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POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANO, ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VEIKLOS PRIORITETUS,
KOORDINUOJANT PAGAL KOMPETENCIJĄ XVIII LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO MISIJAS (PRIORITETUS) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO
SRIČIŲ 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMĄ „VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“ (KODAS 01.08),
ATASKAITA
I SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMŲ XVIII LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PRISIDEDA PRIE
XVIII LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO MISIJOS (PRIORITETO)
„STIPRI IR SAUGI LIETUVA“ ĮGYVENDINIMO
VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS
KOORDINUOJAMI
PROJEKTAI
(PAGRINDINĖS
INICIATYVOS) IR JŲ
ĮGYVENDINIMO
VEIKSMAI (VPNĮP1
kodas)

POLICIJOS VEIKSMAI,
KURIAIS PRISIDEDAMA
PRIE MISIJOS
ĮGYVENDINIMO

11.6.3. Įvertinti Lietuvos
policijos
sistemos
tobulinimo
galimybes,
siekiant užtikrinti didesnį
jos veiklos efektyvumą ir

1. Teikti siūlymus Vidaus reikalų
ministerijai dėl Lietuvos policijos
sistemos tobulinimo galimybių,
siekiant užtikrinti didesnį jos
veiklos
efektyvumą
ir

1 Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas.

RODIKLIS IR PLANUOJAMA REIKŠMĖ

VEIKSMO
ĮGYVENDINIM
O TERMINAS

Pateiktas siūlymų dėl Policijos departamento 2021 m. I–IV ketv.
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – PD) ir policijos įstaigų
administravimo
padalinių
funkcijų
centralizavimo projektas (sk.) – 1.

VYKDYTOJAS

PD
Valdymo
organizavimo
ir
planavimo
skyrius
(toliau – VOPS), PD
Veiklos analizės ir

2
veiksmingumą, ir parengti veiksmingumą,
atitinkamus sprendimus
parengiant
sprendimus..

ir

dalyvauti Pateiktas siūlymų dėl Lietuvos Respublikos
atitinkamus policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos vidaus
tarnybos statuto ir susijusių teisės aktų
tobulinimo, rengiantis pereiti prie vieno
juridinio asmens policijos sistemoje ir
struktūrinių padalinių veiklos organizavimo
apygardų principu, projektas – 1.

kontrolės
valdyba
(toliau – VAKV), PD
Žmogiškųjų
išteklių
valdyba (toliau – ŽIV)
ir kiti padaliniai

2021 m. gegužės 25 d. Vidaus reikalų ministerijai pateiktas raštas Nr. 5-S-8796 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūros pakeitimų derinimo“, gautas pritarimas.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-441 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinių ir policijos įstaigų imuniteto ir vidaus tyrimų bei administravimo padalinių
funkcijų centralizavimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos padalinių ir policijos įstaigų imuniteto ir vidaus tyrimų bei administravimo padalinių funkcijų centralizavimo planas
(vykdomas pagal numatytus terminus).
2021 m. liepos 29 d. raštu Nr. 5-S-13031 ir 2021 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. 5-S-20102 buvo kreiptasi į Vidaus reikalų
ministeriją dėl pritarimo pokyčiams su konkrečiais siūlymais dėl pokyčių įgyvendinimo etapų, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu
nebuvo gautas Vidaus reikalų ministerijos sutikimas dėl antrojo pokyčių etapo įgyvendinimo policijos sistemoje.
PD ŽIV Teisės skyrius parengė Policijos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto projektus, kuriuos darbine tvarka derino PD
padaliniai. Minėtų teisės aktų tobulinimas yra būtinas pereinant prie vieno juridinio asmens statuso. Vidaus reikalų ministerijai
projektai kol kas nepateikti, kadangi negautas pritarimas dėl pokyčių.
Šiuo metu Vidaus reikalų ministerijoje sudaryta darbo grupė Vidaus tarnybos statutui tobulinti (dalyvauja ir PD atstovai), kuriai
pavesta iki 2022 m. kovo 31 d. parengti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projektą, todėl atitinkami pasiūlymai bus teikiami ir
darbo grupei.
Rodikliai įgyvendinti.
11.6.4. Gerinti policijos
teikiamas
paslaugas
gyventojams,
modernizuojant policijos
reagavimo
į
įvykius
pajėgų
valdymą
organizacinėmis
ir
techninėmis priemonėmis

Gerinti policijos teikiamas
paslaugas
gyventojams,
modernizuojant
policijos
reagavimo į įvykius pajėgų
valdymą
organizacinėmis
ir
techninėmis priemonėmis..

