KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS
(policijos įstaigos pavadinimas)
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. vasario

d. Nr.

Klaipėda

1

1 lentelė. 2019 m. veiksmų plano įgyvendinimas
Įstaigos veiksmo numeris ir pavadinimas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Įvykdymo
terminas

08 Visuomenės saugumo užtikrinimas (programa)
08.01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (tikslas)
08.01.01 Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą. Užtikrinti centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą (uždavinys)
08.01.01.04 Vykdyti Policijos informacinių sistemų, žinybinių registrų ir informacinių technologijų plėtrą (priemonė)
1.4.1 Tobulinti dokumentų valdymą

Per ataskaitinį šių metų laikotarpį gauti ir sudaryti 119289 dokumentai, iš jų 66352
I–IV
elektroniniai dokumentai, kas sudaro 55,6 proc.
ketvirčiai
08.01.01.07 Vykdyti pareigūnų aprūpinimą ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių
bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus (priemonė)
1. 7.1.Užtikrinti policijos pareigūnų aprūpinimą, pagal Klaipėdos apskr. VPK 2019 metams pareigūnų aprūpinimui pagal nustatytus standartus
I–IV
nustatytus standartus (atsižvelgiant į įstaigai skirtus
skirta 124,6 tūkst. eur. Metų eigoje asignavimai buvo tikslinami ir per 2019 m. transporto
ketvirčiai
asignavimus)
išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui panaudota 110,6 tūkst. eur. 2019 m. 34,1
tūkst. išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms.
08.01.01.09 Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (priemonė)
1.9.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai I–IV
ir užtikrinti įstaigos darbuotojų dalyvavimą juose
„Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2019 m.“ ir tarnybinių šunų dresūros
ketvirčiai
(atsižvelgiant į įstaigai skirtus asignavimus)
seminaras. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 3 darbuotojai.
08.01.02 uždavinys Stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu, nelegalia narkotikų apyvarta, taip pat kitų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų
užkardymą, atskleidimą ir tyrimą (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminį) bei veiksmų koordinavimą (uždavinys)
08.01.02 Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų atskleidimą ir tyrimą (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminį) bei Lietuvos kriminalinės policijos
biuro bendrąsias ir specialiąsias funkcijas (priemonė)
2.1.1. Stiprinti kriminalinę žvalgybą, siekiant
Per 2019 m. bendras nutrauktų kriminalinės žvalgybos tyrimų bylų skaičius – 28,
I–IV
atskleisti ir ištirti nusikalstamas veikas
rezultatyviais kriminalinės žvalgybos tyrimais nutraukta 20 bylų, kas sudaro 71,4 proc. ketvirčiai
Atitinkamai per 2018 m. tą patį laikotarpį bendras nutrauktų kriminalinės žvalgybos
tyrimų bylų skaičius – 28, rezultatyviais kriminalinės žvalgybos tyrimais nutraukta 21
byla kas sudaro 75 proc. bylų.
01.03 Užtikrinti eismo saugumą ir vykdyti eismo priežiūrą, nusikalstamų veikų prevenciją, viešosios tvarkos palaikymą magistraliniuose keliuose bei
oficialių delegacijų ir vadovų eskortavimą bei palydą (uždavinys)
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08.01.03 Vykdyti Lietuvos kelių policijos tarnybos bendrąsias ir specialiąsias funkcijas, organizuojant eismo saugumo kontrolę šalyje (priemonė)
3.1.1. Organizuoti eismo saugumo policines
priemones, orientuojant policijos pajėgas į
prioritetinius KET pažeidimus, jų nagrinėjimą bei
ikiteisminį tyrimą

Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje žuvo 19 žmonių, 1 mln.
I–IV
gyventojų - 59 žuvusieji. Per ataskaitinį laikotarpį išaiškinta 32031 KET pažeidimas, iš jų ketvirčiai
14168 prioritetiniai KET pažeidimai, kas sudaro 44,2 proc. Per 2018 m. išaiškinta 41551
KET pažeidimai, iš jų 13406 prioritetinių KET pažeidimų, kas sudaro 32,3 proc. 2019 m.
padaryta pažeidimų, užfiksuotų greičio matavimo sistemomis – 31940, priimta procesinių
sprendimų administracinių nusižengimų bylose, suformuotose dėl pažeidimų, užfiksuotų
matavimo sistemomis – 27820, kas sudaro 87,1 proc. 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK
nustatyta 675 pažeidimai, kuriuos padarė neblaivūs vairuotojai, ataskaitiniu laikotarpiu
Klaipėdos apskr. VPK dirbo 117 policijos patruli7, 1 policijos patruliui teko 5,8 nustatytų
neblaivių vairuotojų padarytų KET pažeidimų. Per ataskaitinį laikotarpį savarankiškai
suorganizuotos ir atliktos 204 policinės priemonės, užkardančios pažeidimus, dėl kurių
dažniausiai žūva ir (arba) sužalojami eismo dalyviai.
08.01.04 Atlikti objektų tyrimus ir ekspertizes, dalyvauti tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas, teikti policijos ir kitoms šalies
ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę pagalbą (uždavinys)

08.01.04.01 Pagal Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kompetenciją teikti specialistų išvadas ir ekspertizės aktus, koordinuoti ir
kontroliuoti kriminalistinių laboratorinių tyrimų atlikimą ir kinologijos veiklą kitose policijos įstaigose bei vykdyti Lietuvos policijos kriminalistinių
tyrimų centro bendrąsias ir specialiąsias funkcijas (priemonė)
4.1.1. Efektyviai panaudoti nusikaltimų vietose
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK KTT pagal užduotis atliko 978 objektų tyrimus, iš jų
I–IV
paimtus pėdsakus tiriant nusikaltimus
730 per laikotarpį iki 30 dienų, kas sudaro 74,6 proc. Per atitinkamą 2018 m. laikotarpį ketvirčiai
Klaipėdos apskr. VPK KTT pagal užduotis atliko 1080 objektų tyrimų, iš jų 834 per
laikotarpį iki 30 dienų, kas sudarė 77,2 proc. Rankų pėdsakų panaudojimo atskleidžiant
nusikalstamas veikas efektyvumo (indeksas) – 5,1, kas sudaro 105,6 proc nuo numatyto.
Atitinkamai per 2018 m. rankų pėdsakų panaudojimo atskleidžiant nusikalstamas veikas
efektyvumo (indeksas) – 6, kas sudarė 121,3 proc nuo numatyto.
08.01.06 Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje ( uždavinys)
08.01.06.01 Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, teikti kitas
policijos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti teritorinių policijos įstaigų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas (priemonė)
6.1.1.Užtikrinti operatyvų reagavimą į įvykius
Įvykių pagal A tipo kategoriją per 2019 m. – 987, reaguota ne ilgiau nei per 12 min. į 899
I–IV
įvykius, kas sudaro 91 proc. Įvykių pagal B tipo kategoriją per 2019 m. – 10491, reaguota ketvirčiai
ne ilgiau kaip per 20 min. į 10010 įvykius, kas sudaro 95 proc. Įvykių pagal C tipo
kategoriją per 2019 m. – 71383, reaguota ne ilgiau kaip per 1 val. į 41929 įvykius, kas
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6.1.2.Vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir
ikiteisminį tyrimą

6.1.3. Organizuoti ir koordinuoti policijos rėmėjų
veiklą.

6.1.4. Plėtoti saugios kaimynystės projektus

6.1.5. Aktyviai bendradarbiauti su savivaldybėmis ir
kitomis institucijomis organizuojant prevencines
priemones

sudaro 97 proc. Įvykių pagal A tipo kategoriją per 2018 m. – 1129, reaguota ne ilgiau nei
per 12 min. į 1047 įvykius, kas sudaro 93 proc. Įvykių pagal B tipo kategoriją per 2018 m.
– 12707, reaguota ne ilgiau kaip per 20 min. į 12269 įvykius, kas sudaro 97 proc. Įvykių
pagal C tipo kategoriją per 2018 m. – 68181, reaguota ne ilgiau kaip per 1 val. į 38636
įvykius, kas sudaro 96 proc.
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK struktūriniai padaliniai nuolat organizavo susitikimus
su vietos bendruomenėmis, Krizių centrais, Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovais,
savivaldybių administracijų vadovais smurto artimoje aplinkoje klausimais. Susitikimų
metu teikiamos konsultacijos, dalijami lankstinukai, aptariamos problemos. Per ataskaitinį
laikotarpį Klaipėdos apskr. VPK pradėti 1130 ikiteisminių tyrimų dėl smurto artimoje
aplinkoje, perduota prokurorui per 48 val. sprendimo priėmimui 450 ikiteisminių tyrimų ir
perduota paskirti 432 kardomosios priemonės, kas sudaro 78,1 proc.
Per 2018 m. Klaipėdos apskr. VPK pradėti 1244 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje
aplinkoje, perduota prokurorui per 48 val. sprendimo priėmimui 380 ir perduota paskirti
568 kardomųjų priemonių, kas sudaro 76,2 proc.
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje veiklą vykdė 77 policijos
rėmėjai, kurie per ataskaitinį laikotarpį išdirbo 3932 valandas, tai yra vidutiniškai vienas
policijos rėmėjas išdirbo 51 val., kas sudaro 141,8 proc. metinio plano. Per 2018 m.
Klaipėdos apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje veiklą vykdė 111 policijos rėmėjų, kurie
per ataskaitinį laikotarpį išdirbo 5389 valandas, tai yra vidutiniškai vienas policijos
rėmėjas išdirbo 49 val.
2019 m. Klaipėdos apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje veikė 278 saugios kaimynystės
grupės, per ataskaitinį laikotarpį saugiose kaimynystėse užregistruotos 27 vagystės, 277
saugios kaimynystės grupėse vagysčių skaičius sumažėjo ar išliko nepakitęs, kas sudaro
99,6 proc.
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK paruošta ir kartu sus savivaldybėmis įgyvendinama 11
prevencinių programų, joms įgyvendinti skirta 49000 Eur. („Saugus kaimynas – saugus ir
aš“, „Saugi Klaipėda“, „Būk pilietiškas – būk saugus“, „Nebūkime abejingi – gyvenkime
saugiau 2019“ ir kt.). Per 2018 m. Klaipėdos apskr. VPK paruošta ir kartu sus
savivaldybėmis įgyvendinama 11 prevencinių programų, joms įgyvendinti skirta 39950 eur. Klaipėdos apskr. VPK aktyviai bendradarbiauja su miestų ir rajonų
savivaldybių administracijų socialinių reikalų ir sveikatos skyriais, vaiko teisių apsaugos
skyriais, jaunimo ir kultūros centrais, socialinių paslaugų centrais, gyventojų
bendruomenėmis, Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba organizuojant bendras
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6.1.6. Aktyvinti fizinių asmenų, turinčių ginklų,
kontrolę

