KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
2017 METŲ VEIKLOS
PLANAS

KLAIPĖDA
2017 m.

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2017 m. d. įsakymu Nr. 5-V-

MISIJA

Saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės
saugumą, formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų
teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos prioritetai,
kuriuos įgyvendinant 2017 metais dalyvaus Klaipėdos AVPK:
„Padidinti gyventojų saugumą jų gyvenamojoje aplinkoje“
„Stiprinti policijos darbuotojų motyvaciją ir tobulinti gebėjimus užtikrinant viešąją tvarką ir nusikalstamų
veikų tyrimą“.
STRATEGINIS
TIKSLAS

Gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę.

Siekiant strateginio tikslo įgyvendinimo vykdoma 08 programa „Visuomenės saugumo užtikrinimas“.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI:
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VEIKLOS KONTEKSTAS
Vidaus veiksniai
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. Klaipėdos apskritis ribojasi su Latvijos Respublikos siena.
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.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja ir koordinuoja Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių veiklą, siekiant užtikrinti piliečių teises ir
laisves, visuomenės augumą ir viešąją tvarką, veiksmingą ir operatyvų reagavimą į teisės pažeidimus.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dalyvaus įgyvendinant strateginį tikslą –
saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, formuoti saugią
aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą:
 sukurti gyvenamąją aplinką, saugią nuo nusikalstamų veikų;
 sukurti aplinką, nepalankią organizuotam nusikalstamumui ir sunkiems bei labai sunkiems
nusikaltimams vykdyti, ir mažinti sunkių ir labai sunkių, taip pat ONG daromų nusikaltimų žalą visuomenei;
 mažinti ir šalinti rizikos veiksnius, didinančius teroro aktų tikimybę;
 užtikrinti veiksmingą ES išorės sienos kontrolę ir užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir
neteisėtai tarptautinei prekybai;
 didinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo saugumo
stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, veiklos veiksmingumą.
Siekiant gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę ir uždavinių įgyvendinimą, modernizuoti
veiklą, didinti jos veiksmingumą užtikrinant visuomenės saugumą ir viešąją tvarką nuolat besikeičiančioje

aplinkoje, skatinti visuomenės pasitikėjimą institucija, didinti policininko profesijos patrauklumą,
patvirtintos Lietuvos policijos veiklos 2015-2020 metais gairės, kurias įgyvendinant, numatyta:

realizuoti galimybes didinti pareigūnams darbo užmokestį, susiejant jį su veiklos rezultatais;

mažinti išlaidas policijos administravimo funkcijoms palaikyti, visas administravimo funkcijas
centralizuojant apskrities ir respublikos lygmeniu, perimant gerąją tokių procesų valdymo praktiką iš
pažangiausių viešųjų ir privačių įstaigų;

gerinant gyventojų aptarnavimo kokybę, policijos teikiamų paslaugų prieinamumą, sukurti
vieną informacijos teikimo gyventojams kanalą ir vienodus asmenų aptarnavimo principus;

toliau gerinti ir sudaryti patogias darbo sąlygas policijos pareigūnui, nepriklausomai nuo jo
atliekamų funkcijų;

