtos 8574 nuobaudos dėl stacionariais
greičio
matuokliais
(GM)
užfiksuotų
pažeidimų.
Išaiškinti (nustatyti) 5428 prioritetiniai KET
pažeidimai.
Bendrai išaiškintas (nustatytas) 28361 KET
pažeidimas.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK surengtos
156 policinės priemonės, užkardančios
pažeidimus, dėl kurių dažniausiai žūva ir
(arba) sužalojami eismo dalyviai.
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 176
eismo įvykiai, kuriuos sukėlė neblaivūs arba
apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų asmenys.
Gyventojų skaičius Klaipėdos apskr. VPK
aptarnaujamoje teritorijoje – 322770.
Per 2016 m. užregistruotas 1431 KET
pažeidimas, kurį padarė neblaivūs vairuotojai.
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Klaipėdos apskrities VPK
Viešosios tvarkos tarnybos
viršininkas

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK registruoti
4748 asmenys, turintys leidimus laikyti
(nešiotis) ginklus.
Per ataskaitinį laikotarpį patikrinti 1978
asmenys, turintys leidimus laikyti (nešiotis)
ginklus.
Per 2016 m. panaikinta 144 leidimai laikyti
(nešiotis) ginklus, kas sudaro 3,03 proc. nuo
visų ginkluotų asmenų skaičiaus.

10.
Vykdyti
užsieniečių Klaipėdos apskrities VPK
teisėto buvimo Lietuvos Migracijos
skyriaus
Respublikoje kontrolę ir viršininkė
spręsti klausimus dėl jų
teisinės padėties.

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

11.
Kokybiškai
nusikalstamų
ikiteisminį tyrimą.

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per 2016 metus organizuotos ir įvykdytos 183
policinės priemonės, siekiant nustatyti
užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką,
buvimo ir gyvenimo joje, bei išvykimo iš jos
pažeidimus. Šių priemonių metu bei teikiant
administracines paslaugas užsieniečiams,
nustatytas 201 pažeidimas. 77 kartus
užsieniečiams
taikyta
administracinė
atsakomybė, 19 užsieniečių grąžinta į jų
kilmės valstybes, 1 atveju taikyta išsiuntimo iš
Lietuvos Respublikos procedūra.
Per 2016 m.
Klaipėdos apskr. VPK
registruotos 5763 nusikalstamos veikos,
ištirtos 3072 nusikalstamos veikos, kas sudaro
53,3 proc.
Per tą patį 2015 m. laikotarpį registruotos 7104
nusikalstamos
veikos,
ištirtos
3792
nusikalstamos veikos.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK sustabdyta
2400 ikiteisminių tyrimų, iš jų 930 ikiteisminių
tyrimų per 5 darbo dienas prokuratūrai
perduota procesinio sprendimo sustabdyti
ikiteisminį tyrimą priėmimui.

9. Aktyvinti leidimų sistemos
objektų ir fizinių asmenų,
turinčių ginklus apskaitą ir
kontrolę.

atlikti Klaipėdos apskrities
veikų VPK KP ONTV,

KPSNTV, KPENTV,
KPNNTV vadovai,
Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos
m.
PK,
struktūrinių
policijos
komisariatų vadovai

Veiksmo įvykdymo aprašymas

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

2016 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskr. VPK
yra atliekama 1611 ikiteisminių tyrimų, 251
ikiteisminis tyrimas trunka ilgiau nei 9 mėn.
12. Stiprinti kriminalinę Klaipėdos apskrities VPK
žvalgybą, siekiant atskleisti ir KP
ONTV,
KPSNTV,
ištirti nusikalstamas veikas
KPNNTV,
KPENTV
vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

13. Tirti ir užkardyti sunkius Klaipėdos apskrities
ir labai sunkius nusikaltimus VPK ONTV, KPSNTV,

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

KPNNTV, KPENTV
vadovai

14. Vykdyti nusikalstamų Klaipėdos apskrities VPK
veikų ir teisės pažeidimų, KPONTV viršininkas
susijusių
su
neteisėta
narkotikų ir psichotropinių
medžiagų
apyvarta,
prevenciją, atskleidimą ir
tyrimą.

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
rezultatyviais kriminalinės žvalgybos tyrimais
užbaigtos 38 bylos.
Per ataskaitinį laikotarpį nutraukti 24
kriminalinės žvalgybos tyrimai.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK iš asmenų
gauta ir įforminta NAIS DS 677 informacijos.
Klaipėdos apskr. VPK ikiteisminį tyrimą
atlieka 247 pareigūnai.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK registruoti
258 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, ištirti
224 tokio pobūdžio nusikaltimai, kas sudaro
86,8 proc. Daugiausia sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų ištyrė Klaipėdos apskr. VPK
Kriminalinės policijos valdybų bei Miesto
policijos komisariato pareigūnai.
Per tą patį 2015 m. laikotarpį registruoti 294
sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, ištirtas
251 tokio pobūdžio nusikaltimas, kas sudaro
85,4 proc.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
užregistruota 21 nusikalstama veika, susijusi
su neteisėtu disponavimu narkotinėmis
medžiagomis ir psichotropinėmis medžiagomis
(BK 260 str. 2 d.(12) ir 3 d.(6), 261 str., (3)).
Per ataskaitinį laikotarpį ištirta 16 tokio
pobūdžio nusikalstamų veikų, kas sudaro 76,2
proc.
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15. Tirti nusikalstamas veikas Klaipėdos apskrities
elektroninių duomenų ir VPK KPNNTV
informacinių
sistemų viršininkas
saugumui.