6.1.7. Vykdyti aktyvią licencijuojamos veiklos
priežiūrą
6.1.8. Kartu su (Lenkijos Respublikos, Latvijos
Respublikos)
teritorinėmis policijos įstaigomis
vykdyti bendrą patruliavimą,
organizuoti tikslines priemones,
siekiant stiprinti migracijos procesų kontrolę prie
vidinių Europos Sąjungos sienų.
6.1.9. Užtikrinti policijai priskirtų valstybės saugomų
objektų saugumą

6.1.10. Užtikrinti prevencinės veiklos efektyvų
vykdymą

6.1.11. Vykdyti proaktyvią veiklą išaiškinant
nusikalstamas veikas.
Apskr. VPK vadovo metinės užduotys

prevencines priemones.
Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos apskr. VPK VTT Licencijavimo skyriaus pareigūnai
atliko 130 netikėtų fizinių asmenų ginklų laikymo sąlygų patikrinimų. Klaipėdos apskr.
VPK aptarnaujamoje teritorijoje registruoti 4893 asmenys, turintys leidimus laikyti
(nešiotis) ginklus.
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK VTT Licencijavimo skyriaus pareigūnai nustatė 82
administracinius nusižengimus – 229 str. 1 d. - 1, 228 str. 1 d. - 68, 227 str. 1 d. - 1, 227
str. 2 d. - 2, 131 str. 1 d. - 5, 182 str. 1 d. - 1.
Dėl bendro patruliavimo su Latvijos Respublikos pareigūnais, 2019 m. parengti 2
priemonių planai (2019-03-18 Nr. 30-IL-2695, 2019-06-12 Nr. 30-IL-5986, 2019-12-05
Nr. 30-IL-11929), vykdytos 4 bendro patruliavimo priemonės, kurių metu patikrintos 109
transporto priemonės, nustatyti 8 pažeidimai. 2018 m. parengti 4 priemonių planai,
vykdytos 4 bendro patruliavimo priemonės, kurių metu patikrinta 192 transporto
priemonė, nustatyta 18 pažeidimų.
Per 2019 m. prie Klaipėdos apskr. VPK priskirtos valstybės saugomo objekto – Rusijos
konsulato neregistruotas nė vienas įvykis, kuriuo buvo padaryta materialinė žala.
Atitinkamai per praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį taip pat neregistruotas nė vienas
įvykis, kuriuo padaryta materialinė žala.
Per 2019 m. suorganizuotos 3772 prevencinės priemonės 615 rizikos laipsnį turinčių
asmenų, kurie įtraukti į didžiausią rizikos laipsnį turinčių asmenų sąrašą. Parengtas
didžiausią rizikos laipsnį turinčių asmenų sąrašas, į kurį įtraukti 150 rizikos asmenų, 145
iš jų nepareikšti įtarimai. Per ataskaitinį laikotarpį PRĮR užregistruotas 1751 pranešimas
apie teisės pažeidimus identifikuotose 5 vietose, išsiskiriančiose didžiausiu pranešimų apie
teisės pažeidimus skaičiumi, per 2018 m. registruoti 2084 pranešimai, kas sudaro 16 proc.
mažėjimą.
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK registruotos 5327 nusikalstamos veikos, ištirtos 3368
nusikalstamos veikos, kas sudaro 63,2 proc. Per 2018 m. atitinkamą laikotarpį registruotos
5730 nusikalstamos veikos, ištirtos 3677 nusikalstamos veikos, kas sudaro 64,2 proc.
Atitinkamo laikotarpio 2016 m. 2017 m. ir 2018 m. nusikalstamų veikų ištyrimo vidurkis
sudaro 58,2 proc., todėl nusikalstamų veikų ištyrimo didėjimo procentas – 5 proc. Per
ataskaitinį laikotarpį ištirta 60,5 proc. nusikalstamų veikų ekonomiškesniu procesu,
2018 m. ekonomiškesniu procesu ištirta 55 proc. nusikalstamų veikų. Per ataskaitinį
laikotarpį registruotos 305 nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir
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narkotinėmis medžiagomis, ištirta 260 nusikalstamų veikų, kas sudaro 85,2 proc. Per 2018
m. ištirta 96,3 proc. nusikalstamų veikų, susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis
medžiagomis.
6.1.12. Orientuoti kriminalinės žvalgybos pajėgumus Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK vykdytos 197 tikslinės priemonės dėl tabako gaminių
kovojant su šešėlinės ekonomikos reiškiniais, mažinti nelegalios apyvartos, nustatyti 166 pažeidimai, 200 tikslinių priemonių dėl alkoholio
neteisėtą akcizais apmokestinamų prekių patekimą į
gaminių nelegalios apyvartos, nustatyti 166 pažeidimai ir 56 tikslinės priemonės dėl naftos
rinką ir jų platinimą
produktų nelegalios apyvartos, nustatyti 4 pažeidimai. Klaipėdos apskr. VPK įgyvendina
visus uždavinius ir priemones, kontroliuojant šešėlinės ekonomikos reiškinius.
Per 2018 m. Klaipėdos apskr. VPK vykdytos 224 tikslinės priemonės dėl tabako gaminių
nelegalios apyvartos, 217 tikslinių priemonių dėl alkoholio gaminių nelegalios apyvartos
ir 130 tikslinių priemonių dėl naftos produktų nelegalios apyvartos. Per ataskaitinį
laikotarpį atlikti 5 ūkio subjektų patikrinimai kartu su Klaipėdos apskrities valstybine
mokesčių inspekcija bei 1 tikslinė prevencinė priemonė kartu su Valstybinės darbo
inspekcijos Klaipėdos skyriumi.
6.1.13. Priimti sprendimus dėl lėšų skyrimo asmenims Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK nebuvo priimta sprendimų dėl lėšų skyrimo asmenims
už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas
už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo tvarkai ir finansų
ekonomikai, verslo tvarkai ir finansų sistemai,
sistemai, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kadangi per ataskaitinį laikotarpį
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
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. Per 2018 m. tą patį laikotarpį
taip pat nebuvo priimta sprendimų dėl lėšų skyrimo.
6.1.14. Tirti nusikalstamas veikas elektroninių
Per 2019 m. registruotos 86 nusikalstamos veikos elektroninių duomenų ir informacinių
duomenų ir informacinių sistemų saugumui
sistemų saugumui, ištirtos 74 tokio pobūdžio nusikalstamos veikos, kas sudaro 86 proc.
2018 m. Iširta 97,2 proc. tokio pobūdžio nusikalstamų veikų.
6.1.15. Nusikalstamų veikų tyrimo procese imtis visų Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos apskr. VPK padaryta žalos už 29787211 eur,
įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas
savanoriškai atlyginta, paimta ir laikinai apribota teisė į nuosavybę – 16735661 eur, t. y.
nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas
valstybei, fiziniams bei juridiniams asmenims nusikalstamomis veikomis padarytos
turtinės žalos atlyginimas užtikrintas 57,7 proc. Per 2018 m. valstybei, fiziniams bei
juridiniams asmenims nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimas
užtikrintas 435 proc.
6.1.16. Užtikrinti ekonominių nusikaltimų tyrimo
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK KP ENTV pradėtos 5 kriminalinės žvalgybos bylos
padalinio veiklos efektyvumą
pagal prioritetines sritis – LR BK 220 str. 2 d. ir 222 str. 1 d., dėl neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei apgaulingos buhalterinės apskaitos, LR BK 182 str.
2 d. ir 300 str. 1 d., dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, LR BK 199(2) str. 2 d., dėl
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neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Visose 5 iš 2019 m. pradėtų kriminalinės žvalgybos bylų surašytos turto tyrimo pažymos.
Per 2018 m. Klaipėdos apskr. VPK ENTV pagal prioritetines sritis pradėtos 3 kriminalinės
žvalgybos informacijos tikrinimo bylos.
6.1.17. Tirti ir užkardyti nusikalstamas veikas finansų Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK per ataskaitinį laikotarpį pradėta 19 kriminalinės
sistemai
žvalgybos tyrimų. 18 tyrimų užpildytos pažymos dėl finansų tyrimo atlikimo. Per
2018 m. Klaipėdos apskr. VPK pradėta 16 kriminalinės žvalgybos tyrimų. 15 tyrimų
užpildytos pažymos dėl finansų tyrimo atlikimo.
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6.1.18. Aktyviai vykdyti asmenų paiešką
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6.1.19. Užtikrinti padalinių, prižiūrinčių jiems
priskirtą teritoriją, veiklos organizavimą ir kontrolę,
taikant pakankamas vidaus kontrolės priemones