gerinti policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemas. Pareigūnų rengimą ir
kvalifikacijos kėlimą susieti su pareigūno praktine veikla, pritaikyti prie gyvenimo realijų.
2017 metais ir toliau bus teikiama pirmenybė pirminės grandies pareigybių komplektavimui bei
siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamai reaguojama į du ar daugiau įvykių vienu metu rajonų policijos
komisariatų prižiūrimose teritorijose. Naujas Viešosios ir kriminalinės policijos veiklos modelis padės
operatyviau reaguoti į įvykius ir gyventojų pranešimus. Taip pat, vykdomos funkcijos bus konsoliduojamos
su Viešojo saugumo tarnyba ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM.
Siekiant sutrumpinti reagavimo į teisės pažeidimus laiką, bus didinamas Vieningos pajėgų valdymo
sistemos našumas bei sudaryta galimybė patruliui betarpiškai gauti informaciją iš Bendrojo pagalbos centro
realiu informacijos gavimo laiku. Taip pat bus sudarytos sąlygos patruliams darbo vietoje (automobilyje)
matyti galimo teisės pažeidimo vietą, trumpą jo aprašymą ir šalia esančias policijos pajėgas bei nedelsiant
reaguoti į teisės pažeidimus.
Svarbus Klaipėdos apskr. VPK veiklos prioritetas yra savivaldybių ir policijos veiksmų, užtikrinant
viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, koordinavimas ir derinimas, bendruomenių iniciatyvų, skirtų teritorijų
saugumui užtikrinti, saugiai kaimynystei propaguoti ir įgyvendinti, rėmimas. Todėl, 2017 metais, siekiant
plėtoti ir skatinti bendruomenių saugios aplinkos kūrimo iniciatyvas, toliau bus siekiama, kad kuo daugiau
gyventojų įsijungtų į saugios aplinkos formavimo priemones, o savivaldybės imtųsi aktyvesnių priemonių ne
tik finansuojant, bet ir jas įgyvendinant.
Kita svarbi Klaipėdos apskr. VPK veiklos kryptis – aktyvesnis bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis organizacijomis ir gyventojais, tačiau dėl riboto biudžeto sumažintas prevencinių
programų finansavimas daro neigiamą įtaką dirbant su nepilnamečiais ir kitais padidintos rizikos grupės
asmenimis.
Vienas iš 2017 metų Klaipėdos apskr. VPK prioritetų – užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką,
siekiant veiksmingesnio reagavimo į teisės pažeidimus, kuriais padaryta ar kėsinamasi padaryti labai
sunkius, apysunkius nusikaltimus bei kai gresia pavojus asmens gyvybei ar sveikatai. Didelis dėmesys bus
skiriamas apsaugoti asmenis, galinčius tapti ar tampančius nusikalstamų veikų aukomis, saugios kaimynystės
grupių kūrimuisi, bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis dėl pagalbos smurtą artimoje
aplinkoje patyrusioms aukoms, nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai nukentėjusiems vaikams.
Siekiant mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, bus stiprinami pajėgumai ir gebėjimai užkardyti ir
atskleisti sudėtingus finansinius nusikaltimus, darančius didelę žalą valstybės biudžetui. Taip pat numatoma
efektyvinti kriminalinę žvalgybą, sustiprinant kriminalinės žvalgybos subjektų pajėgumus ir gebėjimus.
Kovojant su šešėlinės ekonomikos apraiškomis, bus stiprinami analitiniai pajėgumai, kurių pagalba bus
nustatomos grėsmės, darančios didžiausią žalą ekonomikai.
Siekiant vykdyti korupcijos prevencijos priemones bei atskleisti korupcines nusikalstamas veikas,
bus įgyvendinamos kompleksinės kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos priemonės.
Veiksniai, darantys teigiamą įtaką policijos veiklai yra glaudus bendradarbiavimas su Klaipėdos
apskrities teisėsaugos institucijomis, siekiant spręsti problemas ikiteismini tyrimo srityje bei šiuolaikinių
technologijų įdiegimas, užtikrinantis efektyvesnį ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbą, efektyvesnį pajėgų
valdymą.
Pagrindiniai veiksniai, darantys neigiamą įtaką policijos galimybėms vykdyti jai pavestas funkcijas,
yra mažėjantys žmogiškieji ištekliai, netobula policijos pareigūnų rengimo sistema.
Veiklos rezultatai
Per 2016 metus 100 tūkstančių gyventojų Klaipėdos apskrityje teko 1772 nusikalstamos veikos, tai
yra 503 nusikalstamomis veikomis mažiau nei per 2015 metus. 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 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).
Per 2016 m. Klaipėdos apskr. VPK užregistruoti 258 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, tai yra 12,2
proc. mažiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį (294 nusikaltimai). Daugiausia sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų užregistruota Klaipėdos mieste ( Klaipėdos VPK, Klaipėdos m. PK) – 240 ir Palangos m. PK –
8, po 1 tokio pobūdžio nusikalstamą veiką užregistruota Rietavo PK ir Neringos PK, Skuodo r PK sunkių ir
labai sunkių nusikalstamų veikų neužregistruota. Ištirti 224 nusikaltimai, arba 86,8 proc.
Per 2016 m. Klaipėdos apskrityje užregistruotas 421 eismo įvykis, kuriuose nukentėjo žmonės (2015
m. – 394), žuvo 13 žmonių (2015 m. - 22), buvo sužeisti 522 žmonės (2015 m. - 463). Matome, kad lyginant
su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu 12,7 proc. išaugo sužeistų asmenų skaičius, 6,9 proc. išaugo
įskaitinių įvykių skaičius, 4 proc. sumažėjo eismo įvykių, padarytų dėl neblaivių vairuotojų kaltės.
2016 m. didelis dėmesys buvo skiriamas vidaus kontrolės stiprinimui. Vykdant vidaus kontrolės
procedūras buvo atlikti 9 tiksliniai patikrinimai.
Metinio veiklos plano priedai:
1 lentelė. 2017 metų veiksmų planas.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
Viršininkas
Parengė:
Valdymo organizavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Alfonsas Motuzas

Nijolė Kriščiūnienė

1 lentelė. 2017 metų veiksmų planas
08 programa „Visuomenės saugumo užtikrinimas“.
01-06 uždavinys „Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje“
Priemonės
kodas
01-06-01

Priemonės 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 teritorinių
policijos įstaigų bendrąsias
ir specialiąsias funkcijas.

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

Vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Asignavimai tūkst.
(Eur)
Įvykdymo
Turtui
terminas Išlaidoms
įsigyti

(R-01-08-01-01):
Įvykių pagal A tipo įvykių kategoriją skaičius;
Įvykių pagal A tipo įvykių kategoriją, į kuriuos reaguota
ne ilgiau kaip per 12 min., skaičius.

PR
vadas, 2017 m.
struktūrinių
policijos komisariatų
vadovai

(R-01-08-01-02):
Įvykių pagal B tipo įvykių kategoriją skaičius;
Įvykių pagal B tipo įvykių kategoriją, į kuriuos reaguota
ne ilgiau kaip per 20 min., skaičius.

2017 m.

(R-01-08-01-03):
Įvykių pagal C tipo įvykių kategoriją skaičius;
Įvykiai pagal C tipo įvykių kategoriją, kai reaguoti
būtina ir į kuriuos reaguota ne ilgiau kaip per 1 val.,
skaičius.

2017 m.

17860,7

0,00

2. Vykdyti smurto artimoje aplinkoje (P-01-08-01-06-12);
Struktūrinių policijos 2017 m.
prevenciją ir ikiteisminį tyrimą.
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtų ikiteisminių tyrimų, komisariatų vadovai
pagal Baudžiamojo kodekso 140 ir 145 straipsnius1
skaičius;
Nurodytos kategorijos ikiteisminių tyrimų, perduotų
prokurorui procesiniam sprendimui priimti per 48
valandas skaičius;
Nurodytos kategorijos ikiteisminių tyrimų, kuriuose per
48 val. kreiptasi į prokurorą dėl kardomosios priemonės
pagal Baudžiamojo proceso kodekso 122, 1321
straipsnius paskyrimo skaičius (užduočių IBPS
prokurorui skaičius).
3. Užtikrinti viešąją tvarką bei
žmonių saugumą renginių metu.

___________

PR
vadas,
viršininkas,

KPT 2017 m.