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

16.
Nusikalstamų veikų
tyrimo procese imtis visų
įmanomų priemonių, kad
būtų užtikrintas nusikalstama
veika
padarytos
žalos
atlyginimas

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Klaipėdos apskrities
VPK KP ONTV,
KPSNTV, KPENTV,
KPNNTV vadovai,
Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos
m.
PK,
struktūrinių
policijos
komisariatų vadovai

17. Tinkamai organizuoti Klaipėdos apskrities VPK
operatyvinių grupių veiklą
Klaipėdos
m.
PK,
struktūrinių
policijos
komisariatų vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

18. Aktyviai vykdyti asmenų
paiešką

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Klaipėdos apskrities VPK
KP SNTV 1-ojo skyriaus
viršininkas,
struktūrinių
policijos
komisariatų
vadovai

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
registruotos
32
nusikalstamos
veikos
elektroninių duomenų ir informacinių sistemų
saugumui.
Per ataskaitinį laikotarpį ištirtos 86 tokio
pobūdžio nusikalstamos veikos, kas sudaro
268,8 proc.
Tiriant nusikaltimus ir baudžiamuosius
nusižengimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir
interesams, kuriais yra padaroma žala tiek
fiziniams, tiek juridiniams asmenims ir
siekiant, kad žala būtų atlyginta, paimamas
turtas arba laikinai apribojamos teisės į turtą ir
jo disponavimą.
Per ataskaitinį laikotarpį teismui perduotuose
ikiteisminiuose tyrimuose surasto, paimto turto
bei pinigų vertė sudarė – 2437845 €.
Savanoriškai atlyginto, laikinai apribotos
teisės į nuosavybę, užkardyta, surasta, paimto
turto bei pinigų vertė – 1058603 €,
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
operatyvinės grupės pagal B3 ir C3 prioritetus
pradėjo
1094
ikiteisminius
tyrimus.
Prokuratūrai procesinio sprendimo sustabdyti
ikiteisminį tyrimą pagal B3 ir C3 prioritetus
priėmimui perduoti 1066 ikiteisminiai tyrimai,
kas sudaro 97,4 proc.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK buvo
ieškoma 513 įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų asmenų, surasti 272 asmenys, 264
asmenys likę paieškoje ankstesniais metais.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK ieškota
154 dingusių be žinios asmenų, 141 asmuo
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surastas, 10 asmenų likę paieškoje ankstesniais
metais.
19.
Tirti
ir
užkardyti
nusikalstamas
veikas,
susijusias
su
neteisėta
akcizais apmokestintų prekių
apyvarta;

Klaipėdos apskrities VPK
KPENTV
viršininkas,
Klaipėdos m. PK ir
struktūrinių
policijos
komisariatų vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

20.
Tirti
ir
užkardyti Klaipėdos apskrities VPK
nusikalstamas veikas finansų KPENTV,
KPNNTV
sistemai
vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

21. Efektyviai panaudoti Klaipėdos apskrities VPK
nusikaltimų vietose paimtus Kriminalistinių
tyrimų
pėdsakus tiriant nusikaltimus. tarnybos viršininkas

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
užregistruotos 4 nusikalstamos veikos,
susijusios su neteisėta akcizinių prekių
apyvarta.
Ištirtos
5
tokio
pobūdžio
nusikalstamos veikos, kas sudaro 125 proc.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK paimta
25742,85 litrų alkoholio, kas sudaro 11 proc.
didėjimą, palyginus su 2015 m. tuo pačiu
laikotarpiu.
Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos apskr. VPK
paimti 51788 pakeliai tabako gaminių, kas
sudaro 107 proc. didėjimą palyginus su 2015
m. tuo pačiu laikotarpiu.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK paimta
1100 litrų naftos produktų, kas sudaro 96,5
proc. mažėjimą palyginus su 2015 m. tuo pačiu
laikotarpiu.
Kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo
metu
nustatyto
nepagrįsto
teisėtomis
pajamomis turto vertė per 2016 m. - 2730408
€.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK nustatyta
DNR
analičių
sutapimų
(identifikuota
asmenų/įtariamųjų) – 18.
Užregistruota nusikaltimų – 5763. DNR
pėdsakų
panaudojimo
atskleidžiant
nusikalstamas veikas efektyvumas (indeksas)6,6.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
identifikuota 48 asmenų/įtariamųjų pagal
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rankų pėdsakus. Rankų pėdsakų panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas veikas efektyvumo
(indeksas) – 8,3.
22. Vykdyti išorinę ir vidinę Klaipėdos apskrities VPK
komunikaciją
Komunikacijos
grupės
vyriausiasis specialistas

23. Tobulinti
valdymą.

dokumentų Klaipėdos apskrities VPK
Dokumentų
valdymo
poskyrio vedėja

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per
2016 m. organizuoti, vesti,
fotografuoti bei filmuoti, paviešinti 17
didesnio masto renginių (Sausio 13-osios,
metų ataskaitinis susirinkimas, Vasario 16osios,
Kovo
11-osios
(dalyvauta
organizuojant), akcija „Darom“, Spaudos
diena,
Valstybės
dienos-Mindaugo
karūnavimo dienos minėjimas, AVPK
sąskrydis, Policijos ir visuomenės šventė
Plungėje,
Metų
seklio
konkursas,
Kriminalinės policijos dienos minėjimas ir
kt.)
Paskelbti 1034 pranešimai spaudai, nuolat
palaikomas ryšys su apskrities spaudos ir
medijos atstovais.
Koordinuojama ir talpinama nauja
informacija į TV ekraną esantį AVPK
vestibiulyje. Gruodžio mėn. inicijuotas
naujos „Balticum-TV“ laidos „Klaipėdos
patruliai“ kūrimas.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK
užregistruoti 217446 elektroniniai dokumentai,
elektroniniu
parašu
pasirašyti
21786
dokumentai, kas sudaro 10,2 proc..
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24. Organizuoti darbuotojų Klaipėdos apskrities VPK
kvalifikacijos tobulinimą.
Personalo skyriaus vedėjas

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

25.
Vykdyti
policijos Klaipėdos apskrities VPK
darbuotojų apsaugą nuo Imuniteto
skyriaus
galimo neteisėto poveikio, viršininkas
užtikrinti jų reabilitaciją nuo
melagingų
apskundimų,
atlikti korupcinio pobūdžio
nusikalstamų
veikų
prevenciją ir tyrimą. (LPGK

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

2014-08-04 įsakymas Nr.
5-V-690).