6.1.20. Užtikrinti tinkamą vidaus
kontrolės priemonių įgyvendinimą.

Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK ieškota 449 dingusių be žinios asmenų, 423 asmenys
surasti, 23 asmenys likę paieškoje ankstesniais metais. Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK
buvo ieškoma 242 įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų, surasti 224 asmenys, 208
asmenys likę paieškoje ankstesniais metais. Per 2018 m. Klaipėdos apskr. VPK ieškota
235 dingusių be žinios asmenų, 212 asmenų surasti, 20 asmenų likę paieškoje ankstesniais
metais. Per 2018 m. Klaipėdos apskr. VPK buvo ieškomi 479 įtariamieji, kaltinamieji ir
nuteistieji asmenys, surastas 271 asmuo, 240 asmenų likę paieškoje ankstesniais metais.
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK yra 67,2 proc. struktūrinių policijos komisariatų
pareigūnų, kurie daugiau kaip pusę darbo laiko praleidžia savo prižiūrimoje teritorijoje,
per tą patį laikotarpį 2018 m. 66,4proc. Pareigūnų daugiau kaip pusę darbo laiko praleido
savo prižiūrimoje teritorijoje. Per 2019 m. PRĮR užregistruotų pranešimų nagrinėjimo
laikas – 4,0 dienos, per 2018 m. PRĮR registruoti pranešimai vidutiniškai buvo
nagrinėjami per 4,4 dienos. Per 2019 m. pareigūnų, vykdančių pavedimų funkciją darbo
laikas teritorijoje (mobiliose darbo vietose) sudarė 81,3 proc.
Pareigūnų, atliekančių ikiteisminio tyrimo funkciją, krūvis (vidurkis 50) Klaipėdos r. PK
(nuokrypis -29,5) ir Palangos m. PK (nuokrypis -26,6) yra per mažas, Plungės r. PK
(nuokrypis 31,4) krūvis yra per didelis. Vyresniojo ikiteisminio tyrimo pareigūno krūvis
(vidurkis 50) Kretingos r. PK (nuokrypis 21,9) yra per didelis, o Plungės r. PK (nuokrypis
-20,9) ir Skuodo r. PK (nuokrypis -33) per mažas. Sprendimus priimančių pareigūnų
krūvis (vidurkis 83,3) Skuodo r. PK yra per mažas. Pavedimus vykdančių pareigūnų
krūvis (vidurkis 66,6) Klaipėdos r. PK (nuokrypis 22,5) ir Plungės r. (nuokrypis 25,9) yra
per didelis.
Klaipėdos apskr. VPK 2019 metais vidaus kontrolė buvo vykdoma vadovaujantis
Klaipėdos apskr. VPK viršininko 2019-04-26 įsakymu Nr. 30-V-207 „Dėl Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr.
30-V-772 "Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vidaus kontrolės
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6.1.21. Vykdyti policijos darbuotojų apsaugą nuo
galimo neteisėto poveikio, užtikrinti jų reabilitaciją
nuo melagingų apskundimų, atlikti korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją ir tyrimą.
(Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m.
gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 5-V-1017).
6.1.22. Skatinti institucinės paramos priemonių
įgyvendinimą

priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintu tvarkos aprašu. Klaipėdos
apskr. VPK vadovybė, 2019 metais taikė įvairias, teisės aktais leidžiamas, vidaus
kontrolės priemones ir metodus, kad efektyviai būtų valdoma rizika ir pasiekiami nustatyti
veiklos tikslai, ir uždaviniai. 2019 metais atlikta 41 vidaus kontrolės priemonė: 13
patikrinimų; 13 tarnybos patikrinimų; 10 nuotolinės stebėsenos; 5 slapti patikrinimai.
Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos apskr. VPK Imuniteto valdyboje gauti 39 pranešimai
pagal Policijos darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio aprašą.
Per 2018 m. Klaipėdos apskr. VPK Imuniteto valdyboje gauta 37 pranešimai pagal
Policijos darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio aprašą.

Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK teisininkai suteikė 34 konsultacijas, savarankiškų
struktūrinių padalinių vadovai suteikė informaciją apie institucinę pagalbą 166 kartus. Per
ataskaitinį laikotarpį pareigūnų, nukreiptų pas advokatus dėl teisinių konsultacijų, nebuvo,
nė vienam pareigūnui nebuvo išmokėta teisinės pagalbos kompensacija.
6.1.23.Tęsti darbo užmokesčio didinimo programos
Per 2019 m. keletui pirmosios ir vidurinės grandies pareigūnų dėl darbo grafiko pakeitimo
„Programa 1000“ įgyvendinimą ir užtikrinti
vykstant į mokymus susidarė nepriemokos. Nepriemokos dėl grafikų pasikeitimo
įsiskolinimų nedidinimą 2019 m. pabaigoje (palyginus kompensuojamos sekantį mėnesį, todėl per ataskaitinį laikotarpį visi aukštesniosios
su įsiskolinimais 2018 m. gruodžio 31 d., pagal
grandies, vidurinės grandies ir pirminės grandies pareigūnai gavo visą nustatytą darbo
apskaičiuotus maksimalius skolos rodiklius).
užmokestį pagal „Programa 1000“.
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Apskr. VPK vadovo metinės užduotys

6.1.24. Užtikrinti aptarnavimo padalinių ir
informatikos ir ryšių padalinių veiklos tobulinimo
įgyvendinimą
Apskr. VPK vadovo metinės užduotys

6.1.25. Užtikrinti apskr. VPK viršininko įsakymais
patvirtintų (ilgalaikio turto įsigijimo, paprastojo
remonto darbų įgyvendinimo) veiksmų planų
įgyvendinimo eigą

6.1.26. Organizuoti policijos įstaigų patikėjimo teise

Klaipėdos apskr. VPK Informatikos ir ryšių skyriaus veiklos tobulinimo priemonės
įvykdytos pagal patvirtintą Lietuvos policijos įstaigų informacinių technologijų padalinių
veiklos organizavimo pertvarkos planą.
Klaipėdos apskr. VPK Aptarnavimo skyriaus veiklos tobulinimo priemonės įvykdytos
pagal patvirtintą Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų aptarnavimo padalinių
veiklos tobulinimo priemonių planą.
Vadovaujantis LPGK 2019-03-08 įsakymu patvirtintu Policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos 2019 m. valstybės biudžeto lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti paskyrimo
planu, Klaipėdos apskr. VPK 2019 m. nėra numatyta ir skirta lėšų investicijų projektams ir
paprastojo remonto darbams. Klaipėdos apskr. VPK skirtos lėšos – 1 tūkst. eur.
ilgalaikiam turtui įsigyti, kurios, kaip ir numatyta plane panaudotos el. generatoriaus
įgijimui.
Klaipėdos apskr. VPK, įgyvendindamas migracijos valdymo pertvarkos priemones,
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valdomų migracijos padalinių užimamų patalpų
perdavimą Migracijos departamentui

6.1.27. Racionaliai naudojant policijos įstaigos turtą
gerinti darbuotojų darbo sąlygas
6.1.28. Užtikrinti, kad teisės aktų nustatyta tvarka
būtų parduotos, perduotos kitoms biudžetinėms
įstaigoms ar nurašytos transporto priemonės,
viršijančios nustatytus limitus
Apskr. VPK vadovo metinės užduotys

vadovaudamasi Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2019 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. 30-V2--28 ir panaudos sutartimi Nr. 30-ST2-84-(5.28E)/6K247, perdavė laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei nuosavybės teise
priklausančias ir Klaipėdos apskr. VPK patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias
patalpas, esančias administraciniuose pastatuose Klaipėdoje, Neringoje, Kretingoje,
Palangoje, Rietave ir Skuode.
Ataskaitiniu laikotarpiu Klaipėdos apskr. VPK investicijų projektų neturi. Klaipėdos
apskr. VPK Klaipėdos rajono policijos komisariatas persikėlė į naujas modernias patalpas.
Tokiu būdu pagerintos Klaipėdos r. PK darbuotojų darbo sąlygos.
2019 m. gegužės 17 d. Generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-393 Klaipėdos apskr.
VPK numatytas tarnybinių automobilių limitas - 166, motociklų limitas (Kelių policijos
funkcijoms vykdyti) - 3.
2019 m. liepos 1 d. Klaipėdos apskr. VPK eksploatuoja 159 tarnybinius automobilius ir 3
motociklus.
2019.03.19 ir 2019.03.26 d. aukcionuose parduotas 21 išimtas iš eksploatacijos tarnybinis
automobilis.

ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai
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6.1.29. Užtikrinti įstaigos darbuotojų dalyvavimą
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

2019 m. Klaipėdos apskr. VPK Prioritetiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
I–IV
dalyvavo visi Klaipėdos apskr. VPK pareigūnai. 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK dirbo 838 ketvirčiai
darbuotojų, iš kurių 556 kėlė savo kvalifikaciją, kas sudaro 66,3 proc. Ataskaitiniu
laikotarpiu Klaipėdos apskr. VPK dirbo 739 statutiniai valstybės tarnautojai, iš kurių 539
kėlė savo kvalifikaciją, kas sudaro 72,9 proc., 27 valstybės karjeros tarnautojai, iš kurių 14
kėlė savo kvalifikaciją, kas sudaro 51,8 proc. ir 72 dirbantys pagal darbo sutartį, iš kurių 3
kėlė savo kvalifikaciją, kas sudaro 4,2 proc.
6.1.30. Organizuoti apskr. VPK dokumentų valdymo Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK organizuoti 4 Dokumentų valdymo skyriaus,
I–IV
padalinio, VOS ir apskr. VPK viršininko pavaduotojo, Aptarnavimo skyriaus, Valdymo organizavimo skyriaus ir Klaipėdos apskr. VPK ketvirčiai
atsakingo už veiklos organizavimą ir išteklių valdymą viršininko pavaduotojo, atsakingo už veiklos organizavimą ir išteklių valdymą susitikimai
susitikimus su administratoriais
su Klaipėdos apskr. VPK struktūrinių padalinių administratoriais, kurių metu buvo
aptartos iškylančios darbo problemos bei priimti sprendimai.
08.01.07 Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos
personalo profesinę kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės (uždavinys)
08.01.07.01 Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti Lietuvos policijos mokyklos bendrąsias ir
specialiąsias funkcijas (priemonė)
7.1.1. Stiprinti policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK organizuotos 474šaudymo pratybos, 596 fizinės
I–IV
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specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti prievartos pratybos ir 444 taktikos pratybos.
situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK pareigūnai dalyvavo 17 sporto renginių – plaukimo,
ir šaunamojo ginklo panaudojimu
dziudo, krepšinio, šachmatų varžybose ir šaudymo varžybose, varžybose "Spausk ir bėk",
jėgos daugiakovės varžybose, stalo teniso varžybose, futbolo turnyre Kriminalinės
policijos dienai paminėti, Klaipėdos futbolo pirmenybėse. Klaipėdos apskr. VPK atstovai
dalyvavo 7 respublikiniuose sporto renginiuose.
08.01.08 Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą (uždavinys)
08.01.08.01 Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims (priemonė)
8.1.1. Teikti mokamas specialiąsias paslaugas
Per 2019 m. Klaipėdos apskr. VPK už teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio ir ilgalaikio
suinteresuotiems asmenims
materialiojo turto nuomą gavo ir pervedė į valstybės biudžetą 44,4 tūkst. eur., 2018 m.
Klaipėdos apskr. VPK už teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo
turto nuomą gavo ir pervedė į valstybės biudžetą 38,2 tūkst. eur. Klaipėdos apskr. VPK
teikia nekilnojamojo turto nuomos, tarnybinių butų nuomos paslaugas, pažymų ir licencijų
išdavimo, dokumentų laminavimo bei kopijavimo paslaugas.
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Efekto kriterijai