1. PD PVV 3-iajame skyriuje užimtų 2021 m. I–IV ketv. PD Pajėgų valdymo
pareigybių dalis nuo įsteigtų (proc.) – 90.
valdyba (toliau – PVV)
2. PD PVV 3-iajame skyriuje apdorojama iš
Bendrojo pagalbos centro gautų C kategorijos
pranešimų dalis (proc.) – 30.

2021 m. gruodžio 31 d. PD PVV 3-iajame skyriuje užimtų pareigybių dalis nuo įsteigtų pareigybių sudarė 100 proc. Rodiklis
įgyvendintas.
Per 2021 m. PD PVV vidutiniškai apdorojama 22 proc. visų C kategorijos pranešimų, gautų iš Bendrojo pagalbos centro.
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Siektinas rodiklis nepasiektas, kadangi pasibaigus karantino ribojimams smarkiai išaugo fiksuojamų įvykių skaičius. Be to,
ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi darbuotojų mokymai (tinkamos ir visos informacijos surinkimo, administracinio
nusižengimo teisenos pradėjimo, eismo įvykių registravimo, konsultavimo, kaip rašyti pareiškimus, ir kt.), įvedami algoritmai,
kurių jie turi laikytis, ir koncentruojamasi į darbo kokybę, o ne kiekybę. Didesnis skaičius pareigūnų apdorotų daugiau įvykių ir
tinkamai suteiktų pagalbą pranešėjams (interesantams).
Rodiklis nepasiektas.
11.6.5.
Priimti
Vyriausybės
sprendimą
dėl nusikaltimų ir kitų
teisės
pažeidimų
prevencijos organizavimo
Lietuvos
Respublikoje
sistemos

Stiprinti
teisės
pažeidimų Pateiktas siūlymų dėl prevencinės sistemos
prevenciją ir teikti siūlymus reglamentavimo projektas (sk.) – 1.
Vidaus reikalų ministerijai dėl
nusikaltimų
ir
kitų
teisės
pažeidimų
prevencijos
organizavimo Lietuvoje sistemos.

2021 m. I–IV ketv. PD Viešosios policijos
valdyba (toliau – VPV),
PD VAKV

PD darbine tvarka (el. paštu) pateikė siūlymus dėl Vidaus reikalų ministerijos rengiamos Prevencijos sistemos Lietuvoje
koncepcijos. Pasiūlymai buvo svarstomi neformalioje darbo grupėje, kurioje dalyvavo 3 Vidaus reikalų ministerijos atstovai ir
PD VPV viršininkas. 2021 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-704 „Dėl darbo grupės
sudarymo“ Vidaus reikalų ministerijoje buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai pavesta parengti ir pateikti vidaus
reikalų ministrui pasiūlymus, sudarančius teisines prielaidas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos organizavimo
Lietuvos Respublikoje sistemos tobulinimui, siekiant jos didesnio efektyvumo ir veiksmingumo. Į darbo grupę deleguoti 2 PD
atstovai (iš VPV ir VAKV), kurie parengė ir pateikė darbo grupei svarstyti teisės pažeidimų prevencijos veikimo mechanizmo
algoritmą, kuriuo remiantis parengti ir svarstomi darbo grupėje koncepciniai principai dėl nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos organizavimo Lietuvos Respublikoje sistemos tobulinimo.
Rodiklis įgyvendintas.
11.6.9.
Aprūpinti
statutinių
įstaigų
pareigūnus priemonėmis,
būtinomis jų funkcijoms
atlikti
ir
pareigūnų
saugumui užtikrinti, pagal
nustatytus ir įdiegtus
standartus