6

VTT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai
VTT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

4. Organizuoti ir koordinuoti
policijos rėmėjų veiklą.

(P-01-08-01-06-02):
Policijos rėmėjų skaičius;
Bendras policijos rėmėjų išdirbtų valandų skaičius.

5. Aktyviai bendradarbiauti su
savivaldybe bei kitomis
institucijomis organizuojant
prevencines priemones.
6. Plėtoti saugios kaimynystės
projektus.

(P-01-08-01-06-01)

VTT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017m.

(P-01-08-01-06-11):
Saugios kaimynystės grupių, kurių veiklos teritorijoje
per ataskaitinių metų laikotarpį sumažėjo registruotų
ikiteisminių tyrimų pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 178 straipsnį „Vagystė“, skaičius;
Bendras saugios kaimynystės grupių skaičius.
(P/I-7.1):
Stacionariais greičio matuokliais (GM) užregistruotų
(gautų) policijos įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu
pažeidimų skaičius;
Paskirta nuobaudų dėl stacionariais greičio matuokliais
(GM) užfiksuotų pažeidimų, gautų policijos įstaigoje
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius.
(P/I-7.2):
Ataskaitiniu laikotarpiu išaiškintų (nustatytų)
prioritetinių KET pažeidimų skaičius;
Ataskaitiniu laikotarpiu bendras išaiškintų (nustatytų)
KET pažeidimų skaičius.

VTT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017 m.

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

2017 m.

KPT viršininkas,
2017 m.
struktūrinių
policijos komisariatų
vadovai
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8. Organizuoti eismo saugumo
policines priemones, orientuojant
policijos pajėgas į prioritetinius
KET pažeidimus.

(R-01-08-01-09):
Eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičius;
Gyventojų skaičius prižiūrimoje teritorijoje.
(P/I-8.1)
(P/I-8.2):
Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų KET pažeidimų,
kuriuos padarė neblaivūs vairuotojai, skaičius.
Gyventojų skaičius prižiūrimoje teritorijoje.
9. Aktyvinti fizinių asmenų, turinčių (P-01-08-01-06-03):
ginklus, kontrolę.
Fizinių asmenų, turinčių leidimus laikyti (nešiotis)
ginklus skaičius;
Fizinių asmenų, turinčių leidimus laikyti (nešiotis)
ginklus atliktų patikrinimų skaičius.
(P/I-9):
Fizinių asmenų, kuriems buvo panaikinti leidimai laikyti
(nešiotis) ginklus skaičius.
10. Vykdyti užsieniečių teisėto
(P-01-08-01-06-14)
buvimo Lietuvos Respublikoje
(P-01-08-01-06-15)
kontrolę ir spręsti klausimus dėl jų
teisinės padėties.
11. Kokybiškai atlikti nusikalstamų (R-01-08-01-05):
veikų ikiteisminį tyrimą.
Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius;
Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius;
Praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu ištirtų
nusikalstamų veikų skaičiaus dalis nuo ataskaitiniu
laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų procentais.
AVPK vadovo metinės užduotys
(P-01-08-01-06-06):
Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius;
Nusikalstamų veikų, ištirtų ekonomiškesniu procesu,
skaičius.
(P/I-11.1):
Per ataskaitinį laikotarpį AVPK kriminalinės policijos
specializuotame padalinyje ikiteisminių tyrimų, perduotų
prokurorui galutiniam sprendimui priimti ir nutarimų
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą skaičius;
Per ataskaitinį laikotarpį AVPK kriminalinės policijos
specializuotame padalinyje dirbusių pareigūnų,

KPT viršininkas,
2017 m.
struktūrinių
policijos komisariatų
vadovai

VTT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017 m.

MS viršininkė

2017 m.

KP ONTV, KPSNTV, 2017 m.
KPENTV, KPNNTV
vadovai,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

8

atliekančių ikiteisminio tyrimo funkciją, skaičius
(užimtų pareigybių skaičius).
(P/I-11.2):
Per ataskaitinį laikotarpį AVPK kriminalinės policijos
specializuotuose padaliniuose pagal privalomąją
kompetenciją tirtų nusikalstamų veikų skaičius;
Per ataskaitinį laikotarpį registruotų tokių nusikalstamų
veikų apskrityje skaičius.
(P/I-11.3):
AVPK ištirtų nusikalstamų veikų dėl vagysčių (BK 178
str.) dalis (proc.);
Praėjusiais metais AVPK ištirtų nusikalstamų veikų dėl
vagysčių (BK 178 str.) dalis proc.
12. Stiprinti kriminalinę žvalgybą, (P-01-08-01-06-10):
siekiant atskleisti ir ištirti
Per ataskaitinį laikotarpį struktūriniame padalinyje
nusikalstamas veikas.
rezultatyviais kriminalinės žvalgybos tyrimais nutrauktų
pagal Kriminalinės žvalgybos bylų tvarkymo taisyklių
38.1 ir 38.2 punktus bylų skaičius;
Struktūriniame
padalinyje
bendras
nutrauktų
kriminalinės žvalgybos tyrimų bylų skaičius.
13. Pasirengti vykdyti mobilizacijos (P/I-13)
planuose iškeltas užduotis, siekiant
tinkamai pasirengti krašto gynybai ir
atsakui į nekonvencines grėsmes.

14. Vykdyti nusikalstamų veikų ir
teisės pažeidimų, susijusių su
neteisėta narkotikų ir psichotropinių
medžiagų apyvarta, prevenciją,
atskleidimą ir tyrimą.