26. Įgyvendinant Vidaus
tarnybos statuto nuostatas,
realizuoti galimybes padidinti

Klaipėdos apskrities VPK
viršininko pavaduotojai,
Finansų skyriaus vedėja

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Per 2016 m. iš 1020 darbuotojų kvalifikavimo
kursuose dalyvavo 635 darbuotojai, tai sudaro
62,3 proc.
Klaipėdos apskr. VPK yra 177 pareigūnai,
tiesiogiai vykdantys patrulių funkcijas
Per 2016 m. pirminius veiksmus įvykio
vietoje atlikti apmokyta 116 pareigūnų, kas
sudaro 65 proc. Klaipėdos apskr. VPK
organizuotų
tarnybinių
mokymų
metu
pirminius veiksmus įvykio vietoje atlikti
apmokyta likusioji dalis pareigūnų, kas sudaro
99 proc. pareigūnų.
Per 2016 m. pagal asmenų pareiškimus ir
skundus dėl galimai neteisėtų Klaipėdos AVPK
pareigūnų veiksmų priimta 19 nutarimų
atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Klaipėdos AVPK
Imuniteto skyriuje atlikta 11 ikiteisminių
tyrimų, pravesti prevenciniai pokalbiai su 26
Klaipėdos AVPK pareigūnais(10 iš jų įteikti
įspėjimai dėl priešingo visuomenės interesams
elgesio).
Taip pat pravesti antikorupciniai mokymai VĮ
„Regitra“, VSAT PAR, skaitytos paskaitos
„Jaunųjų policininkų mokyklėlės“ mokiniams,
vykdyta
prevencinė
akcija,
dalijant
lankstinukus kelyje kartu su Klaipėdos AVPK
KPT pareigūnais,
šviečiamojo pobūdžio
prevencinės
akcijos
Klaipėdos
AVPK
pareigūnams.
Darbo užmokesčio poreikis Klaipėdos apskr.
VPK, siekiant įgyvendinti I etapo darbo
užmokesčio didinimo uždavinius – 39,6 tūkst.
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pareigūnams
darbo
užmokestį, susiejant jį su
veiklos rezultatais.

27.Skatinti
policijos
darbuotojų fizinį aktyvumą ir
sveiką gyvenseną.

Klaipėdos apskrities VPK
struktūrinių padalinių
vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

28.
Dalyvauti
organizuojamose

Klaipėdos apskrities VPK
Kelių policijos tarnybos
viršininkas, struktūrinių
policijos komisariatų
vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

prevencinėse
priemonėse.

LKPT

policinėse

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Eur. per mėnesį.
2016 m. lapkričio 30 d. darbo užmokesčio
ekonomija Klaipėdos apskr. VPK – 33 tūkst.
Eur., 742 tūkst. Eur profsąjungos pritarimu
perkelta į prekes ir paslaugas, ilgalaikį turtą,
įsigyta prekių, apmokėtos komunalinės
paslaugos, pirktos transporto priemonės,
kompiuterinė įranga, kt prekės. Vidaus
tarnybos statuto nuostatos įgyvendinamos.
Siekiant skatinti darbuotojų fizinį aktyvumą ir
sveiką gyvenseną, Klaipėdos apskr. VPK
administraciniame pastate įrengta sporto bei
treniruoklių salės.
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK pareigūnai
dalyvavo taikomosios trikovės, taikomojo
biatlono čempionatuose, vyrų krepšinio
pirmenybėse, mažojo futbolo turnyre, 3X3
krepšinio varžybose bei kroso pirmenybėse.
2016 m. Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos
tarnybos pareigūnai kartu su LKPT vykdė
prevencines policines priemones – 18
priemonių,
kurių
metu
kontroliuojami
asmenys,
pavojingai
ir
chuliganiškai
vairuojantys
transporto
priemones,
94
priemones, kurių metu tikrintas transporto
priemonių vairuotojų blaivumas, apsvaigimas
nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų, 19 priemonių, kurių metu aktyviai
kontroliuojami leidžiamą važiavimo greitį
viršijantys vairuotojai, 17 priemonių, kurių
metu kontroliuojamas privalomų saugos
priemonių naudojimas (saugos diržai, vaikų
vežimo automobiliuose tvarkos taisyklių

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

laikymasis, saugos šalmai), 10 priemonių,
kurių metu kontroliuojami eismo dalyviai
(pėstieji, dviračių vairuotojai, vadeliotojai)
tamsiuoju paros metu (atšvaitų, kitų šviesą
atspindinčių
elementų
naudojimas),
8
priemones,
kurių metu kontroliuojami
krovininiai automobiliai, autobusai ir jų
vairuotojai ir 12 priemonių, kurių metu buvo
vykdomi transporto priemonių techninės
būklės patikrinimai.
29. Vykdyti patikrinimus
masinėse jaunimo susibūrimo
ir pasilinksminimo vietose,
siekiant sumažinti neteisėtą
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pasiūlą ir apyvartą.

Klaipėdos apskr. VPK
Viešosios tvarkos tarnybos
Prevencijos
skyriaus
struktūrinių
policijos
komisariatų vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Siekiant sumažinti neteisėtą narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pasiūlą ir
apyvartą, Klaipėdos apskr. VPK per 2016
m.
organizuotas 131 patikrinimas
masinėse
jaunimo
susibūrimo
ir
pasilinksminimo vietose – masiniuose
renginiuose, mokymo įstaigose, mokyklų
prieigose, parkuose ir skveruose, sporto
aikštynuose.
Pradėta 10 ikiteisminių
tyrimų pagal BK 259 str. 1 d., surašyti 88
administracinės
teisės
pažeidimo
protokolai.

30. Orientuoti kriminalinės
žvalgybos pajėgumus kovoje
su šešėlinės ekonomikos
reiškiniais, mažinti neteisėtą
akcizais
apmokestinamų
prekių patekimą į rinką ir jų
platinimą.