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Vertinimo kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Strateginis tikslas
E-01-01
E-01-02

Visuomenės pasitikėjimas
policija, procentais
Ištirtų sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų dalis nuo
užregistruotų procentais

2019 metais
patvirtinta

2019 metų ataskaitinis
laikotarpis

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais
Gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę.
75,0
77
76,0

91,8

Puslapis 1

120,8

Kriterijus viršytas, kadangi nemažai pabaigta ankstesniais
metais pradėtų ikiteisminių tyrimų.

Veiksmai (1-4)

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo
kriterijaus kodas

01 Programos
tikslas
08.01.01 Uždavinys
01.04.01 Priemonė
1.4.1
P-01-08-01-01-06

01.01.07

1.7.1

01.01.09

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2019 metų ataskaitinis
laikotarpis

2019
metais
patvirtinta Įvykdyta

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Įvykdyta
procentais

Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą. Užtikrinti centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą
Vykdyti Policijos informacinių sistemų, žinybinių registrų ir informacinių technologijų plėtrą

Policijos dokumentų valdymo
sistemoje einamaisiais
kalendoriniais metais sudarytų
elektroninių dokumentų dalis,
procentais

50,0

55,6

Tobulinti dokumentų valdymą
111,2
Kriterijus viršytas dėka optimalaus Dokumentų valdymo skyriaus
darbo organizavimo.

Vykdyti pareigūnų aprūpinimą ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir
ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus
Užtikrinti policijos pareigūnų
aprūpinimą, pagal nustatytus
standartus (atsižvelgiant į
skirtus asignavimus)

124,6

144,6

116,1

Klaipėdos apskr. VPK 2019 metams pareigūnų aprūpinimui pagal
nustatytus standartus skirta 124,6 tūkst. eur. Metų eigoje asignavimai
buvo tikslinami ir per 2019 m. transporto išlaikymui ir transporto
paslaugų įsigijimui panaudota 110,6 tūkst. eur. 2019 m. 34,1 tūkst.
išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms.

Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą

Puslapis 2

Veiksmai (1-4)

1.9.1.

08.01. 02 Uždavinys

Organizuoti kvalifikacijos
tobulinimo renginius ir
užtikrinti įstaigos darbuotojų
dalyvavimą juose
(atsižvelgiant į skirtus
asignavimus)

2,0

2

100,0

Stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu, nelegalia narkotikų apyvarta, taip pat kitų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų
užkardymą, atskleidimą ir tyrimą )kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminį) bei veiksmų koordinavimą

08.01.02

Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų atskleidimą ir tyrimą (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminį) bei Lietuvos kriminalinės
policijos biuro bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
2.1.1.
Stiprinti kriminalinę žvalgybą, siekiant atskleisti ir ištirti nusikalstamas veikas
72
71,4
99,21
Kriterijus viršytas dėka efektyvaus kriminalinės žvalgybos pareigūnų
Atlikus rezultatyvius
darbo.
kriminalinės žvalgybos
tyrimus užbaigtų bylų dalis, ne
mažiau kaip, procentais
*
20
*
*
per ataskaitinį laikotarpį
rezultatyviais kriminalinės
P-01-08-01-02-03
žvalgybos tyrimais nutrauktų
bylų sk.
*
28
*
*
per ataskaitinį laikotarpį
bendras nutrauktų kriminalinės
žvalgybos tyrimų bylų sk.
08.01.03

Užtikrinti eismo saugumą ir vykdyti eismo priežiūrą, nusikalstamų veikų prevenciją, viešosios tvarkos palaikymą magistraliniuose
keliuose bei oficialių delegacijų ir vadovų eskortavimą bei palydą

08.01.03.01

Vykdyti Lietuvos kelių policijos tarnybos bendrąsias ir specialiąsias funkcijas, organizuojant eismo saugumo kontrolę šalyje

3.1.1.

Organizuoti eismo saugumo policines priemones, orientuojant policijos pajėgas į prioritetinius KET pažeidimus, jų nagrinėjimą bei
ikiteisminį tyrimą

Puslapis 3

Veiksmai (1-4)

54

59,2

109,56

Vertinimo kriterijus nepasiektas. Pagrindinės priežastys, dėl kurių
žūva eismo dalyviai yra saugaus greičio nepasirinkimas ir transporto
priemonių lenkimas, pareigų pėstiesiems nevykdymas. Įvertinus 2019
m. avaringumą, bus ir toliau aktyvinamos trumpalaikės policinės
priemonės, užkardančios manevravimo, pareigos pėstiesiems
nevykdymo, leistino greičio viršijimo, neblaivių vairuotojų kontrolės,
pėsčiųjų eismo dalyvių kontrolės avaringiausiose savivaldybėse Klaipėdos mieste, Klaipėdos r., Plungės r.

ataskaitiniu laikotarpiu eismo
įvykiuose žuvusių asmenų
skaičius

19

*

*

*

nuolatinių gyventojų skaičius
ataskaitinio laikotarpio metų
pradžioje

321154

*

*

*

Išaiškintų (nustatytų)
prioritetinių KET pažeidimų
dalis, ne mažiau kaip,
procentais

20

44,2

221,16

ataskaitiniu laikotarpiu
išaiškintų (nustatytų)
prioritetinių KET pažeidimų
skaičius

*

14168

*

*

*

32031

*

*

Žuvusiųjų Lietuvos keliuose
skaičius 1 mln. gyventojų per
metus
R-01-08-01-06

P-01-08-01-03-01

ataskaitiniu laikotarpiu
išaiškintų (nustatytų) visų KET
pažeidimų (išskyrus 416 str.
nustatytus stacionariomis ir
mobiliosiomis teisės pažeidimų
fiksavimo sistemomis, taip pat
LR ANK 415 str. 1 d. ir 417 str.
8 d.), skaičius

Vertinimo kriterijus viršytas dėka eismo priežiūros pareigūnų darbo
organizuojant policines prevencines priemones.

Puslapis 4

Veiksmai (1-4)

50

87,1

174,20

*

27820

*

*

*

31940

*

*

Nustatytas neblaivių
vairuotojų padarytų KET
pažeidimų skaičius, tenkantis
vienam policijos patruliui

5

5,8

115,4

užregistruotų KET pažeidimų,
kuriuos padarė neblaivūs
vairuotojai, skaičius
faktiškai dirbančių policijos
patrulių (pareigūnų, pagal
kompetenciją, atliekančių
saugaus eismo priežiūrą),
skaičius

*

675

*

*

117

*

Ataskaitiniu laikotarpiu
priimtų procesinių sprendimų
administracinių nusižengimų
bylose, suformuotose dėl
pažeidimų, užfiksuotų greičio
matavimo sistemomis, ne
mažiau kaip, procentais
P-01-08-01-03-02

per ataskaitinį laikotarpį priimtų
procesinių sprendimų skaičius
dėl pažeidimų, užfiksuotų
greičio matavimo sistemomis
per ataskaitinį laikotarpį gautų
tyrimui atlikti bylų dėl
pažeidimų, užfiksuotų greičio
matavimo sistemomis, skaičius

P/I-3.1.1.

Vertinimo kriterijus viršytas dėka efektyvaus eismo priežiūros
pareigūnų darbo.

Vertinimo kriterijus viršytas dėka efektyvaus eismo priežiūros
pareigūnų darbo siekiant išaiškinti kuo daugiau KET pažeidimų,
kuriuos padarė neblaivūs asmenys.

Puslapis 5

Veiksmai (1-4)

Įgyvendintų tikslinių policinių
prevencinių eismo dalyvių
kontrolės priemonių, vykdomų
šalies keliuose, dalis,
procentais
P/I-3.1.2

įgyvendintų tikslinių policinių
prevencinių eismo dalyvių
kontrolės priemonių sk.
tikslinių policinių prevencinių
eismo dalyvių kontrolės
priemonių planuose numatytų
priemonių, sk.
Savarankiškai suorganizuotų
eismo dalyvių kontrolės
priemonių eismo saugumui
užtikrinti skaičius, tenkantis
10000 tūkstančių gyventojų

P/I-3.1.3
gyventojų skaičius prižiūrimoje
teritorijoje
savarankiškai suorganizuotų
eismo dalyvių kontrolės
priemonių skaičius

100

100,0

100

Suplanuotos 65 priemonės, įvykdytos – 65

*

65

*

*

*

65

*

*

*

63,5

*

*

321154

321154

*

*

*

204

*

*

Puslapis 6
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P/I-3.1.4

Suorganizuota saugaus eismo
šviečiamojo pobūdžio
prevencinių priemonių, skirtų
suaugusiems eismo dalyviams,
nuo visų suorganizuotų
saugaus eismo šviečiamojo
pobūdžio prevencinių
priemonių, ne mažiau kaip,
procentais
Suorganizuota saugaus eismo
šviečiamojo pobūdžio
prevencinių priemonių, skirtų
suaugusiems eismo dalyviams,
skaičius
visų suorganizuotų saugaus
eismo šviečiamojo pobūdžio
prevencinių priemonių, skaičius

50

65,3

130,6

Vertinimo kriterijus viršytas dėka eismo priežiūros pareigūnų darbo,
organizuojant policines prevencines priemones.