15. Tirti nusikalstamas veikas
elektroninių duomenų ir
informacinių sistemų saugumui.

(P-01-08-01-06-08):
Per ataskaitinį laikotarpį baigtų ikiteisminių tyrimų dėl
nusikalstamų veikų, kvalifikuotų pagal pagal LR BK
260 str. 2 ir 3 d., 261 str., 266 str. 3 d., skaičius;
Per ataskaitinį laikotarpį atliekamų ikiteisminių tyrimų
dėl nusikalstamų veikų, kvalifikuotų pagal LR BK 260
str. 2 ir 3 d., 261 str., 266 str. 3 d., skaičius.
(P-01-08-01-06-09):
Policijos įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį baigtų
ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų elektroninių
duomenų ir informacinių sistemų saugumui, numatytų
LR BK 196 str., 197 str., 198 str., 198 1 str., 198 2 str.

KP ONTV, KPSNTV, 2017 m.
KPNNTV, KPENTV
vadovai

VTT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017 m.

KP ONTV vadovas,
struktūrinių policijos
komisariatų
viršininkai

2017 m.

KPNNTV viršininkas 2017 m.
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16. Nusikalstamų veikų tyrimo
procese imtis visų įmanomų
priemonių, kad būtų užtikrintas
nusikalstama veika padarytos žalos
atlyginimas.
17. Užtikrinti ekonominių
nusikaltimų tyrimo padalinio
veiklos efektyvumą.

18. Aktyviai vykdyti asmenų
paiešką.

19. Tirti ir užkardyti nusikalstamas
veikas, susijusias su neteisėta
akcizais apmokestintų prekių
apyvarta.

skaičius;
Policijos įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį atliekamų
ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų elektroninių
duomenų ir informacinių sistemų saugumui, numatytų
LR BK BK 196 str., 197 str., 198 str., 198 1 str., 198 2 str.
skaičius.
(P-01-08-01-06-07):
KP ONTV, KP
Paimto turto (daiktų) ir (ar) nuosavybės, į kurią laikinai SNTV, KP NNTV,
apribota teisė, ir savanoriškai atlygintos žalos vertė KP ENTV vadovai
ištirtose nusikalstamose veikose;
Ištirtomis nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės
žalos vertė eurais.
(P/I-17):
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtų kriminalinės žvalgybos
tyrimų skaičius;
Kriminalinės žvalgybos tyrimų, pradėtų dėl
nusikalstamų veikų prioritetinėse srityse, skaičius.
(P-01-08-01-06-04):
Ieškomų įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų
skaičius;
Surastų ieškomų įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
asmenų skaičius;
Likusių paieškoje ankstesniais metais užregistruotų
ieškomų besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ir
teismo asmenų skaičius.
(P-01-08-01-06-05):
Dingusių be žinios asmenų skaičius;
Surastų dingusių be žinios asmenų skaičius.
Likusių paieškoje ankstesniais metais užregistruotų
dingusių be žinios asmenų skaičius.
(P/I-19.1):
Užregistruotų nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta
akcizinių prekių apyvarta skaičius;
Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta
akcizinių prekių apyvarta skaičius.
(P/I-19.2-19.3):
Praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu

2017 m.

KP ENTV
viršininkas

2017 m.

KP SNTV
viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017 m.

KPENTV
viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017 m.
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20. Tirti ir užkardyti nusikalstamas
veikas finansų sistemai.

21. Efektyviai panaudoti
nusikaltimų vietose paimtus
pėdsakus tiriant nusikaltimus.

22. Vykdyti išorinę ir vidinę
komunikaciją.
23. Tobulinti dokumentų valdymą.

24. Organizuoti darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą.

sulaikytų (paimtų) akcizais apmokestinamų prekių kiekis
(litrai/pakeliai);
Ataskaitiniu laikotarpiu sulaikytų (paimtų) akcizais
apmokestinamų prekių kiekis (litrai/pakeliai).
(P/I-20):
KPENTV, KPNNTV 2017 m.
Policijos įstaigos specializuotame padalinyje
vadovai
kriminalinės žvalgybos veiksmais nustatyto nepagrįsto
teisėtomis pajamomis turto vertė;
Policijos
įstaigos
specializuotame
padalinyje
ikiteisminio tyrimo metu nustatyto nepagrįsto teisėtomis
pajamomis turto vertė.
(P-01-08-01-04-01):
KTT viršininkas
2017 m.
Per 30 dienų terminą atliktų objektų tyrimų ir
ekspertizių, ikiteisminiuose tyrimuose, skaičius;
Gautų užduočių atlikti objektų tyrimą ir ekspertizę,
ikiteisminiuose tyrimuose, skaičius.
(P-01-08-01-04-02):
Nustatyta DNR analičių sutapimų (identifikuota
asmenų/įtariamųjų), skaičius;
Užregistruotų nusikaltimų skaičius.
(P-01-08-01-04-03):
Identifikuotų asmenų/įtariamųjų (pagal rankų pėdsakus),
skaičius;
KG vyriausiasis
2017 m.
specialistas
________________
(P-01-08-01-01-07):
Einamaisiais kalendoriniais metais Policijos dokumentų
valdymo sistemoje užregistruotų elektroninių
dokumentų skaičius;
Visų einamaisiais kalendoriniais metais Policijos
dokumentų valdymo sistemoje užregistruotų dokumentų
skaičius.
(P/I-24.1):
Policijos įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičius;
Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavusių
policijos įstaigos darbuotojų skaičius.

DVP vedėja

2017 m.

PS vedėjas (nuo 2017 2017 m.
m. gegužės 1 d. VOS
vedėjas)
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25. Vykdyti policijos darbuotojų
apsaugą nuo galimo neteisėto
poveikio, užtikrinti jų reabilitaciją
nuo melagingų apskundimų, atlikti
korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų prevenciją ir tyrimą. (LPGK
2014-08-04 įsakymas Nr. 5-V-690).
26. Užtikrinti darbo užmokesčio
didinimo 2016-2019 m. programos
II etapo įgyvendinimą nuo 2017 m.
liepos 1 d.