Klaipėdos apskr. VPK
KŽV,
ENTV,
ONTV
vadovai,
struktūrinių
policijos
komisariatų
vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

2016 m. Klaipėdos apskr. VPK kriminalinės
žvalgybos pareigūnai realizavo bylas, kuriose
užkirstos nusikalstamos veikos akcizais
apmokestinamų prekių pateikimui į rinką ir jų
platinimui. Pradėta 10 IT, iš jų 4 dėl neteisėto
disponavimo akcizais apmokestinamomis
prekėmis (LR Bk 1992 str.), 4 IT dėl neteisėto
naminių
stiprių
alkoholinių
gėrimų,
nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio,
jų skiedinių ir aparatų jiems gaminti

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo
(LR BK 201 str.)
31. Priimti sprendimus dėl
lėšų skyrimo asmenims už
vertingą informaciją apie
nusikalstamas
veikas
ekonomikai, verslo tvarkai ir
finansų sistemai, korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas.

Klaipėdos apskr. VPK
viršininko
pavaduotojas,
atsakingas
už
įstaigos
veiklos organizavimą ir
išteklių valdymą

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK nebuvo
priimta sprendimų dėl lėšų skyrimo
asmenims už vertingą informaciją apie
nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo
tvarkai ir finansų sistemai, korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, kadangi
per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta
vertingos informacijos apie nusikalstamas
veikas ekonomikai, verslo tvarkai ir
finansų sistemai ar korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, kas padėtų atskleisti
ar užkardyti tokio pobūdžio nusikalstamas
veikas.

32.
Užtikrinti
policijos
įstaigos finansinę kontrolę.

Finansų skyriaus vedėjas

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Klaipėdos apskr. VPK nuolat vykdoma
finansinė
kontrolė,
siekiama
mažinti
įsiskolinimus darbo užmokesčiui, Sodrai,
prekėms ir paslaugoms, lyginant su tuo pačiu
2015 metų laikotarpiu.
Įsiskolinimų darbo užmokesčiui 2016-12-31
nėra (2015-12-31 – 7,1 tūkst. Eur),
įsiskolinimas Sodrai – 1,4 tūkst. Eur (2015-1231 – 12,1 tūkst. Eur), įsiskolinimas prekėms ir
paslaugoms 2016-12-31 – 4,6 tūkst. Eur (201512-31 – 50,9 tūkst. Eur).

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

01-0602

01-01
01-0112

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Užtikrinti
teritorinių policijos
įstaigų
informacinės
ir
kitos
infrastruktūros
funkcionavimą ir
plėtrą bei išlaikyti
materialųjį
ir
nematerialųjį turtą

33. Racionaliai naudojant
policijos įstaigos turtą gerinti
darbuotojų darbo sąlygas. ių
informacinę struktūrą

Atsakingi vykdytojai

Klaipėdos apskrities
VPK Aptarnavimo
skyriaus vedėjas,
Klaipėdos apskrities
VPK Finansų skyriaus
vedėja, Klaipėdos
apskrities VPK
Informatikos ir ryšių
skyriaus vedėjas

Įvykdymo
terminas

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Veiksmo įvykdymo aprašymas

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

2162307

549333

__________________________________

Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, užtikrinti centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą
Rengti
ir 34.
Vykdyti
įgyvendinti
veiklą.
nusikalstamų
veikų ir kitų teisės
pažeidimų
prevencijos
programas
ir
priemones, plėtoti
saugios
kaimynystės
idėjas ir policijos
rėmėjų
bei
jaunųjų policijos
rėmėjų veiklą.

prevencinę Klaipėdos apskr. VPK
Viešosios tvarkos tarnybos
viršininkas,
Klaipėdos
apskr. VPK struktūrinių
policijos
komisariatų
vadovai

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Įgyvendinant Lietuvos policijos generalinio 1000
komisaro 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.
5-V-491 patvirtintą Lėšų viešojo saugumo
plėtros 2015-2025 programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano priemonėms
paskirstymo sąrašu, Klaipėdos apskr. VPK
skirta 1000 Eur.
Klaipėdos apskr. VPK aptarnaujamoje
teritorijoje
esančios
savivaldybės
nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos
programų
ir
priemonių
įgyvendinimui skyrė 37984 Eur.
Per 2016 m. 17 Klaipėdos apskr. VPK
Prevencijos skyrių pareigūnai parengė ir
įgyvendina 16 prevencinių programų ,,Stabdyk nusikalstamumą“, „Saugi aplinka“,

„Saugi
visuomenė“,
„Policijos,
savivaldybės bei sveikatos ir švietimo
įstaigų
darbuotojų
bendradarbiavimo

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

stiprinimas, vykdant narkotinių medžiagų
vartojimo prevenciją“, „Vaikų vasaros
vakaro krepšinio turnyras“, „ Susipažinkime su
mus supančia aplinka“, „Nebūkime abejingi,
gyvenkime saugiau 2016“ ir kt.

Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
01-0801

Teikti mokamas 35.
Teikti
specialiąsias
paslaugas
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims“

mokamas Klaipėdos apskrities VPK
Aptarnavimo
skyriaus
vedėjas,
Klaipėdos
apskrities VPK Finansų
skyriaus vedėja

3 lentelė. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

2016 m.
I-IV
ketvirčiai

Per 2016 metus Klaipėdos apskr. VPK 44,8
gavo 21 061 Eur pajamų už trumpalaikio ir
ilgalaikio materialiojo turto nuomą.
Per 2016 metus Klaipėdos apskr. VPK gavo
23712 Eur pajamų už teikiamas paslaugas –
pažymų išdavimą, pažymėjimų laminavimą,
baudžiamųjų bylų kopijų darymą ir kt.

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(Eur)

Program
os
elemento
kodas

01

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

1-asis tikslas:
Siekti
veiksmingo
policijos
R-01-08sistemos
01-01
funkcionavimo,
įgyvendinant
policijai pavestus
uždavinius
R-01-0801-02

R-01-0801-03

01-06

6-as uždavinys:
Užtikrinti
policijai pavestų
funkcijų
vykdymą šalies

R-01-0801-05
P-01-0801-06-01

Policijos reagavimo (atvykimo) į
įvykius pagal A tipo įvykių kategoriją
dalis, kai maksimali reagavimo trukmė
12 min., ne mažiau kaip, procentais.