Vykdyti viešųjų pirkimų plane Policijos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus 2021 m. I–IV ketv. PD Turto valdymo
numatytus įsigijimus, aprūpinant standartus, dalis, proc. – 60.
valdyba (toliau – TVV)
policijos pareigūnus ginkluote,
specialiosiomis
priemonėmis,
tarnybine uniforma, informacinių
technologijų
ir
ryšio
bei
transporto priemonėmis pagal
nustatytus standartus.
2021 m. policijos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis sudarė 70 proc. Rodiklis įgyvendintas.
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2021 m. veiksmui įgyvendinti buvo skirta 12 916,2 tūkst. Eur (iš kurių 1 604,5 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos
(toliau – KPPP) lėšos ir 5 399 Eur ilgalaikiam turtui). Skirtos lėšos panaudotos 100 proc.:
- 491, 743 tūkst. Eur paskirstyta policijos įstaigoms standarto eksploatacinėms medžiagoms įsigyti;
- 2 045,757 tūkst. Eur (iš jų 222,7 tūkst. Eur KPPP) kitoms aprūpinimo standarto priemonėms (80,1 tūkst. Eur skirta mobiliųjų
kelio ženklų stabilizatoriams įsigyti; 54,1 tūkst. Eur – motociklininko standrato priemonėms (šalmams ir kt), už 113,5 tūkst. Eur
įsigyti 128 alkoholio kiekio matavimo prietaisai, mobiliojo ryšio telefonai, planšetės ir kt aprūpinimo standarto priemonės);
- 2 313,4 tūkst. Eur tarnybinei uniformai įsigyti (taktiniams marškinėliams, vasarinėms kelnėms, kelnėms, flisiniams
džemperiams ir kitiems tarnybinės uniformos elementams);
- iš ilgalaikio turto 207 tūkst. Eur skirta specialios paskirties įrangai įsigyti (įsigyti dokumentų naikikliai ir riboto naudojimo
įranga pagal SUV standartą, taktinės liemenės su minkštomis balistinėmis plokštėmis ir priedais, balistinės plokštės taktinėms
liemenėms, rankiniai laikrodžiai darbui po vandeniu, neperšaunamieji dėklai su papildoma įranga, gelbėjimo liemenės ir kt.);
- iš ilgalaikio turto 48 tūkst. Eur skirta ginkluotei ir specialiosioms priemonėms įsigyti (įsigyta distancinio sprogdinimo sistema,
elektrinio sprogdinimo mašinėlė, vandens patrankos stovai, pistoletai GLOCK 17 UTM ir kt.), iš išlaidoms skirtų 1 284,5 tūkst.
Eur policijos įstaigoms įsigytos teleskopinės lazdos, dujokaukės, jų filtrai, šarvinės liemenės kursantams ir rezervui,
specialiosios priemonės, įvairūs šaudmenys ir kitos priemonės ginkluotės eksploatacijai;
- iš ilgalaikio turto 1 692 tūkst. Eur skirta kompiuterinei įrangai, licencijoms;
- iš ilgalaikio turto 4 843,8 tūkst. Eur (1 381,8 tūkst. Eur – KPPP lėšos) skirta transporto priemonėms įsigyti. Įsigyti 147
automobiliai, 12 motociklų ir 5 keturračiai:
• 1 nežymėtas užsakomasis automobilis (28 tūkst. Eur, sumokėtas likutis už vieną transporto priemonę, kurios pirkimas
vykdytas 2020 m.);
• 20 nežymėtų lengvųjų automobilių eismo priežiūrai (sumokėta 480 tūkst. Eur, iš kurių 400 tūkst. Eur yra KPPP
lėšos);
• 6 kurjerio automobiliai (146 tūkst. Eur);
• 1 mikroautobusas (PD) (73 tūkst. Eur);
• 1 mikroautobusas (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – aps. VPK) veiklai) (84 tūkst. Eur);
• 36 tarnybiniai automobiliai (kriminalinės policijos padaliniams) (1 080 tūkst. Eur);
• 2 tarnybiniai automobiliai (Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – LKPB) veiklai) (70 tūkst. Eur);
• 4 tarnybiniai automobiliai (LKPB) (120 tūkst. Eur);
• 1 motociklas (LKPB) (10 tūkst. Eur);
• 10 specialios paskirties automobilių (393 tūkst. Eur);
• 23 specialios paskirties nuomojamų automobilių išpirkimas (131 tūkst. Eur);
• 24 reagavimo automobiliai transporteriai policijos veiklai vykdyti (1 209 tūkst. Eur);
• 1 tarnybinis automobilis (Utenos aps. VPK) (38 tūkst. Eur);
• 15 žymėtų užsakomųjų automobilių (visureigiai) (KPPP lėšos – 679 tūkst. Eur);
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1 nežymėtas eismo priežiūrai skirtas automobilis (KPPP lėšos – 49,9 tūkst. Eur, Lietuvos kelių policijos tarnybos
(toliau – LKPT) pirkimas);
• 11 motociklų (KPPP lėšos – 252,9 tūkst. Eur, LKPT pirkimas);
• 1 krovininis furgonas (28 tūkst. Eur) (Kauno aps. VPK pirkimas (iš savų lėšų)).
Taip pat buvo įsigytos kitos transporto priemonės, t. y. 5 keturračiai (KPPP lėšos – 79,7 tūkst. Eur). Paminėtina, kad šios
transporto priemonės (keturračiai) į transporto priemonių limitus neįtrauktos.
Rodiklis įgyvendintas.
•

II SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS „VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“ ĮGYVENDINIMAS
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS PRIORITETAI
PRIORITETAS

1. „GYVENTOJŲ SAUGUMO
JŲ GYVENAMOJOJE
APLINKOJE DIDINIMAS“

2. „POLICIJOS VEIKLOS
EFEKTYVUMO DIDINIMAS,
DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS
IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“

RODIKLIAI

2021 M.
PLANUOJAMA
REIKŠMĖ /
REZULTATAS

Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal A
tipo įvykių kategoriją dalis per nustatytą laiką, ne
mažiau kaip, proc.

90/96

Saugios kaimynystės grupių, įgyvendinančių
savarankiškas ir aktyvias saugios aplinkos kūrimo
priemones, dalis, ne mažiau kaip, proc.

70/69,1

PD VPV, aps. VPK

Lietuvos policijos mokyklos parengtų pirminės ir
vidurinės grandies policijos pareigūnų skaičiaus
didėjimas

20/88,92

PD ŽIV

Policijos sistemos juridinių asmenų skaičius3

1/16

KOORDINATORIUS / VYKDYTOJAS

PD PVV ir aps. VPK

PD vadovybė

2 2021 m. parengti 107 pirminio profesinio mokymo ir 114 įvadinio mokymo kursų kursantai. Parengtų kursantų skaičių lėmė didesnis policijos įstaigų poreikis priimti naujų pareigūnų.
Organizuota papildoma atranka į pirminį profesinį mokymą, parengta daugiau pareigūnų organizuojant įvadinio mokymo kursus pirminės grandies pareigūnams parengti.
3 Reikšmė bus tikslinama priėmus sprendimus dėl Lietuvos policijos pertvarkos.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo (poveiksmio)
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Asigna
Įvykdymo vimai,
terminas tūkst.
eurų