(P/I-24.2):
Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavusių
policijos įstaigos bendruomenės pareigūnų skaičius;
Policijos įstaigoje dirbančių bendruomenės pareigūnų
skaičius.
(P/I-25)

(P/I-26.1)
AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-26.2)
AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-26.3)
AVPK vadovo metinės užduotys
27. Skatinti policijos darbuotojų
(P/I-27.1):
fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. Policijos pareigūnų dalyvavusių bendrojo fizinio
pasirengimo ir papildomų reikalavimų pratybose
skaičius;
Bendrojo fizinio pasirengimo, fizinės prievartos ir
profesinės taktikos veiksmų atlikimo, šaudymo pratybų
skaičius.
Įstaigoje dirbančių pareigūnų, skaičius.
AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-27.2)
28. Dalyvauti LKPT
(P/I-28.1)
organizuojamose prevencinėse
(P/I-28.2)
policinėse priemonėse.
(P/I-28.3)
(P/I-28.4)
(P/I-28.5)
(P/I-28.6)
(P/I-28.7)

IS viršininkas

2017 m.

Klaipėdos apskrities
VPK viršininko
pavaduotojai, FS
vedėja

2017 m.

Struktūrinių
padalinių vadovai

2017 m.

KPT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017 m.
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29. Orientuoti kriminalinės
žvalgybos pajėgumus kovoje su
šešėlinės ekonomikos reiškiniais,
mažinti neteisėtą akcizais
apmokestinamų prekių patekimą į
rinką ir jų platinimą.
30. Priimti sprendimus dėl lėšų
skyrimo asmenims už vertingą
informaciją apie nusikalstamas
veikas ekonomikai, verslo tvarkai ir
finansų sistemai, korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas.
31. Įgyvendinti padalinių,
prižiūrinčių jiems priskirtą teritoriją,
veiklos organizavimo pakeitimų
tikslų įgyvendinimą.

__________

KPŽV, ENTV,
2017 m.
vadovai, struktūrinių
policijos komisariatų
vadovai

Klaipėdos apskr.
2017 m.
VPK viršininko
pavaduotojas,
___________
atsakingas už įstaigos
veiklos organizavimą
ir išteklių valdymą
(P-01-08-01-06-13):
Struktūrinių policijos
Policijos komisariatų, veikiančių pagal naująjį veiklos komisariatų vadovai
modelį, užimtų policijos pareigūnų pareigybių, kurių
pareigybių funkcijų kodai Policijos personalo
posistemyje:
35919;
33062;
34489. Policijos
komisariatų, kurių veiklos organizavimas nepakeistas,
užimtų policijos pareigūnų pareigybių funkcijų kodai
Policijos personalo posistemyje: 34489; 29207; 29209,
skaičius;
Policijos komisariatų užimtų policijos pareigūnų
pareigybių, skaičius.
(P/I-31.1):
Praėjusių metų laikotarpio reagavimo į visus įvykius (A,
B ir C kategorijų bendrai) trukmės vidurkis (laikas
valandomis, minutėmis ir sekundėmis);
Reagavimo į visus įvykius (A, B ir C kategorijų bendrai)
trukmės vidurkis (laikas valandomis, minutėmis ir
sekundėmis).
AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-31.2)
AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-31.3):
Atitinkamo praeitų metų laikotarpio pranešimų vidutinė
nagrinėjimo trukmė dienomis;
Ataskaitinio laikotarpio pranešimų vidutinė nagrinėjimo
trukmė dienomis.
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32. Užtikrinti tinkamą vidaus
kontrolės priemonių įgyvendinimą.

33. Užtikrinti policijos įstaigos
finansinę kontrolę.

01-06-02

Užtikrinti teritorinių
policijos įstaigų
informacinės ir kitos
infrastruktūros

34. Užtikrinti darbuotojų teisių
gynimą bei pareigūnų patirtos
teisinės pagalbos išlaidų
kompensavimą pagal policijos
generalinio komisaro patvirtinto
aprašo nuostatas (GK įsakymas
2017-01-10 Nr. 5-V-22).
35. Racionaliai naudojant policijos
įstaigos turtą gerinti darbuotojų
darbo sąlygas.

AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-31.4):
Klaipėdos AVPK policijos komisariatų pareigūnų
(Policijos informacinės sistemos Personalo posistemyje
žymimų (,,Veiklos padaliniai (kriminalinė ir viešoji
policija)’’), vykdančių pavedimų funkciją (funkcijos
kodas 35919), kurių darbo laikas teritorijoje sudaro 50
proc. ir daugiau, skaičius ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje;
Klaipėdos AVPK policijos komisariatų pareigūnų
(Policijos informacinės sistemos Personalo posistemyje
žymimų ,,Veiklos padaliniai (kriminalinė ir viešoji
policija)’’), vykdančių pavedimų funkciją (funkcijos
kodas 35919), skaičius ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.
AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-32):
Statutinių valstybės tarnautojų kurių atžvilgiu,
atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, buvo atlikti
tarnybiniai patikrinimai, skaičius;
Statutinių valstybės tarnautojų kurių atžvilgiu,
ataskaitiniu laikotarpiu, buvo atlikti tarnybiniai
patikrinimai, skaičius.
AVPK vadovo metinės užduotys
(P/I-33)
AVPK vadovo metinės užduotys

VOS vedėjas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

2017 m.

FS vedėjas

2017 m.

(P/I-34):
VOS vedėjas
Bendra pareigūnams atlygintų patirtų teisinės pagalbos
išlaidų suma, eurais.
Bendra pareigūnų prašymuose nurodyta patirtų teisinės
pagalbos išlaidų suma, eurais.
AVPK vadovo metinės užduotys

2017 m.