Policijos reagavimo (atvykimo) į
įvykius pagal B tipo įvykių kategoriją
dalis, kai maksimali reagavimo trukmė
20 min., ne mažiau kaip, procentais.
Policijos reagavimo (atvykimo) į
įvykius pagal C tipo įvykių kategoriją
dalis, kai maksimali reagavimo trukmė
1 val. ir kai reaguoti būtina, ne mažiau
kaip, procentais.
Ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus
didėjimas (proc.)
Parengtų ir kartu su savivaldybėmis
įgyvendinta
(įgyvendinamų)
prevencinių programų (sk.)

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

84

91

108,3

90

107

89

105,9

88

104,8

83

89

107,2

90

108,4

89

107,2

90

108,4

88

94

106,8

94

106,8

93

105,7

94

106,8

-21,8

-

-17,7

-

-19

-

16

100

16

100

17

106,3

0,5
16

8

50

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

teritorijoje
P-01-0801-06-02

P-01-0801-06-03

P-01-0801-06-04
P-01-0801-06-05
P-01-0801-06-06

P-01-0801-06-07

Vidutinis vieno policijos rėmėjo
(išskyrus jaunuosius rėmėjus) išdirbtų
valandų skaičius per metus (2014 m.
faktinė reikšmė – 12)
Fizinių asmenų, turinčių leidimus
laikyti (nešiotis) ginklus, atliktų
patikrinimų dalis nuo bendro asmenų,
turinčių leidimus laikyti (nešiotis)
ginklus, skaičiaus, procentais
Surasta ieškomų įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų,
procentais
Surasta dingusių be žinios asmenų,
procentais
Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė, ne
daugiau kaip, kalendorinėmis dienomis
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų R-01-02.
Teismo negrąžintų tyrimui papildyti
baudžiamųjų bylų dalis, procentais
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-01-26

96

3,3

3,4

9,31

9,7

13,2

13,8

31,7

33

40

8,4

21

18,4

46

22,5

56,3

41,7

104,3

51

18,7

36,7

33,1

64,9

44,1

86,5

53

103,9

89

79,6

89,4

79,6

89,4

89,2

100,2

91,6

102,9

146

98

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

P-01-0801-06-08

P-01-0801-06-09

P-01-0801-06-10
P-01-0801-11

Nusikalstamų veikų, ištirtų
ekonomiškesniu procesu, dalis nuo visų
ištirtų nusikalstamų veikų, procentais
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-01-08
Per 5 darbo dienas prokuratūrai
procesinio sprendimo sustabdyti
ikiteisminį tyrimą priėmimui išsiųstų
ikiteisminių tyrimų dalis nuo visų
policijoje sustabdytų ikiteisminių
tyrimų, procentais
Vertinimo kriterijus suderintas su
Lietuvos Respublikos generaline
prokuratūra
Ikiteisminių tyrimų, vykstančių ilgiau
nei 9 mėn., dalis, procentais
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-01-04
Vidutinė ikiteisminių tyrimų dėl
nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė
žala valstybei, trukmė, ne daugiau kaip,
kalendorinėmis dienomis
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

52

18

15

460

32,9

182,7

37,6

208,9

39,8

221,1

38,8

215,6

14,4

104,2

15,9

94,3

15,6

96,2

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

P-01-0801-06-12

P-01-0801-06-13

P-01-0801-06-14

vertinimo kriterijų R-01-02
Valstybei, fiziniams bei juridiniams
asmenims nusikalstamomis veikomis
padarytos turtinės žalos atlyginimo
užtikrinimas, procentais
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-01-06
Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių su
neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis (BK
260 str. 2 ir 3 d., 261 str., 266 str. 3 d.)
nuo užregistruotų, procentais.
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-01-00
Ištirtų nusikalstamų veikų elektroninių
duomenų ir informacinių sistemų
saugumui ir visų šios kategorijos
užregistruotų nusikalstamų veikų
santykis, ne mažiau kaip, procentais.
Vertinimo kriterijus atitinka Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-01-06
Viešojo saugumo plėtros 2016–2018 m.
TVP vertinimo kriterijus

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

23

83

96

110

132,5

91,7

110,5

94

113

76,2

91,8

422

439,5

325

338,5

269

280

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

P-01-0801-06-15

P-01-0801-04-03
P-01-0801-04-04
P-01-0801-01-06
01-06-01

P/I-2
1 priemonė
Organizuoti ir
vykdyti
nusikalstamų
veikų ir kitų teisės
pažeidimų
prevenciją,
kontrolę,
užkardymą,

P-2-2-1
Rezultatyviais kriminalinės žvalgybos
tyrimais užbaigtų bylų dalis, ne mažiau
kaip, procentais
Viešojo saugumo plėtros 2016–2018 m.
TVP vertinimo kriterijus
P-2-1-1
DNR pėdsakų panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas veikas
efektyvumas (indeksas)
Rankų pėdsakų panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas veikas
efektyvumas (indeksas).
Elektroniniu parašu (DVS) pasirašytų
e. dokumentų dalis, procentais
Nusikalstamų veikų, įvykdytų artimoje
aplinkoje, ištirtų supaprastinto proceso
tvarka dalis nuo visų tokių ištirtų
nusikalstamų veikų (proc.)

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

60

66,7

111,2

63,5

105,9

61,3

102,2

7,5

6,3

83,9

5,76

76,8

6,6

88

4,7

6,6

141

7,4

157

8,3

176,6

4,8

48

7,3

73

10,2

102

54

108

47,6

95,2

80,7

161,4

10
50

1,6

16

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

atskleidimą ir
tyrimą, teikti kitas
policijos paslaugas
teisės aktų
nustatyta tvarka,
vykdyti teritorinių
policijos įstaigų
bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas

P/I-3

P/I-6.1
P/I-6.2

P/I-7.1

Vidutinis
užregistruotų
teisės
pažeidimų,
įvykdytų
renginiuose,
kuriuose viešąją tvarką palaikė policija
skaičius, tenkantis 100 (šimtui)
renginio dalyvių.
Naujai susikūrusių saugios kaimynystės
bendruomenių skaičius.
Vagysčių, įsibraunant į gyvenamąsias
patalpas, mažėjimas (proc.).
Paskirta nuobaudų dėl stacionariais
greičio matuokliais (GM) užfiksuotų
pažeidimų, gautų policijos įstaigoje
ataskaitiniu laikotarpiu nuo visų
stacionariais GM užregistruotų (gautų)
pažeidimų (proc.)