01.08. Visuomenės saugumo užtikrinimas (programa)
01.08.01. Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (tikslas)
01.08.01.01. Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą. Užtikrinti centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą (uždavinys)
01.08.01.01.01 Vykdyti
policijos 1. Siekiant kryptingos ir prižiūrimos Parengta ir patvirtinta situacijų PD VPV
2021 m.
1 673,
sistemos
veiklos teritorijos, specifiką atitinkančios prevencijos organizavimo policijos
IV ketv
38
planavimą,
nusikaltimų prevencijos, nustatyti įstaigose tvarka (sk.) – 1.
organizavimą,
situacijų
prevencijos
policijos
4
koordinavimą
bei įstaigose tvarką.
veiklos kontrolę, taip Parengtas Situacijų prevencijos organizavimo apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose aprašas
pat PD bendrąsias ir patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 5-V-1183 „Dėl
specialiąsias
Situacijų prevencijos organizavimo apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose aprašo patvirtinimo“.
funkcijas
Rodiklis įgyvendintas.
2. Efektyvinti
policijos veiklą Atsižvelgiant
į
veiklos
PD VAKV
2021 m.
nusikalstamų veikų užkardymo ir eksperimentų,
įgyvendintų
ne
I–IV ketv.
tyrimo srityse.5
mažiau kaip 4 policijos įstaigų
padaliniuose, rezultatus, parengta
pokyčių aps. VPK padaliniuose,
organizuojant
reagavimą
į
nusikalstamas veikas, jų užkardymą
ir jų tyrimą, koncepcija (sk.) – 1.
Teigiamai vertinančių policijos
darbą gyventojų, kurie nukentėjo
nuo nusikaltimų ir dėl to kreipėsi į
policiją, dalis, ne mažiau kaip
(proc.) – 75.
4 2021 m. vasario 21 d. valstybinio audito ataskaitos „Policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas“ rekomendacija.
5 Susiję su PD vadovybės metinėmis užduotimis.
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Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 5-V-1040 patvirtinta
Teritorinių policijos įstaigų padalinių veiklos, organizuojant reagavimą į nusikalstamas veikas, jų
užkardymą ir tyrimą, tobulinimo koncepcija ir Teritorinių policijos įstaigų padalinių veiklos, organizuojant
reagavimą į nusikalstamas veikas, jų užkardymą ir tyrimą, tobulinimo priemonių planas.
Vidaus reikalų ministerijos atlikto tyrimo dėl gyventojų, kurie nukentėjo nuo nusikaltimų ir dėl to kreipėsi į
policiją, policijos vertinimo rezultatai parodė, kad teigiamai vertinančių policijos darbą gyventojų, kurie
nukentėjo nuo nusikaltimų ir dėl to kreipėsi į policiją, dalis 2021 m. buvo 75 proc. Rodikliai įgyvendinti.
3. Parengti ir pateikti aps. VPK Pateikta metodinių rekomendacijų
PD VPV
2021 m.
metodines rekomendacijas ir lydimąją (sk.) – 5.
IV ketv.
medžiagą
bendrajai
prevencijai
vykdyti
pagal
2021
metų
bendruomenės pareigūnų privalomų
įgyvendinti bendrosios prevencijos
veiklų kalendorių.
Metodinės rekomendacijos ir lydimoji medžiaga bendrajai prevencijai vykdyti pagal 2021 m.
bendruomenės pareigūnų privalomų įgyvendinti bendrosios prevencijos veiklų kalendorių teikiama pagal
kalendoriuje suplanuotas veikas. Per 2021 m. parengtos metodinės rekomendacijos:
• 2021-02-04, Nr. 5-S-2048 – Elektroninių nusikaltimų prevencijos priemonių grupė;
• 2021-03-22, Nr. 5-S-4647 – Turtinių nusikaltimų prevencijos priemonių grupė;
• 2021-03-22, Nr. 5-S-4647 – Saugaus eismo dienos Lietuvoje minėjimui;
• 2021-03-23, Nr. 5-S-4724 – susitikimai bendruomenėse dėl smurto artimoje aplinkoje netoleravimo
skatinimo;
• 2021-04-15, Nr. 5-S-6135 – Tarptautinės kovos su triukšmu dienos priemonei;
• 2021-06-21, Nr. 5-S-10742 – susitikimai su pagyvenusiais žmonėmis, siekiant apsaugoti nuo turtinių,
smurtinių nusikaltimų ir sukčiavimų;
• 2021-09-09, Nr. 5-S-1533 – susitikimai su saugios kaimynystės grupių nariais „Saugios kaimynystės
grupės“, „Jūsų saugios kaimynystės grupė“;