*

64

*

*

*

98

*

*

08.01.04

Atlikti objektų tyrimus ir ekspertizes, dalyvauti tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas, teikti policijos ir kitoms
šalies ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę pagalbą

08.01.04.01

Pagal Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kompetenciją teikti specialistų išvadas ir ekspertizės aktus, koordinuoti ir
kontroliuoti kriminalistinių laboratorinių tyrimų atlikimą ir konologijos veiklą kitose policijos įstaigose bei vykdyti Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centro bendrąsias ir specialiąsias funkcijas

4.1.1.

Efektyviai panaudoti nusikaltimų vietose paimtus pėdsakus tiriant nusikaltimus
Objektų tyrimų ir ekspertizių,
atliktų per nustatytą terminą,
dalis, ne mažiau kaip,
procentais

P-01-08-01-04-01 Per nustatytą terminą atliktų
objektų tyrimų ir ekspertizių
skaičius

63

74,6

730

730

118,48

Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi didelė dalis objektų tyrimų ir
ekspertizių atliekama per kuo trumpiausius terminus (iš 978 paskirtų
ekspertizių 730 atliktos per laikotarpį iki 30 dienų).
*
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P-01-08-01-04-01
Veiksmai (1-4)

Paskirtų objektų tyrimų ir
ekspertizių skaičius

978

978

*

4,8

5,1

105,6

27

27

*

5327

5327

*

Rankų pėdsakų panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas
veikas efektyvumo indeksas

P-01-08-01-04-03 Identifikuota asmenų/įtariamųjų,
tikrinant latentinius rankų
pėdsakus, skaičius
Per ataskaitinį laikotarpį
užregistruotų nusikalstamų
veikų skaičius

Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi vengiant perteklinių biologinių
pėdsakų paėmimų įvykio vietose, didelis dėmesys skiriamas rankų
pėdsakams.
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Veiksmai (6-9)

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Vertinimo
kriterijaus
kodas

2019 metų ataskaitinis
laikotarpis

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019 metais
patvirtinta Įvykdyta

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Įvykdyta
procentais

01
Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Programos
tikslas
08.01.06
Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
Uždavinys
08.01.06.01 Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, teikti kitas policijos paslaugas
teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
6.1.1.
Užtikrinti operatyvų reagavimą į įvykius
R-01-08-01-01 Policijos reagavimo (atvykimo)
86,0
91,0
105,8
Kriterijus viršytas dėka efektyvaus reagavimo pajėgų poreikio bei
į įvykius pagal A tipo įvykių
dislokacijos planavimo
kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 12 min., ne
mažiau kaip, procentais
P/I-6.1.1.1

R-01-08-01-02

20 procentų sutrumpėjęs,
lyginant su 2018 m., pajėgų
išsiuntimo į A tipo įvykius
laikas (min./s.)
Policijos reagavimo (atvykimo)
į įvykius pagal B tipo įvykių
kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 20 min., ne
mažiau kaip, procentais

20,0

24,3

121,5

Kriterijus viršytas dėka efektyvaus operatyvaus valdymo skyriaus
pareigūnų darbo, laiku išsiunčiant pajėgas į A tipo įvykius.

85,0

95,0

111,8

Kriterijus viršytas dėka efektyvaus reagavimo pajėgų poreikio bei
dislokacijos planavimo
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P/I-6.1.1.2

R-01-08-01-03

P/I-6.1.1.3

P/I-6.1.1.4

P/I-6.1.1.5

20 procentų sutrumpėjęs,
lyginant su 2018 m., pajėgų
išsiuntimo į B tipo įvykius
laikas (min./s.)
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

20,0

28,0

140,0

Kriterijus viršytas dėka efektyvaus operatyvaus valdymo skyriaus
pareigūnų darbo, laiku išsiunčiant pajėgas į B tipo įvykius.

90,0

97,0

107,8

Kriterijus viršytas dėka efektyvaus reagavimo pajėgų poreikio bei
dislokacijos planavimo

20 procentų sutrumpėjęs,
lyginant su 2018 m., pajėgų
išsiuntimo į C tipo įvykius
laikas (min./s.)
Savarankiškai per PPV
prisiimtų C tipo įvykių dalis,
nuo visų įvykių, į kuriuos
reikėjo reaguoti, ne mažesnė
kaip, procentais

20,0

20,3

101,5

Kriterijus viršytas dėka efektyvaus operatyvaus valdymo skyriaus
pareigūnų darbo, laiku išsiunčiant pajėgas į C tipo įvykius.

70,0

66,8

95,4

Kriterijus nepasiektas, kadangi į pranešimus reaguoja ne tik
Reagavimo skyrių, bet ir Veiklos skyrių pareigūnai, kurie be
reagavimo turi jiems priskirtų užduočių- pavedimų, todėl pasitaiko,
kad tarnybiniuose automobiliuose nuolat nestebi kompiuterio ar jo
neįsijungia laiku taip pat pranešimai apie įvykį į telefoną įkrenta su
pavėlavimu. C tipo įvykių – 42877, savarankiškai prisiimtų – 28648

įvykių sk. į kuriuos buvo
reaguota savarankiškai
prisiimant pranešimą į C
kategorijos įvykį
visų C kategorijos įvykių sk., į
kuriuos buvo reaguota

*

28.648,0

*

*

*

42.877,0

*

*

70,0

81,3

116,1

Pareigūnų, vykdančių
pavedimų funkciją, ne mažiau
kaip 50 procentų darbo laiko
būtų organizuotas teritorijoje
(mobiliose darbo vietose), ne
mažiau kaip, procentais
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Veiksmai (6-9)

Vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir ikiteisminį tyrimą
65,0
78,1
120,1
Ikiteisminių tyrimų, susijusių
Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi smurto artimoje aplinkoje
su smurtu artimoje aplinkoje,
užkardymui ir tyrimui skiriamas ypatingas dėmesys, todėl pareigūnai,
atliktų ir per 48 val. perduotų
glaudžiai bendradarbiaudami su prokuratūra per kuo trumpiausius
prokuratūrai procesiniam
terminus perduoda tokio pobūdžio bylas sprendimo priėmimui bei
sprendimui priimti, ar kurių
kardomųjų priemonių paskyrimui.
metu kreiptasi dėl
kardomosios priemonės
įtariamajam paskyrimo, dalis,
ne mažiau kaip, procentais

6.1.2.

P-01-08-01-06-09

Pradėtų ikiteisminių tyrimų,
susijusių su smurtu artimoje
aplinkoje, skaičius
ikiteisminių tyrimų, susijusių su
smurtu artimoje aplinkoje,
perduotų prokurorui
procesiniam sprendimui priimti
per 48 val. skaičius
ikiteisminių tyrimų, susijusių su
smurtu artimoje aplinkoje,
kuriuose per 48 val. kreiptasi į
prokurorą dėl kardomosios
priemonės paskyrimo, skaičius

6.1.3.
P-01-08-01-06-01 Vidutinis vieno policijos
rėmėjo (išskyrus jaunuosius
rėmėjus) išdirbtų valandų
skaičius per metus
policijos rėmėjų išdirbtų valandų
skaičius
policijos rėmėjų skaičius
6.1.4.

*

1.130,00

*

*

*

450,00

*

*

*

432,00

*

*

Organizuoti ir koordinuoti policijos rėmėjų veiklą
36
51
141,8
Kriterijus viršytas dėl gero pareigūnų darbo organizavimo
pasitelkiant pagalbai policijos rėmėjus.

*

3932

*

*

*

77

*

*

Plėtoti saugios kaimynystės projektus.
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P-01-08-01-06-09

6.1.5.
P/I-6.1.5.1

6.1.6

Saugios kaimynystės grupių,
kurių veiklos teritorijoje
sumažėjo arba išliko nepakitęs
užregistruotų vagysčių
skaičius, dalis nuo visų esamų
saugios kaimynystės grupių
skaičiaus, ne mažiau kaip,
procentais

70,0

99,6

142,3

saugios kaimynystės grupių,
kurių veiklos teritorijoje per
ataskaitinių metų laikotarpį
sumažėjo arba išliko nepakitęs,
lyginant su praėjusių metų
ataskaitiniu laikotarpiu,
registruotų ikiteisminių tyrimų
pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 178
straipsnį „Vagystė“, skaičius

*

277

*

Kriterijus viršytas dėl aktyvaus prevencinio pareigūnų darbo dirbant
prevencinį darbą su bendruomenėmis, aktyvinant bendruomenių
veiklą.

*

bendras saugios kaimynystės
*
278
*
*
grupių skaičius
Aktyviai bendradarbiauti su savivaldybėmis ir kitomis institucijomis organizuojant prevencines priemones
*
11
*
*
Parengtų ir kartu su
savivaldybėmis įgyvendintų
(įgyvendinamų) prevencinių
programų skaičius
Aktyvinti fizinių asmenų, turinčių ginklų, kontrolę.
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P/I-6.1.6.1

Licencijavimo padalinių
pareigūnų atliktų netikėtų
fizinių asmenų ginklų laikymo
sąlygų patikrinimų dalis nuo
bendro fizinių asmenų,
turinčių leidimus laikyti
(nešiotis) ginklus, skaičiaus
dalis, ne mažiau kaip
procentais

2

2,7

132,8

Kriterijus viršytas dėl aktyvaus licencijavimo skyriaus pareigūnų
darbo atliekant ginklų laikymo sąlygų patikrinimus.

ataskaitiniu laikotarpiu
licencijavimo padalinių
pareigūnų atliktų netikėtų fizinių
asmenų ginklų laikymo sąlygų
patikrinimų skaičius

*

130

*

*

fizinių asmenų, turinčių leidimus
laikyti (nešiotis) ginklus,
skaičius

*

4.893

*

*

P/I-6.1.7.1
6.1.8.