-

-

-

0,051

-

0,014

-

0,016

-

15

7

46,7

11

73

30

200

32

213,3

-

-

-

-

-

29,2

-

24,6

-

80

78,5

98

85,1

106,3

78,2

97,8

83,1

103,8

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

P/I-7.2

P/I-8.1

P/I-8.2
P/I-8.3

P/I-9

P/I-10
P/I-12

Išaiškintų (nustatytų) prioritetinių KET
pažeidimų dalis nuo bendro išaiškintų
(nustatytų) KET pažeidimų skaičiaus
(proc.)
Surengta
policinių
priemonių,
užkardančių pažeidimus, dėl kurių
dažniausiai žūva ir (arba) sužalojami
eismo dalyviai, skaičius.
Neblaivių vairuotojų sukeltų eismo
įvykių skaičius, tenkantis 1 000 gyv.
Užfiksuota
neblaivių
vairuotojų
padarytų KET pažeidimų skaičius,
tenkantis 1 000 gyventojų.
Fizinių
asmenų,
kuriems
buvo
panaikinti leidimai laikyti (nešiotis)
ginklus, nuo bendro asmenų, turinčių
leidimus laikyti (nešiotis) ginklus,
skaičiaus, procentais.
Nustatytų užsieniečių atvykimo į
Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje,
vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš
jos tvarkos pažeidimų skaičius (sk.)
Gautos informacijos iš asmenų ir
įformintos NAIS DS skaičius tenkantis
vienam kriminalinės policijos

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

20

16,3

81,5

21,8

109

30,1

150,5

19,1

48

36

75

77

160

107

223

156

325

0,8

0,006

-

0,18

-

0,39

-

0,54

-

3

0,4

-

1,4

214,3

2,9

103,4

4,4

68

-

-

-

2,3

-

1,75

-

3,03

-

110

39

35,5

71

65

138

125

201

182,7

0,9

18

1,7

34

2,7

54

5

95,5

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

P/I-13

P/I-17

P/I-19.1

P/I-19.2
P/I-19.3
P/I-19.4
P/I-20

2016
metais
patvir
tinta

pareigūnui.
Ištirtų sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų skaičius;
71
(PD SVP 2016-2018 m. efekto
kriterijus)
Operatyvinės grupės pareigūnų
prokuratūrai procesinio sprendimo
sustabdyti ikiteisminį tyrimą priėmimui
išsiųstų bylų dalis nuo visų
80
operatyvinės grupės pagal B3 ir C3
prioritetus pradėtų ikiteisminių tyrimų
skaičiaus (proc.).
Ištirta nusikalstamų veikų, susijusių su
neteisėta akcizinių prekių apyvarta
80
dalis nuo užregistruotų nusikalstamų
veikų (proc.).
Sulaikyto (paimto ) alkoholio kiekio
5
didėjimas (proc.)
Sulaikytų (paimtų) tabako gaminių
5
kiekio didėjimas (proc.)
Sulaikytų (paimtų) naftos produktų
5
kiekio didėjimas (proc.)
Kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio 200000
tyrimo metu nustatyto nepagrįsto
teisėtomis pajamomis turto vertė per

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

79,7

112,3

81,7

115,1

86,8

122,3

92,4

115,5

100,3

125,4

97,4

121,8

125

156,3

125

156,3

125

156,3

220

38,8

776

82,3

1646

17,9

358

11

268

-

306,4

6128

306,7

6134

107,3

2146

361

-

-97

-1940

-96,9

-1938

-96,5

-1930

1349349

674,7

824517

412,3

2730408

1365

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

P/I-22.1
P/I-22.2
P/I-24
P/I-25
P/I-26.1

P/I-26.2

P/I-28.1

P/I-28.2

kalendorinius metus (Eur.)
Visuomenės pasitikėjimas policija.
(PD SVP 2016-2018 m. efekto
kriterijus)
Teigiamas informacijos sklaidos
įstaigos viduje vertinimas (proc.).
Kvalifikaciją tobulinusių policijos
įstaigos darbuotojų dalis (proc.)
Pranešimų pagal Policijos darbuotojų
ryšių deklaravimo aprašą skaičius.
Pirminės grandies pareigūnų darbo
užmokestis atskaičius mokesčius ne
mažesnis kaip (Eur.)
Vidurinės grandies pareigūnų darbo
užmokestis atskaičius mokesčius ne
mažesnis kaip (Eur.)
Vykdytų
prevencinių
policinių
priemonių, kurių metu kontroliuoti
asmenys, pavojingai ir chuliganiškai
vairuojantys transporto priemones,
skaičius.
Vykdytų
prevencinių
policinių
priemonių, kurių metu tikrintas
transporto
priemonių
vairuotojų
blaivumas, apsvaigimas nuo narkotikų

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

71

-

-

-

-

-

-

73

102,8

50

-

-

-

-

-

-

94,6

189,2

50

20,8

41,6

49,3

98,6

77

154

62,3

124,6

4

1

25

3

75

1,7

42,5

11

275

600

-

-

-

-

600

100

600

700

-

-

-

-

700

100

700

100

14

3

21,4

9

64,3

15

107

18

128,6

24

20

83,3

31

129,2

59

245

94

391,7

100

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

P/I-28.3

P/I-28.4

P/I-28.5

P/I-28.6
P/I-28.7

ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,
skaičius.
Vykdytų
prevencinių
policinių
priemonių, kurių metu aktyviai
kontroliuoti leidžiamą važiavimo greitį
viršijantys vairuotojai, skaičius.
Vykdytų
prevencinių
policinių
priemonių, kurių metu kontroliuotas
privalomų
saugos
priemonių
naudojimas (saugos diržai, vaikų
vežimo
automobiliuose
tvarkos
taisyklių laikymasis, saugos šalmai),
skaičius.
Vykdytų
prevencinių
policinių
priemonių, kurių metu kontroliuoti
eismo dalyviai (pėstieji, dviračių
vairuotojai, vadeliotojai) tamsiuoju
paros metu (atšvaitų, kitų šviesą
atspindinčių elementų naudojimas),
skaičius.
Vykdytų
prevencinių
policinių
priemonių, kurių metu kontroliuoti
krovininiai automobiliai, autobusai ir jų
vairuotojai, skaičius.
Vykdytų
transporto
priemonių

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

14

0

0

3

21,4

8

57

19

135,7

14

3

21,4

9

64,3

14

100

17

121,4

8

4

50

4

50

7

87,5

10

125

3

2

66,7

3

100

6

200

8

266,7

12

2

16,7

5

41,7

8

66,6

12

100

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

techninės būklės patikrinimų (ne rečiau
kaip kartą per mėnesį), skaičius.
Vykdyta
suplanuotų
patikrinimų
procentais
Iki 2016 m. gruodžio 31 d. pradelstų
įsiskolinimų .