2021-10-14, Nr. 5-S-17521 – papildomos metodinės rekomendacijos – Kovos su prekyba žmonėmis
dienos minėjimas.
Rodiklis įgyvendintas.
4.
Stiprinti
teisės
pažeidimų Pateikti siūlymai ir įgyvendinta
PD VPV
2021 m.
elektroninėje erdvėje prevenciją.
bandomoji „virtualaus patrulio“
I–IV ketv.
veikla (sk.) – 1.
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Įvertinus užsienio šalių gerąją praktiką, 2021 m. kovo mėnesį buvo inicijuotas virtualaus patrulio
pareigybių steigimas. Virtualaus patrulio funkcijoms vykdyti buvo atrinkti 3 policijos pareigūnai, kurie po
atitinkamo pasiruošimo ir mokymų oficialiai darbą pradėjo 2021 m. balandžio 6 d. Pareigūnai savo
kasdienėje veikloje vykdo šias funkcijas:
• socialinių tinklų monitoringas;
• gautos informacijos vertinimas ir papildomos informacijos rinkimas;
• konsultavimas ir informavimas.
Taip pat socialiniame tinkle „Facebook“ sukurta paskyra „Policijos virtualus patrulis“
(https://www.facebook.com/policijosvirtualuspatrulis), kurioje talpinami įvairūs prevenciniai patarimai,
reguliariai skelbiami pasiekti rezultatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskyra turėjo apie 15 000
sekėjų ir buvo gauta apie 3 000 įvairių pranešimų, apie 400 pranešimų buvo gauta el. paštu
virtualus.patrulis@policija.lt.
Rodiklis įgyvendintas.
5. Organizuoti policijos prevencinę Organizuota priemonė (sk.) – 1.
PD VPV
2021 m.
priemonę dėl civilinių pirotechnikos
IV ketv.
priemonių kontrolės.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. lapkričio 4 d įsakymu Nr. 5-IL-14261 buvo patvirtintas
priemonių planas „Pirotechnika 2021“. Plane numatytos prevencinės priemonės dėl civilinių pirotechnikos
priemonių kontrolės.
6. Nuotoliniu būdu organizuoti Organizuota priemonė (sk.) – 1.
PD VPV
2021 m.
informacinę
priemonę,
skirtą
III ketv.
subjektams,
prekiaujantiems
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais.
2021 m. spalio 8 d. „Microsoft Teams“ platformoje buvo organizuotas susitikimas su ekonominės veiklos
vykdytojais, prekiaujančiais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais, ir informuota apie 2019 m. birželio 20 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir
jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas
(ES) Nr. 98/2013, nustatytus reikalavimus. Pakvietimas buvo išsiųstas 67 ekonominės veiklos
vykdytojams, seminare dalyvavo 35.
Rodiklis įgyvendintas.
7. Atlikti rizikų vertinimą, rengiant Įvertintų A ir B lygio renginių planų
PD VPV
2021 m.
Viešosios tvarkos, visuomenės ir (sk.) – reikšmė neplanuojama.
I–IV ketv.
eismo saugumo užtikrinimo A ir B
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lygio renginiuose planus.
Įvertintas 41 Viešosios tvarkos, visuomenės ir eismo saugumo užtikrinimo B lygio renginiuose planas.
A lygio renginių per ataskaitinius metus nevyko.
8. Efektyvinti nusikalstamų veikų Patvirtinta policijos kriminalistinių
PD VAKV,
2021 m.
ištyrimą, gerinti darbo įvykio vietoje tyrimų
padalinių
veiklos
Lietuvos
I–IV ketv.
kokybę ir trumpinti nusikalstamų optimizavimo koncepcija (sk.) – 1.
policijos
veikų ištyrimo terminus.6
kriminalistinių
Parengta ir patvirtinta kompetencijų
apžiūrint ir tiriant įvykių vietas tyrimų centras
(toliau –
tvarka, kuri aiškiai nustatytų
LPKTC)
skirtingas funkcijas atliekančių
pareigūnų, dirbančių įvykio vietoje,
funkcijas ir atsakomybes (sk.) – 1.
Šiuo metu dar negautas Vidaus reikalų ministerijos sutikimas dėl antro pokyčių etapo įgyvendinimo
policijos sistemoje. Kreipimasis dėl pritarimo pokyčiams su konkrečiais siūlymais dėl pokyčio
įgyvendinimo etapų Vidaus reikalų ministerijai pateiktas 2021-07-29 raštu Nr. 5-S-13031 ir 2021-11-22
raštu Nr. 5-S-20102. Įgyvendinant planuojamų pokyčių (t. y. specializuotų policijos įstaigų) pertvarką,