Nustatytų administracinių
*
82
*
*
nusižengimų, skaičius
Kartu su (Lenkijos Respublikos, Latvijos Respublikos) teritorinėmis policijos įstaigomis vykdyti bendrą patruliavimą,organizuoti tikslines
priemones,siekiant stiprinti migracijos procesų kontrolę prie vidinių Europos Sąjungos sienų
P/I-6.1.8.1
Bendrų su Lenkijos, Latvijos
4
4
100,0
Kriterijus įvykdytas dėl aktyvaus pareigūnų darbo dirbant prevencinį
policijos pareigūnais
darbą su kaimyninės šalies- Latvijos respublikos policijos
patruliavimų skaičius
pareigūnais, siekiant viešosios tvarkos užtikrinimo.

6.1.9
P/I-6.1.9.1

Užtikrinti policijai priskirtų valstybės saugomų objektų saugumą.
1
0
0,0
Įvykių prie policijai priskirtų
Kriterijus viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo saugant priskirtus
valstybės saugomų objektų,
objektus.
kuriais buvo padaryta
materialinė žala, skaičius
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Vertinimo
kriterijaus kodas
01 Programos
tikslas
08.01.06
Uždavinys
08.01.06.01

6.1.10

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2019 metų ataskaitinis
2019
laikotarpis
metais
Įvykdyta
Įvykdyta
patvirtinta
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, teikti kitas policijos
paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
Užtikrinti prevencinės veiklos efektyvų vykdymą
P/I-6.1.10.1 Parengtas didžiausią rizikos laipsnį
600
615
102,5
turinčių asmenų sąrašas, į kurį įtraukti ne
mažiau nei 600 rizikos asmenų (pagal
nustatytas prioritetines sritis), skaičius

*

3000

3772

125,7

Kriterijus viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo
taikant prevencines priemones didžiausią rizikos
laipsnį turintiems asmenims

rizikos laipsnį turinčių asmenų, įtrauktų į
policiją dominančių asmenų sąrašą pagal
nustatytas prioritetines sritis, skaičius

*

615

*

*

bendras asmenims, įtrauktiems į rizikos
asmenų sąrašą, taikytų prevencinių
priemonių, skaičius

*

3772

*

*

P/I-6.1.10.2 Bendras taikytų prevencinių priemonių
skaičius šių asmenų atžvilgiu yra ne
mažesnis kaip 3000 per metus, užtikrinant
tolygią ir sistemingą kontrolę viso
ataskaitinio laikotarpio metu
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P/I-6.1.10.3 Parengtas didžiausią rizikos laipsnį
turinčių kriminalinę policiją dominančių
asmenų sąrašas, į kurį įtraukta kaip 150
rizikos asmenų skaičius

150

150

P/I-6.1.10.4 Dėl taikytų prevencinių priemonių,
asmenys, kuriems jos taikytos, per metus
nepadarė nusikalstamų veikų, procentais

70,0

96,7

138,1

Vertinimo kriterijus viršytas dėl tinkamai parinktų
ir efektyviai taikytų prevencinių priemonių

150,0

150,00

*

*

didžiausią rizikos laipsnį turinčių asmenų,
įtrauktų į kriminalinę policiją dominančių
asmenų sąrašą, kurių atžvilgiu buvo taikytos
prevencinės priemonės ir kuriems
ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pareikšta
įtarimų dėl tyčinės nusikalstamos veikos
padarymo, skaičius

*

145

*

*

Identifikuotų vietų, išsiskiriančių
didžiausiu pranešimų apie pažeidimus
skaičiumi prižiūrimoje teritorijoje,
skaičius
apskr. VPK veiklos teritorijoje identifikuotų
vietų (taškų), išsiskiriančių didžiausiu
pranešimų apie pažeidimus, skaičius

5

5,50

110,0

*

*

44

*

*

apskr. VPK struktūrinių padalinių, atsakingų
už priskirtą teritoriją (aps. VPK struktūrinių
PK ar aps. VPK Veiklos skyriaus) skaičius

*

8

*

*

didžiausią rizikos laipsnį turinčių asmenų,
įtrauktų į kriminalinę policiją dominančių
asmenų sąrašą, skaičius

P/I-6.1.10.5
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P/I-6.1.10.6

6.1.11.

Po taikytų prevencinių priemonių
identifikuotose vietose (taškuose),
išsiskiriančiose didžiausiu pranešimų apie
pažeidimus skaičiumi, pranešimų apie
teisės pažeidimus skaičiaus sumažėjimas
procentais

*

16,0

*

Kriterijus pasiektas dėl tinkamai parinktų ir
efektyviai taikytų prevencinių priemonių.

per atitinkamą praeitų metų laikotarpį
Policijos registruojamų įvykių registre
užregistruotų pranešimų apie teisės
pažeidimus skaičius aps. VPK
identifikuotose vietose, išsiskiriančiose
didžiausiu pranešimų apie teisės pažeidimus
skaičiumi

*

2084

*

*

per ataskaitinį laikotarpį Policijos
registruojamų įvykių registre užregistruotų
pranešimų apie teisės pažeidimus skaičius
aps. VPK identifikuotose vietose,
išsiskiriančiose didžiausiu pranešimų apie
teisės pažeidimus skaičiumi

*

1751

*

*

Vykdyti proaktyvią veiklą išaiškinant nusikalstamas veikas
R-01-08-01-04 Ištirtų nusikalstamų veikų dalies nuo
užregistruotų nusikalstamų veikų
skaičiaus didėjimas, procentiniais
punktais
P-01-08-01- Nusikalstamų veikų, ištirtų
06-04
ekonomiškesniu procesu, dalis ne mažiau
kaip, procentais
P-01-08-01- Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių su
06-06
neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis, dalis, ne
mažiau kaip, procentais

0,5

5,0

1.000,0

54,0

60,5

112,0

85,0

85,2

100,2
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Kriterijus viršytas dėka aktyvaus ir efektyvaus
pareigūnų darbo tiriant nusikalstamas veikas.

Kriterijus viršytas dėka aktyvaus ir efektyvaus
pareigūnų darbo tiriant nusikalstamas veikas kuo
mažesnėmis laiko sąnaudomis.

Veiksmai (10-11)

P/I-6.1.11.2 Apskrityje įvykdytų vagysčių ištyrimo
didėjimas, ne mažiau kaip, procentiniais
punktais
Apskr. VPK kriminalinės policijos
specializuotuose padaliniuose pagal
privalomąją kompetenciją tirtų
nusikalstamų veikų dalis nuo visų
užregistruotų tokių nusikalstamų veikų
apskrityje skaičiaus, procentais

P/I-6.1.11.3

1,5

11,6

773,3

95,0

99,2

104,5

per ataskaitinį laikotarpį apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Kriminalinės policijos specializuotuose
padaliniuose pagal privalomąją
kompetenciją tirtų nusikalstamų veikų
skaičius (tik registruotos einamaisiais
metais)

*

526,0

*

*

per ataskaitinį laikotarpį apskrities
vyriausiajame policijos komisariate visų
registruotų tokių nusikalstamų veikų
apskrityje skaičius
KPENTV pagal privalomąją
kompetenciją tirtų nusikalstamų veikų
dalis nuo visų užregistruotų tokių
nusikalstamų veikų apskrityje skaičiaus,
procentais
KPONTV pagal privalomąją
kompetenciją tirtų nusikalstamų veikų
dalis nuo visų užregistruotų tokių
nusikalstamų veikų apskrityje skaičiaus,
procentais

*

530,0

*

*

95,0

98,0

103,2

Kriterijus viršytas, kadangi visos KP ENTV
pradėtos nusikalstamos veikos tiriamos pagal
kompetenciją.

95,0

97,1

102,2

Kriterijus viršytas, kadangi visos KP ONTV
pradėtos nusikalstamos veikos tiriamos pagal
kompetenciją.
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Kriterijus viršytas dėka aktyvaus ir efektyvaus
pareigūnų darbo, siekiant išaiškinti kuo daugiau
vagystės atvejų.
Kriterijus viršytas, kadangi praktiškai visos
nusikalstamos veikos, pradėtos Kriminalinės
policijos specializuotuose padaliniuose tiriamos
pagal kompetenciją, išskyrus kelis atvejus, kai
byla su keliais nusikalstamos veikos epizodais
pagal kompetenciją pradėta vienoje valdyboje, o
vienas iš epizodų pagal kompetenciją priskiriamas
kitai valdybai. Tokiu atveju byla su visais
nusikalstamos veikos epizodais tiriama pagal
kompetenciją ją pradėjusiame kriminalinės
policijos specializuotame padalinyje.

Veiksmai (10-11)

KPSNTV pagal privalomąją kompetenciją
tirtų nusikalstamų veikų dalis nuo visų
užregistruotų tokių nusikalstamų veikų
apskrityje skaičiaus, procentais

95,0

100,0

105,3

Kriterijus viršytas, kadangi visos KP SNTV
pradėtos nusikalstamos veikos tiriamos pagal
kompetenciją.

KPNNTV pagal privalomąją
kompetenciją tirtų nusikalstamų veikų
dalis nuo visų užregistruotų tokių
nusikalstamų veikų apskrityje skaičiaus,
procentais
Ataskaitiniu laikotarpiu registruotų ir
išaiškintų nusikalstamų veikų, kurių
tyrimas pagal policijoje atliekamų IT
prioritetų nustatymo aprašą priskirti
žemesniam prioritetui, dalis nuo visų
tokių IT, pradėtų ataskaitiniu laikotarpiu,
procentais

95,0

100,0

105,3

Kriterijus viršytas, kadangi visos KP NNTV
pradėtos nusikalstamos veikos tiriamos pagal
kompetenciją.

35

45,8

130,8

Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi atlikta
išsami žemesniam prioritetui priskirtų ikiteisminių
tyrimų analizė, struktūriniuose padaliniuose
paskirti asmenys, nuolat analizuojantys situaciją,
kruopščiai nustatantys įvykių tipą bei atliekantys
tokio pobūdžio ikiteisminius tyrimus.