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

-

-

-

-

-

-

0

100

P/I-33

Darbuotojų, teigiamai vertinančių
darbo sąlygas, dalis (proc.)

50

-

-

-

-

91,1

182,2

91,1

182,2

P-01-0801-08-01

Planuojamų gauti pajamų už teikiamas
paslaugas ir už trumpalaikio ir
ilgalaikio materialiojo turto nuomą
pervedimas į valstybės biudžetą (Eur)

36,2

6,5

17,9

14,1

39

23,3

64,4

35,1

97,0

36,2

7,3

20,2

14,8

40,9

25,5

70,5

44,8

123,8

P/I-29
P/I-32
2 Priemonė.
Užtikrinti
teritorinių
policijos įstaigų
informacinės ir
kitos
01-06-02 infrastruktūros
funkcionavimą ir
plėtrą bei
išlaikyti
materialųjį ir
nematerialųjį
turtą.
Užtikrinti
specialiųjų
01-08
funkcijų
vykdymą.
01-08-01 Teikti mokamas
specialiąsias

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

Program
os
elemento
kodas

Programos
elementas

Vertinimo kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2016
metais
patvir
tinta

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2016-ųjų
2016 metų I 2016
metų 2016- aisiais
metų I
pusmetį
trijų ketvirčių metais
ketvirtį
Įvykd
Įvykd
Įvykd
Įvykd
ymas
Įvyk
Įvykd ymas Įvykd ymas Įvykd ymas
proce
dyta
yta
proce
yta
proce
yta
proce
ntais
ntais
ntais
ntais

paslaugas
suinteresuotiems
asmenims
Informacija apie nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastis (netinkamas planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir kita).
Rezultato kriterijus „R-01-08-01-05 Ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus didėjimas (proc.)“ – (planas – 0,5, įvykdymas – -19, įvykdymo
procentas – -3800) metų planas neįvykdytas, nes 2016m. registruota ir ištirta mažiau nusikalstamų veikų.
Produkto kriterijus „P-01-08-01-06-02 Vidutinis vieno policijos rėmėjo (išskyrus jaunuosius rėmėjus) išdirbtų valandų skaičius per metus“ (planas -96, įvykdymas – 31,7, įvykdymo procentas -33) neįvykdytas, kadangi per mažai policijos rėmėjų buvo įtraukta į vykdomas policines
priemones.
Produkto kriterijus „P-01-08-01-06-09 Per 5 darbo dienas prokuratūrai procesinio sprendimo sustabdyti ikiteisminį tyrimą priėmimui išsiųstų
ikiteisminių tyrimų dalis nuo visų policijoje sustabdytų ikiteisminių tyrimų (proc.)“ – (planas – 18, įvykdymas – 38,8, įvykdymo procentas – 215,6)
metų planas viršytas dėl efektyvaus ir operatyvaus tyrėjų darbo.
Produkto kriterijus „P-01-08-01-06-14 Ištirtų nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui ir visų šios
kategorijos užregistruotų nusikalstamų veikų santykis, ne mažiau kaip, procentais“ – (planas – 96, įvykdymas – 269, įvykdymo procentas – 280,2)
metų planas viršytas, kadangi per 2016 m. registruotos 32 tokio pobūdžio nusikalstamų veikų, o ištirtos 86 nusikalstamos veikos.
Produkto kriterijus „P-01-08-01-04-04 Rankų pėdsakų panaudojimo atskleidžiant nusikalstamas veikas efektyvumas (indeksas)“ – (planas –
4,7, įvykdymas – 8,3, įvykdymo procentas – 176,6) metų planas viršytas, kadangi per ataskaitinį laikotarpį dėka efektyvaus pareigūnų darbo
identifikuoti 48 asmenų/įtariamųjų skaičių pagal rankų pėdsakus.
Proceso/indėlio kriterijus „P/Į-2 Nusikalstamų veikų, įvykdytų artimoje aplinkoje, ištirtų supaprastinto proceso tvarka dalis nuo visų tokių ištirtų
nusikalstamų veikų (proc.)“ - (planas – 50, įvykdymas – 80,7, įvykdymo procentas – 161,4) metų planas viršytas dėl efektyvaus tyrėjų darbo tiriant bylas
supaprastinto proceso tvarka.
Proceso/indėlio kriterijus „P/Į -6.1 Naujai susikūrusių saugios kaimynystės bendruomenių skaičius“ - (planas – 15, įvykdymas – 32, įvykdymo procentas –
213,3) metų planas viršytas dėka aktyvaus pareigūnų prevencinio darbo bendraujant su visuomenės nariais.

Proceso/indėlio kriterijus „P/I-8.1 Surengta policinių priemonių, užkardančių pažeidimus, dėl kurių dažniausiai žūva ir (arba) sužalojami
eismo dalyviai, skaičius“ - (planas – 48, įvykdymas – 156, įvykdymo procentas – 325) metų planas viršytas dėka planingo ir efektyvaus pareigūnų
darbo, reaguojant į avaringumo padėtį prižiūrimose teritorijose.