(P-01-08-01-01-09)
(P/I-35.1)
(P/I-35.2):
Priemonių, įgyvendintų nustatytais terminais, skaičius;

2017 m.

AS vedėjas,

1444,0

0,00
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funkcionavimą ir plėtrą bei
išlaikyti materialųjį ir
nematerialųjį turtą“.

Bendras priemonių (esančių pirminiuose investicijų
paskirstymo ir pastatų paprastojo remonto planuose)
skaičius.
AVPK vadovo metinės užduotys
01-01 uždavinys „ Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, užtikrinti centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą

Priemonės
kodas
01-01-11

Priemonės
kodas
01-08-01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Rengti ir įgyvendinti
36. Vykdyti prevencinę veiklą.
_________
nusikalstamų veikų ir kitų
teisės pažeidimų
prevencijos programas ir
priemones, plėtoti saugios
kaimynystės idėjas ir
policijos rėmėjų bei
jaunųjų policijos rėmėjų
veiklą.
01-08 uždavinys „Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą“.
Priemonės pavadinimas
Teikti mokamas
specialiąsias paslaugas
suinteresuotiems
asmenims“

Įstaigos veiksmo pavadinimas
37. Teikti mokamas paslaugas

Vertinimo kriterijai
(P-01-08-01-08-01)

Atsakingi vykdytojai
VTT viršininkas,
struktūrinių policijos
komisariatų vadovai

Atsakingi vykdytojai
AS vedėjas, FS
vedėja

Įvykdymo
terminas

Asignavimai tūkst.
(Eur)
Išlaidoms Turtui
įsigyti

2017 m.

Asignavimai tūkst.
(Eur)
Įvykdymo
terminas Išlaidoms
Turtui
įsigyti
2017 m.

36,3

0,00

Santrumpos:
AS - Aptarnavimo skyrius
DVP - Dokumentų valdymo poskyris
FS – Finansų skyrius
IS – Imuniteto skyrius
KG – Komunikacijos grupės
KPENTV – Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba
KPNNTV – Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba
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KPONTV – Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba
KPSNTV – Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba
KPT – Kelių policijos tarnyba
KTT – Kriminalistinių tyrimų tarnyba
KPŽV – kriminalinės policijos žvalgybos valdyba
MS – Migracijos skyrius
PR – Patrulių rinktinė
PS – Personalo skyrius
VOS – Valdymo organizavimo skyrius
VPK – Vyriausiasis policijos komisariatas
VTT – Viešosios tvarkos tarnyba
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2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė 2017-2019 metams

1-asis
tikslas: R-01-08-01-01 Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal A tipo įvykių
siekti veiksmingo
kategoriją dalis, kai maksimali reagavimo trukmė 12 min., ne
policijos sistemos
mažiau kaip, procentais.
funkcionavimo,
R-01-08-01-02 Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal B tipo įvykių
įgyvendinant
kategoriją dalis, kai maksimali reagavimo trukmė 20 min., ne
policijai pavestus
mažiau kaip, procentais.
uždavinius
R-01-08-01-03 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.
R-01-08-01-05 Ištirtų nusikalstamų veikų dalies nuo užregistruotų
nusikalstamų veikų skaičiaus didėjimas, procentiniais
punktais.
AVPK vadovo metinės užduotys
R-01-08-01-09 Keliuose žuvusių eismo dalyvių skaičius, tenkantis 100 tūkst.
šalies gyventojų, ne daugiau kaip
6-as
uždavinys: P-01-08-01Parengtų ir kartu su savivaldybėmis įgyvendinta
Užtikrinti policijai 06-01
(įgyvendinamų) prevencinių programų skaičius, vienetais.
pavestų
funkcijų P-01-08-01Vidutinis vieno policijos rėmėjo (išskyrus jaunuosius
vykdymą
šalies 06-02
rėmėjus) išdirbtų valandų skaičius per metus.
teritorijoje.
P-01-08-01Fizinių asmenų, turinčių leidimus laikyti (nešiotis) ginklus,
06-03
atliktų patikrinimų dalis nuo bendro asmenų, turinčių
leidimus laikyti (nešiotis) ginklus, skaičiaus, procentais.
P-01-08-01Surasta ieškomų įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų,
06-04
procentais
P-01-08-01Surasta dingusių be žinios asmenų, procentais.
06-05

2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

01-06

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

01

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

85

85

85

85

85

86

84

84

84

84

85

85

89

89

89

89

90

90

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

6

6

6

5,7

5,4

16

16

16

16

16

16

9

18

27

36

36

36

5

10

15

20

20

20

52

52

52

52

52

52

89

89

89

89

89

89
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P-01-08-0106-08
P-01-08-0106-09

P-01-08-0106-10

Nusikalstamų veikų, ištirtų ekonomiškesniu procesu, dalis
nuo visų ištirtų nusikalstamų veikų, procentais.
Valstybei, fiziniams bei juridiniams asmenims
nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimo
užtikrinimas, procentais.
Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu
narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis nuo
užregistruotų, procentais.
Ištirtų nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir
informacinių sistemų saugumui dalis, ne mažiau kaip,
procentais
Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (TVP-14)
rodiklis
P-2-2-1
Atlikus rezultatyvius kriminalinės žvalgybos tyrimus užbaigtų
bylų dalis, ne mažiau kaip, procentais
Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (TVP-14)
rodiklis
P-2-1-1

P-01-08-01Saugios kaimynystės grupių, kurių veiklos teritorijose
06-11 (naujas) sumažėjo vagysčių, dalis nuo visų esamų saugios kaimynystės
grupių skaičiaus, ne mažiau kaip, procentais.
P-01-08-01Ikiteisminių tyrimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje,
06-12 (naujas) atliktų per 48 val. perduotų prokuratūrai procesiniam
sprendimui priimti, ar kurių metu kreiptasi dėl kardomosios

2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

P-01-08-0106-06
P-01-08-0106-07

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

54

54

54

54

54

54

23

23

23

23

23

23

85

85

85

85

85

85

96

96

96

96

96

96

60

60

60

60

60

63

-

-

-

10

10

10

58

58

58

58

60

65
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2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

P-01-08-01Struktūrinių policijos komisariatų pareigūnų, kurie daugiau
06-13 (naujas) kaip pusę darbo laiko praleidžia savo prižiūrimoje teritorijoje,
dalis, procentais.