P/I-6.1.11.4 Registruotų nusikalstamų veikų, kurių
tyrimas pagal policijoje atliekamų IT
prioritetų nustatymo aprašą priskirti
žemesniam prioritetui, skaičius

*

1.680,00

*

*

Ištirtų nusikalstamų veikų, kurių tyrimas
pagal policijoje atliekamų IT prioritetų
nustatymo aprašą priskirti žemesniam
prioritetui, skaičius
Gauta informacijos iš asmenų, ne mažiau
P/I-6.1.11.5 kaip 2520 informacijos per 1 metus,
skaičius
Gauta informacijos tiesiogiai vykdant
P/I-6.1.11.6 funkcijas – ne mažiau kaip 2520
informacijų per 1 metus, skaičius

*

769,00

*

*

2520

3.248,00

128,9

Kriterijus viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo
renkant informaciją iš asmenų.

2520

2.772,00

110,0

Kriterijus viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo
renkant informaciją iš asmenų.
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Veiksmai (12-18)

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Vertinimo
kriterijaus kodas

01 Programos
tikslas
08.01.06
Uždavinys
08.01.06.01

6.1.12

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019 metų ataskaitinis
2019
laikotarpis
metais
patvirtinta Įvykdyta Įvykdyta
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, teikti kitas
policijos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
Užtikrinti prevencinės veiklos efektyvų vykdymą
80
97,1
121,4
P/I-6.1.12.1 Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių
Kriterijus viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo
organizuojant priemones siekiant sumažinti šešėlinės
su
neteisėta
akcizinių
prekių
ekonomikos reiškinius.
apyvarta, dalis nuo užregistruotų
nusikalstamų veikų, procentais
100,0
100,0
100,0
P/I-6.1.12.2 Užtikrinti Policijos uždavinių ir
priemonių kontroliuojant šešėlinės
ekonomikos reiškinius plane
(Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2017 m. liepos 4 d.
įsakymas Nr. 5-V-612) nurodytų
priemonių organizavimą ir
vykdymą apskr. VPK prižiūrimoje
teritorijoje, procentais
įgyvendintų priemonių kontroliuojant
šešėlinės ekonomikos reiškinius,
skaičius

*

8
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*

*

Veiksmai (12-18)

einamiesiems metams suplanuotų
priemonių kontroliuojant šešėlinės
ekonomikos reiškinius, skaičius
6.1.13.
6.1.14.

6.1.15.

8

*

*

Priimti sprendimus dėl lėšų skyrimo asmenims už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo tvarkai ir finansų
sistemai, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
Tirti nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui
96,0
86,0
89,6
P-01-08-01- Ištirtų nusikalstamų veikų
Kriterijus nepasiektas, užregistruota – 86, ištirta- 74.
06-07
elektroninių duomenų ir
Vertinimo kriterijaus nepasiekiamumui įtakos turėjo tai,
informacinių sistemų saugumui
kad bylos yra labai didelės apimties (40 įtariamųjų), prie
dalis, ne mažiau kaip, procentais
jau pradėto IT neseniai prijungti dar keli IT, todėl atliekami
ilgalaikiai tyrimo veiksmai, taip pat nemaža dalis
ikiteisminių tyrimų turi teisminę perspektyvą, todėl bus
užbaigti 2020 m.
Nusikalstamų veikų tyrimo procese imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas
P-01-08-01- Valstybei, fiziniams ir juridiniams
06-05
asmenims nusikalstamomis
veikomis padarytos turtinės žalos
atlyginimo užtikrinimas, procentais

6.1.16.

*

23,0

57,7

250,9

Kriterijus ženkliai viršytas dėl to, kad per ataskaitinį
laikotarpį Klaipėdos apskr. specializuoti kriminalinės
policijos padaliniai, atlikdami ikiteisminius tyrimus ir
siekdami užtikrinti žalos atlyginimą, laikinai apribojo
teises į nuosavybę, kol bus atliktas tikslus žalos vertinimas.
Taip pat ikiteisminiuose tyrimuose dėl neblaivių asmenų
vairavimo apribojama teisė į transporto priemonę, nors
faktiškai žala nėra padaryta.

Užtikrinti ekonominių nusikaltimų tyrimo padalinio veiklos efektyvumą
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Veiksmai (12-18)

P/I-6.1.16.1 Kriminalinės žvalgybos tyrimų,
pradėtų pagal ekonominių
nusikaltimų tyrimo padalinio
kriminalinės žvalgybos veiklos
prioritetus, nustatytus atsižvelgiant
į kriminogeninės situacijos analizę,
prižiūrimos teritorijos specifiką,
didžiausios šešėlio rizikos sritis ir
orientuotus į sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų atskleidimą, dalis nuo
visų padalinyje pradėtų
kriminalinės žvalgybos tyrimų, ne
mažiau kaip, procentais

ataskaitiniu laikotarpiu pradėtų
kriminalinės žvalgybos tyrimų
skaičius
kriminalinės žvalgybos tyrimų, kurie
pradėti dėl nusikalstamų veikų
prioritetinėse srityse, skaičius
6.1.17.

90,0

100,0

111,1

Kriterijus viršytas dėka efektyvaus ekonominių nusikaltimų
tyrimo padalinio darbo tiriant sunkius ir labai sunkius
nusikaltimus.

*

6

*

*

*

6

*

*

Tirti ir užkardyti nusikalstamas veikas finansų sistemai
P/I-6.1.17.1 Kriminalinės žvalgybos tyrimų dėl
90,0
94,7
105,3
Kriterijus viršytas dėka efektyvaus specializuotų
nusikalstamų veikų, kuriomis
kriminalinės policijos padalinių darbo atliekant
gauta turtinė nauda arba dėl
kriminalinės žvalgybos tyrimus, turto tyrimus.
organizuotos grupės padarytų
nusikalstamų veikų, kuriuose
atliktas turto tyrimas, dalis nuo
visų tokių tyrimų, procentais
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Veiksmai (12-18)

per ataskaitinį laikotarpį apskr. VPK
pradėtų KŽTB dėl nusikalstamų
veikų, kuriomis gauta turtinė nauda
arba dėl organizuotos grupės
padarytų nusikalstamų veikų, kuriose
buvo atliktas turto tyrimas, skaičius

*

18

*

*

per ataskaitinį laikotarpį apskr. VPK
pradėtų KŽTB dėl nusikalstamų
veikų, kuriomis gauta turtinė nauda
arba dėl organizuotos grupės
padarytų nusikalstamų veikų,
skaičius

*

19

*

*

6.1.18.
Surasta ieškomų įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų
dalis, ne mažiau kaip, procentais
Per ataskaitinį laikotarpį surastų
besislapstančių nuo teisėsaugos
institucijų ir teismo asmenų skaičius
P-01-08-01Per ataskaitinį laikotarpį
06-02
užregistruotų besislapstančių nuo
teisėsaugos institucijų ir teismo
asmenų skaičius
Likusių paieškoje ankstesniais metais
užregistruotų ieškomų
besislapstančių nuo teisėsaugos
institucijų ir teismo asmenų skaičius

Aktyviai vykdyti asmenų paiešką
54,0
56,0
103,7
Kriterijus viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo ieškant
įtariamųjų asmenų.

*

242,0

*

*

*

224,0

*

*

*

208,0

*

*
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Veiksmai (12-18)

Surasta dingusių be žinios asmenų
dalis, ne mažiau kaip, procentais

P-01-08-0106-03

90,0

94,2

104,7

Per ataskaitinį laikotarpį surastų
dingusių be žinios asmenų skaičius

*

423,0

*

*

Per ataskaitinį laikotarpį
užregistruotų dingusių be žinios
asmenų skaičius
Likusių paieškoje ankstesniais metais
užregistruotų dingusių be žinios
asmenų skaičius

*

426,0

*

*

*

23,0

*

*
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Kriterijus viršytas dėka aktyvaus pareigūnų darbo ieškant
dingusių asmenų.

Veiksmai (19-22)

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

01 Programos
tikslas

6.1.19.

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius

08.01.06 Uždavinys
08.01.06.01

2019 metų ataskaitinis
2019
laikotarpis
metais
patvirtinta Įvykdyta Įvykdyta
procentais

Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, teikti kitas
policijos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
Užtikrinti padalinių, prižiūrinčių jiems priskirtą teritoriją, veiklos organizavimą ir kontrolę, taikant pakankamas vidaus kontrolės
priemones
P/I-6.1.19.1 Policijos registruojamų įvykių
7,8
4,0
195,0
Kriterijus viršytas dėka operatyvaus ir efektyvaus
registre užregistruotų pranešimų
pareigūnų darbo nagrinėjant pareiškimus ir skundus.
vidutinis nagrinėjimo laikas, ne
ilgesnis nei (dienomis)
P/I-6.1.19.2

Tas pačias funkcijas policijos
įstaigoje vykdančių pareigūnų
darbo krūvio nuokrypis nuo
vidurkio ne didesnis kaip,
procentais
1. Pareigūnų, vykdančių
ikiteisminio tyrimo funkciją, krūvio
nuokrypis nuo aps. VPK vidurkio

100,0

62,5

62,5

100,0

50,0

50,0

2. Vyresniųjų ikiteisminio tyrimo

100,0

50,0

50,0

pareigūnų krūvio nuokrypis nuo
vidurkio ne didesnis kaip,
procentais
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Kriterijus nepasiektas. Kadangi kriterijus susideda iš
daug sudėtinių dalių, sudėtingas jo apskaičiavimo
mechanizmas, todėl beveik neįmanoma sukontroliuoti jo
vykdymo.