Proceso/indėlio kriterijus „P/I-8.2 Neblaivių vairuotojų sukeltų eismo įvykių skaičius, tenkantis 1 000 gyv.“ - (planas – 0,8, įvykdymas –
0,54, įvykdymo procentas – 148) metų planas viršytas, kadangi dėl pareigūnų nuolat organizuojamų policinių priemonių neblaivūs vairuotojai sukėlė
176 eismo įvykius.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-8.3 Užfiksuota neblaivių vairuotojų padarytų KET pažeidimų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų.“ - (planas –
3, įvykdymas – 4,4, įvykdymo procentas – 68) metų planas neįvykdytas, kadangi neblaivūs vairuotojai padarė 1431 KET pažeidimą.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-10 Nustatytų užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš
jos tvarkos pažeidimų skaičius (sk.)“ - (planas – 110, įvykdymas – 201, įvykdymo procentas – 182,7) metų planas viršytas, dėka rezultatyvaus
pareigūnų darbo, vykdant nelegalios migracijos kontrolę.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-12 Gautos informacijos iš asmenų ir įformintos NAIS DS skaičius tenkantis vienam kriminalinės policijos
pareigūnui“ - (planas – 5, įvykdymas – 2,7, įvykdymo procentas – 54) metų planas neįvykdytas, kadangi buvo surašyta per mažai pranešimų iš asmenų
į NAIS DS.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-19.1 Ištirta nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta akcizinių prekių apyvarta dalis nuo užregistruotų
nusikalstamų veikų (proc.)“ - (planas – 80, įvykdymas – 125, įvykdymo procentas – 156,3) metų planas viršytas, kadangi per ataskaitinį laikotarpį
pradėtos 4 tokio pobūdžio nusikalstamos veikos, o ištirtos 5 tokio pobūdžio nusikalstamos veikos.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-19.2 Sulaikyto (paimto) alkoholio kiekio didėjimas (proc.)“ - (planas – 5, įvykdymas – 11, įvykdymo procentas
– 220) metų planas viršytas dėka efektyvaus ir sistemingo pareigūnų darbo organizuojant priemones, siekiant sulaikyti didesnį alkoholio kiekį.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-19.3 Sulaikytų (paimtų) tabako gaminių kiekio didėjimas (proc.)“ - planas – 5, įvykdymas – 107,3, įvykdymo
procentas – 2146) metų planas viršytas dėka planingo ir organizuoto pareigūnų darbo, siekiant sulaikyti didesnį tabako kiekį.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-19.4 Sulaikytų (paimtų) naftos produktų kiekio didėjimas (proc.)“ - planas – 5, įvykdymas - -96,5, įvykdymo
procentas - -1930) metų planas nepasiektas, kadangi buvo per mažai organizuota priemonių, siekiant sulaikyti naftos produktus.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-20 Kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo metu nustatyto nepagrįsto teisėtomis pajamomis turto vertė per
kalendorinius metus (Eur.)“ - (planas – 200000, įvykdymas – 2730408, įvykdymo procentas – 1365) metų planas viršytas dėka efektyvaus pareigūnų
darbo atliekant kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminius tyrimus.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-22.2 Teigiamas informacijos sklaidos įstaigos viduje vertinimas (proc.).“ - (planas – 50, įvykdymas – 94,6,
įvykdymo procentas – 189,2) metų planas viršytas, kadangi Klaipėdos apskr. VPK nuo metų pradžios sistemingai buvo platinama ir viešinama
darbuotojams aktuali informacija.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-25 Pranešimų pagal Policijos darbuotojų ryšių deklaravimo aprašą skaičius“ - (planas – 4, įvykdymas – 11,
įvykdymo procentas – 275) metų planas viršytas, kadangi per trečiąjį ketvirtį laikotarpį buvo gauta daugiau Klaipėdos AVPK pareigūnų pranešimų apie
galimai korupcijos atžvilgiu jautrius pareigūnų ryšius su kitais asmenimis.

Proceso/indėlio kriterijus „P/I-28.2 Vykdytų prevencinių policinių priemonių, kurių metu tikrintas transporto priemonių vairuotojų blaivumas,
apsvaigimas nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, skaičius.)“ - (planas – 24, įvykdymas – 94, įvykdymo procentas –391,7) metų planas
viršytas dėl planingo ir efektyvaus pareigūnų darbo organizuojant ir vykdant policines prevencines priemones.
Proceso/indėlio kriterijus „P/I-28.3 Vykdytų prevencinių policinių priemonių, kurių metu aktyviai kontroliuoti leidžiamą važiavimo greitį
viršijantys vairuotojai, skaičius.“ - (planas – 14, įvykdymas – 19, įvykdymo procentas – 135,7) metų planas viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo
siekiant mažinti įvykių skaičių dėl didelio važiavimo greičio.

Proceso/indėlio kriterijus „P/Į-28.6 Vykdytų prevencinių policinių priemonių, kurių metu kontroliuoti krovininiai automobiliai, autobusai ir jų
vairuotojai, skaičius.“ - (planas – 3, įvykdymas – 8, įvykdymo procentas – 266,7) metų planas viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo eismo priežiūros
prevencijos srityje.
PASTABA:
Produkto kriterijų – „P-01-08-01-06-06 Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė, ne daugiau kaip, kalendorinėmis dienomis“, „P-01-08-01-06-07
Teismo negrąžintų tyrimui papildyti baudžiamųjų bylų dalis, procentais“, „P-01-08-01-06-08 Nusikalstamų veikų, ištirtų ekonomiškesniu procesu, dalis
nuo visų ištirtų nusikalstamų veikų, procentais“, „P-01-08-01-06-11 Vidutinė ikiteisminių tyrimų dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala
valstybei, trukmė, ne daugiau kaip, kalendorinėmis dienomis“, „P-01-08-01-06-12 Valstybei, fiziniams bei juridiniams asmenims nusikalstamomis
veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimo užtikrinimas, procentais“ vykdymo reikšmių apskaičiuoti nėra galimybės, kadangi duomenys, reikalingi
šiems kriterijams nėra pateikti Informatikos ir ryšių departamente.
Viršininkas
(įstaigos (padalinio) vadovo pareigų pavadinimas)

Alfonsas Motuzas
(parašas)

Parengė
Valdymo organizavimo skyriaus vedėjas
(pareigos)

(vardas, pavardė)

Arūnas Užkuras
(parašas)

(vardas, pavardė)