50

50

50

50

60

60

P-01-08-01Įvykdyta tikslinių priemonių, skirtų išaiškinti neteisėtai
06-14 (naujas) atvykusius bei neteisėtai esančius šalyje užsieniečius ne
mažiau kaip, skaičius.

2

4

6

8

8

8

6

12

18

25

25

25

30

30

30

30

40

50

-

-

-

4,7

4,8

4,9

60

60

60

60

62

63

7,5

7,5

7,5

7,7

8

8

priemonės įtariamajam paskyrimo, dalis, procentais.

P-01-08-01Nustatyta neteisėtai Lietuvos Respublikoje esančių
06-15 (naujas) užsieniečių, skaičius.
01-01

01-04

1-as Uždavinys:
koordinuoti
ir
administruoti
policijos sistemos
veiklą,
užtikrinti
centralizuotų
bendrųjų funkcijų
vykdymą
4-as Uždavinys:
Atlikti
objektų
tyrimus
ir
ekspertizes,
dalyvauti
tiriant
sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų
padarymo vietas,

P-01-08-0101-07

Policijos dokumentų valdymo sistemoje einamaisiais
kalendoriniais metais gautų ir sudarytų elektroninių
dokumentų santykis su visais Policijos dokumentų valdymo
sistemoje einamaisiais kalendoriniais metais gautais ir
sudarytais dokumentais, procentais

P-01-08-0101-09

Policijos pareigūnų pasitenkinimo darbu indeksas

P-01-08-0104-01

Objektų tyrimų ir ekspertizių, atliktų per 30 dienų laikotarpį ,
dalis nuo gautų užduočių, procentais.

P-01-08-0104-02

DNR pėdsakų panaudojimo atskleidžiant nusikalstamas
veikas efektyvumas (indeksas).
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P/I-11.2

2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

teikti policijos ir P-01-08-01kitoms
šalies 04-03
ikiteisminio tyrimo
įstaigoms mokslinę
ir techninę pagalbą
01-06-01 1 priemonė.
P/I-7.1
Organizuoti ir
vykdyti
nusikalstamų veikų
ir kitų teisės
P/I-7.2
pažeidimų
prevenciją,
P/I-8.1
kontrolę,
užkardymą,
atskleidimą ir
P/I-8.2
tyrimą, teikti kitas
policijos paslaugas
teisės aktų
P/I-9*
nustatyta tvarka,
vykdyti teritorinių
policijos įstaigų
P/I-11.1
bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

15

30

50

70

70

70

8

15

22

30

35

40

9

18

27

35

35

35

1

2

3

4

4

4

-

-

-

-

-

-

8

8

8

8

8

9

95

95

95

95

95

100

Rankų pėdsakų panaudojimo atskleidžiant nusikalstamas
veikas efektyvumas (indeksas).

Paskirta nuobaudų dėl stacionariais greičio matuokliais (GM)
užfiksuotų pažeidimų, gautų policijos įstaigoje ataskaitiniu
laikotarpiu nuo visų stacionariais GM užregistruotų (gautų)
pažeidimų (proc.)
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.
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.
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės
policijos specializuotų padalinių pareigūno, atliekančio
ikiteisminį tyrimą, vidutinis rezultatyvumas (ikiteisminių
tyrimų, perduotų galutiniam procesiniam sprendimui skaičius
ir kitų procesinių sprendimų skaičius), ne mažiau kaip, sk.
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės
policijos specializuotuose padaliniuose pagal privalomąją
kompetenciją tirtų nusikaltimų dalis, nuo visų registruotų
tokių nusikaltimų apskrityje skaičiaus (proc.)
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P/I-13

P/I-17

P/I-19.1

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

P/I-24.1
P/I-24.2
P/I-25
P/I-26.1

Apskrityje įvykdytų vagysčių ištyrimo didėjimas, ne mažiau
1,5
kaip, procentais
AVPK vykusiuose mokymuose (pratybose) rengiantis krašto
gynybai, atsakui į nekonvencines ir kitas galimas (tikėtinas)
grėsmes, dalyvavusių policijos pareigūnų dalis (procentais)
Kriminalinės žvalgybos tyrimų, pradėtų pagal ekonominių
nusikaltimų tyrimo padalinio kriminalinės žvalgybos veiklos
prioritetus, nustatytus atsižvelgiant į kriminogeninės
situacijos analizę, aptarnaujamos teritorijos specifiką,
80
didžiausios šešėlio rizikos sritis ir orientuotus į sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų atskleidimą, dalis nuo visų padalinyje
pradėtų kriminalinės žvalgybos tyrimų procentais
Ištirta nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta akcizinių
80
prekių apyvarta dalis nuo užregistruotų nusikalstamų veikų
(proc.).
Sulaikyto (paimto ) alkoholio kiekio didėjimas (proc.)
5
Sulaikytų (paimtų) tabako gaminių kiekio didėjimas (proc.)
5
Kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo metu nustatyto 50 000
nepagrįsto teisėtomis pajamomis turto vertė per kalendorinius
metus (Eur.)
Kvalifikaciją tobulinusių policijos įstaigos darbuotojų dalis
10
procentais
Kvalifikaciją tobulinusių policijos įstaigos bendruomenės
10
pareigūnų dalis (proc.).
Pranešimų pagal Policijos darbuotojų ryšių deklaravimo
aprašą skaičius.
Pirminės grandies policijos pareigūnų vidutinis darbo