Veiksmai (19-22)

3. Sprendimus priimančių
pareigūnų darbo krūvio nuokrypis
nuo vidurkio ne didesnis kaip,
procentais
4. Pavedimus vykdančių pareigūnų
darbo krūvio nuokrypis nuo
vidurkio ne didesnis kaip,
procentais
P-01-08-01-06- Apskričių vyriausiųjų policijos
10
komisariatų struktūrinių
policijos komisariatų pareigūnų,
kurie daugiau kaip pusę darbo
laiko praleidžia savo
prižiūrimoje teritorijoje, dalis,
ne mažiau kaip, procentais
6.1.20
P/I-6.1.20.1
6.1.21

100,0

83,3

83,3

100,0

66,6

66,6

60,0

67,2

112,0

Kriterijus viršytas, dėka optimalaus ir efektyvaus
pareigūnų darbo organizavimo struktūriniuose
padaliniuose.

Užtikrinti tinkamą vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą
*
41
*
Vidaus kontrolės priemonių
skaičius 1

*

Vykdyti policijos darbuotojų apsaugą nuo galimo neteisėto poveikio, užtikrinti jų reabilitaciją nuo melagingų apskundimų, atlikti
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją ir tyrimą. (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 5V-1017).
P/I-6.1.21.1 Pranešimų pagal Policijos
10
39
390,0
Kriterijus viršytas, didėjimo tendencija gali būti siejama
darbuotojų ir informacijos
su padidėjusia Klaipėdos AVPK Imuniteto valdybos
apsaugos nuo galimo neteisėto
aptarnaujama teritorija, taip pat kintančia Klaipėdos
poveikio aprašą skaičius
AVPK pareigūnų kultūra bei policijos pareigūnų
informuotumo didinimu.

6.1.22.
P/I-6.1.22.1

P/I-6.1.22.2

Skatinti institucinės paramos priemonių įgyvendinimą
Policijos įstaigų teisininkų
*
34
*
suteiktų konsultacijų, skaičius
Policijos pareigūnų, nukreiptų
pas advokatus dėl teisinių
konsultacijų, skaičius

*

0
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*

*

*

Veiksmai (19-22)

P/I-6.1.22.3

Policijos pareigūnams išmokėtos
teisinės pagalbos kompensacijos
suma, eurais

*

0
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*

*

Veiksmai (23-29 ir mokamos paslaugos)

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Vertinimo
kriterijaus
kodas
01
Programos
tikslas
08.01.06
Uždavinys
08.01.06.01

6.1.23

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019 metais
patvirtinta

2019 metų ataskaitinis
laikotarpis
Įvykdyta

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Įvykdyta
procentais

Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, teikti kitas policijos
paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
Tęsti darbo užmokesčio didinimo programos „Programa 1000“ įgyvendinimą ir užtikrinti įsiskolinimų nedidinimą 2019 m. pabaigoje
(palyginus su įsiskolinimais 2018 m. gruodžio 31 d., pagal apskaičiuotus maksimalius skolos rodiklius)
P/I-6.1.23.1
Pirminės grandies policijos
100,0
98,8
98,8
Keletui pirminės grandies pareigūnų priemoka neskirta
pareigūnų, išdirbusių pilną mėnesį
ar skirta per maža priemoka dėl grafikų pakeitimo. Dėl
ir gavusių siektiną darbo
grafikų pakeitimų atsiradusios nepriemokos buvo
užmokestį, dalis nuo visų pirminės
kompensuotos sekantį mėnesį, todėl ataskaitiniu
grandies policijos pareigūnų,
laikotarpiu visi pareigūnai gavo nustatytą darbo
procentais
užmokestį.

P/I-6.1.23.2

policijos pareigūnų, išdirbusių pilną
mėnesį ir gavusių siektiną atlygį
pagal „Programą 1000“, skaičius

*

1.131

*

*

policijos pareigūnų, išdirbusių pilną
mėnesį skaičius
Vidurinės grandies policijos
pareigūnų, išdirbusių pilną mėnesį
ir gavusių siektiną darbo
užmokestį, dalis nuo visų vidurinės
grandies policijos pareigūnų,
procentais

*

1.145

*

*

100,0

99,6

99,6
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Keletui vidurinės grandies pareigūnų priemoka neskirta
ar skirta per maža priemoka dėl grafikų pakeitimo. Dėl
grafikų pakeitimų atsiradusios nepriemokos buvo
kompensuotos sekantį mėnesį, todėl ataskaitiniu
laikotarpiu visi pareigūnai gavo nustatytą darbo
užmokestį.

P/I-6.1.23.2

Veiksmai (23-29 ir mokamos paslaugos)

P/I-1.6.23.3

policijos pareigūnų, išdirbusių pilną
mėnesį ir gavusių siektiną atlygį
pagal „Programą 1000“, skaičius

*

3.088

*

*

policijos pareigūnų, išdirbusių pilną
mėnesį skaičius
Aukštesniosios grandies policijos
pareigūnų, išdirbusių pilną mėnesį
ir gavusių siektiną darbo
užmokestį, dalis nuo visų
aukštesniosios grandies policijos
pareigūnų, procentais

*

3.100

*

*

100,0

100,0

100,0

*

401

*

policijos pareigūnų, išdirbusių pilną
mėnesį ir gavusių siektiną atlygį
pagal „Programą 1000“, skaičius

P/I-1.6.23.4

6.1.24.
P/I-6.1.24.1

P/I-6.1.24.2

6.1.25.

*

policijos pareigūnų, išdirbusių pilną
*
401
*
*
mėnesį skaičius
Įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31
71,8
70,7
98,5
d. sudarys ne daugiau kaip (tūkst.
Eur)
Užtikrinti aptarnavimo padalinių ir informatikos ir ryšių padalinių veiklos tobulinimo įgyvendinimą
Policijos įstaigos aptarnavimo
100,0
100,0
100,0
Priemonių planas įgyvendintas.
padalinio veiklos tobulinimo
priemonių plane numatytų
priemonių įgyvendinimas,
procentais
Policijos įstaigos informatikos ir
100,0
100,0
100,0
Priemonių planas įgyvendintas.
ryšių padalinio veiklos tobulinimo
priemonių plane numatytų
priemonių įgyvendinimas,
procentais

Užtikrinti apskr. VPK viršininko įsakymais patvirtintų (ilgalaikio turto įsigijimo, paprastojo remonto darbų įgyvendinimo) veiksmų planų
įgyvendinimo eigą
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6.1.26.
6.127.

Organizuoti policijos įstaigų patikėjimo teise valdomų migracijos padalinių užimamų patalpų perdavimą Migracijos departamentui
(Tarnybinis pranešimas 2019 m. kovo 8 d. Nr. 5-PR2-630, plano lentelė -26 priemonė)
Racionaliai naudojant policijos įstaigos turtą gerinti darbuotojų darbo sąlygas
P/I-6.1.29.1
Darbuotojų vertinančių gerai ir
*
76
labai gerai vidaus aptarnavimo
paslaugas dalis nuo dalyvavusių
apklausoje, skaičiaus, procentais

6.1.28.
166,0

159

104,40

Kriterijus viršytas optimaliai paskirsčius transporto
priemones tarp padalinių.

P/I-6.1.28.1

2019 m. balandžio 1 d. policijos
įstaigoje faktinis transporto
priemonių kiekis neturi viršyti
galiojusių transporto priemonių
limitų, patvirtintų Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2018
m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 5-V141 ‘Dėl transporto priemonių
limitų“

100,0

103,3

103,27

P/I-6.1.28.2

Dalyvavusių prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose policijos pareigūnų
dalis nuo visų įstaigoje dirbančių
policijos pareigūnų skaičiaus,
procentais

Klaipėdos apskr. VPK prioritetiniuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalyvavo visi Klaipėdos apskr.
VPK pareigūnai. Kriterijaus viršijimas susidarė dėl
darbuotojų kaitos.

*

726

*

policijos pareigūnų, ataskaitiniais
metais dalyvavusių prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
skaičius

Puslapis 29

Veiksmai (23-29 ir mokamos paslaugos)

policijos pareigūnų, dirbančių
policijos įstaigoje ataskaitiniais
metais, skaičius; (dirbančių policijos
pareigūnų skaičius – einamųjų metų
sausio 1 d. 1 ir išdirbusių įstaigoje ne
mažiau kaip 4 mėn. einamaisiais
metais, (nebuvo ilgalaikėse
atostogose, neturėjo ilgalaikio
nedarbingumo ir pan., dėl ko
kalendoriniais metais negalėjo būti
suteiktos galimybės dalyvauti
prioritetiniuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose). 1Dirbančių
pareigūnų skaičius gali keistis,
atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus,
susijusius su struktūriniais
pakeitimais.
6.1.29.

08.01.07.01
Priemonė
7.1.1

703

*

Organizuoti apskr. VPK dokumentų valdymo padalinio, aptarnavimo padalinio, VOS ir apskr. VPK viršininko pavaduotojo , atsakingo už
veiklos organizavimą ir ir išteklių valdymą susitikimus su administratoriais
P/I-6.1.29.1

08.01.07.
Uždavinys

*

Organizuotų susitikimų skaičius, ne
mažiau kaip,

4,0

4

100

Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos personalo
profesinę kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės
Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti Lietuvos policijos mokyklos bendrąsias ir
specialiąsias funkcijas
stiprinti policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės
prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu
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Policijos pareigūnų, atitinkančių
bendrojo fizinio pasirengimo ir
papildomus reikalavimus,
susijusius su fiziniais ir praktiniais
P-01-08-01-07-03 gebėjimais eiti tam tikras pareigas,
dalis nuo visų dalyvavusių atitikties
šiems reikalavimams tikrinime,
procentais
08.01.08
Uždavinys
08.01.08.01

92

97

Kriterijus viršytas dėka nuolatinio ir aktyvaus pareigūnų
fizinio pasirengimo ugdymo viso ataskaitinio laikotarpio
metu.

Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims

8.1.1.
P-01-08-01-08-01 Į valstybės biudžetą įmokėta
pajamų už teikiamas paslaugas ir
už trumpalaikio ir ilgalaikio
materialiojo turto nuomą, tūkst.
Eurų

Teikti mokamas paslaugas
26
44,4
170,8

Viršininkas

Alfonsas Motuzas

Rengėjas VOS vyriausioji specialistė

Sigita Žalnieraitienė
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