2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

P/I-11.3

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

15

20

25

25

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

5
5
5
5
5
5
100 000 200 000 200 000 200 000 200 000

20

30

50

50

50

20

30

50

50

50

1

-

3

3

3

700

700

-

-
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P/I-26.3

P/I-27.1

P/I-27.2
P/I-28.1

P/I-28.2

P/I-28.3

P/I-28.4

užmokestis, atskaičius mokesčius, ne mažiau kaip (Eur.).
AVPK vadovo metinės užduotys
Vidurinės grandies policijos pareigūnų vidutinis darbo
užmokestis, atskaičius mokesčius, ne mažiau kaip (Eur.).
AVPK vadovo metinės užduotys
Aukštesniosios grandies policijos pareigūno darbo
užmokestis, atskaičius mokesčius ne mažesnis kaip, eurais.
AVPK vadovo metinės užduotys
Policijos pareigūnų dalyvavusių bendrojo fizinio pasirengimo
ir papildomų reikalavimų bei kontrolinių normatyvų laikyme
(išskyrus tuos, kurie dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių*
negalės dalyvauti) (proc.).
AVPK vadovo metinės užduotys
Organizuota renginių, skirtų sveikos gyvensenos skatinimui,
ne mažiau kaip, skaičius
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 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

2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

P/I-26.2

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

850

850

-

-

1000

1000

-

-

100

-

100

100

100

-

1

-

2

2

2

2

7

13

16

16

16

3

11

22

27

27

27

0

5

10

13

13

13

2

7

12

16

16

16

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

-
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P/I-28.6

P/I-28.7
P/I-31.1

P/I-31.2

P/I-31.3

P/I-31.4

P/I-32

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 techninės būklės patikrinimų
(ne rečiau kaip kartą per mėnesį), skaičius.
Sutrumpėjęs vidutinio reagavimo laikas į visų kategorijų
įvykius, proc.
AVPK vadovo metinės užduotys
Tas pačias funkcijas policijos įstaigoje vykdančių pareigūnų
darbo krūvio nuokrypis nuo vidurkio ne daugiau kaip
procentais.
AVPK vadovo metinės užduotys
Sutrumpėjęs Policijos registruojamų įvykių registre
registruotų pranešimų vidutinis nagrinėjimo laikas procentais.
AVPK vadovo metinės užduotys
90 proc. pareigūnų, vykdančių pavedimų funkciją, darbo
laikas teritorijoje (mobiliose darbo vietose) sudarytų ne
mažiau kaip procentais.
AVPK vadovo metinės užduotys
Sumažėjęs pradedamų tarnybinių patikrinimų, policijos
pareigūnų atžvilgiu, ne mažiau kaip, procentais
AVPK vadovo metinės užduotys

2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

P/I-28.5

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

3

4

5

8

8

8

1

1

2

3

3

3

3

6

9

12

12

12

-

-

-

10

5

5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

50-70

-

-

-

-

-

30

-

-

23

P/I-34

01-06-02 2 Priemonė.
P/I-35.1
Užtikrinti
P/I-35.2
teritorinių policijos
įstaigų
informacinės ir
kitos
infrastruktūros
funkcionavimą ir
plėtrą bei išlaikyti
materialųjį ir
nematerialųjį turtą.
01-08 Užtikrinti
P-01-08-01specialiųjų
08-01
funkcijų
vykdymą.

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimų ne daugiau kaip
(tūkst. Eur).
AVPK vadovo metinės užduotys
Patirtų teisinės pagalbos išlaidų tiems pareigūnams, kurie
vykdydami tarnybines pareigas viršijo tarnybinės rizikos
ribas, tuo būdu padarė nusikalstamą veiką ar kitokį teisės
pažeidimą ir dėl to tapo įtariamaisiais (specialiaisiais
liudytojais), kaltinamaisiais arba nukentėjo atlikdami jiems
priskirtas tarnybines funkcijas ar dėl vidaus tarnybos, ir dėl to
patyrė teisinės pagalbos išlaidų, kompensacija procentais.
AVPK vadovo metinės užduotys
Darbuotojų, teigiamai vertinančių darbo sąlygas, dalis (proc.).
Pirminiuose investicijų paskirstymo ir pastatų paprastojo
remonto planuose numatytų priemonių įgyvendinimas
nustatytais terminais procentais.
AVPK vadovo metinės užduotys

Planuojamų gauti pajamų už teikiamas paslaugas ir už
trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą
pervedimas į valstybės biudžetą tūkst. eurų.

2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

metų

P/I-33

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta

-

-

-

65,6

-

-

-

-

100

-

-

-

-

62

63

64

-

100

-

100

-

-

7,3

16,8

26,3

36,3

34,0

32

-
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metų

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

III ketv.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos
elementas

I ketv.

Kodas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2017 metų planas/patvirtinta
2018-ųjų 2019-ųjų
metų
metų
planas
planas

01-08-01 1 Priemonė. Teikti
mokamas
specialiąsias
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims.
* Vertinimo kriterijaus (Fizinių asmenų, kuriems buvo panaikinti leidimai laikyti (nešiotis) ginklus, nuo bendro asmenų, turinčių leidimus laikyti (nešiotis) ginklus,
skaičiaus, proc.) reikšmė neplanuojama, duomenys renkami stebėsenai (kas ketvirtį).

Viršininkas

Parengė:
Valdymo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Alfonsas Motuzas

Nijolė Kriščiūnienė
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