numatyta pertvarkyti ir kriminalistinių tyrimų padalinių veiklą. Parengtas Lietuvos policijos kriminalistinių
tyrimų laboratorijų pertvarkos koncepcijos projektas (Koncepcija patvirtinta Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2022-01-14 įsakymu Nr. 5-V-55.) .
Kompetencijų apžiūrėti ir tirti įvykių vietas aprašas patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro
2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-285 „Dėl Kompetencijų apžiūrėti ar tirti įvykių vietas tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
9. Gerinti asmenų, laikomų policijos Optimizuotas policijos areštinių,
PD PVV
2021 m.
įstaigose, žmogaus teisių ir laisvių kurios
atitinka
tarptautinius
I–IV ketv.
užtikrinimą.7
humaniško
elgesio
standartus,
tinklas iki 5 areštinių (sk.) – 1.
Parengtas siūlymų dėl asmenų
konvojavimo
funkcijos
optimizavimo projektas (sk.) – 1.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. Nr. 5-V-692 „Dėl Telšių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato, Alytaus, Marijampolės,
6 Susiję su PD vadovybės metinėmis užduotimis.
7 Susiję su PD vadovybės metinėmis užduotimis.
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Utenos ir Tauragės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų areštinių uždarymo priemonių plano
patvirtinimo“ patvirtintas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos
komisariato, Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Tauragės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų
areštinių uždarymo priemonių planas, kurio įgyvendinimas buvo užtikrintas numatytais terminais ir
apimtimi. Nuo 2021 m. vasario 1 d. šalyje veikia optimizuotas 5 policijos areštinių, atitinkančių
tarptautinius humaniško elgesio standartus, tinklas.
Siekiant gerinti aps. VPK ir jų struktūrinių padalinių areštinių veiklą, Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 5-V-127 „Dėl Policijos areštinių ir konvojavimo padalinių
veiklos stebėsenos darbo grupės sudarymo“ PD sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta vykdyti stebėseną (dėl
areštinėse laikomų asmenų skaičiaus dinamikos, tinkamų asmenų laikymo sąlygų sudarymo, žmogaus
teisių užtikrinimo, konvojavimo veiklos organizavimo, suinteresuotų institucijų nuomonės ir kt.) ir PD
vadovybei pateikti vertinimą ir siūlymus dėl Lietuvos policijos areštinių ir konvojavimo padalinių veiklos
tobulinimo. Darbo grupė parengė 2021 m. vasario 1 d.–2021 m. gegužės 1 d. stebėsenos ataskaitą (2021 m.
gegužės 27 d. Policijos areštinių ir konvojaus padalinių veiklos stebėsenos darbo grupės veiklos ataskaita
Nr. 5-IL-7033), kurioje pateikė nustatytas problemas ir siūlymus joms spręsti. Darbo grupės veikla buvo
pratęsta iki 2021 m. pabaigos, šiuo metu rengiama dar viena ataskaita.
2021 m. sausio 27 d. Vidaus reikalų ministerijai darbine tvarka (el. paštu) buvo pateiktas pirminis
Konvojavimo funkcijų optimizavimo priemonių plano projektas, skirtas asmenų konvojavimo funkcijos
įgyvendinimo problemoms spręsti.
2021 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 5-S-6257 „Dėl pasiūlymų, susijusių su funkcijų peržiūra, pateikimo“
pateikti pasiūlymai ir argumentai Vidaus reikalų ministerijai atlikti Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos ir policijos vykdomų besidubliuojančių funkcijų peržiūrą, apimančią ir
besidubliuojančių konvojavimo funkcijų vykdymą.
PD parengtas Konvojavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 ,,Dėl Konvojavimo
taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo projektas (išdėstyta nauja redakcija).
Minėtas projektas pateiktas vertinimui Vidaus reikalų ministerijai (PD 2021-06-09 raštas Nr. 5-S9914 ,,Dėl projekto“). Tiek minėtas projektas, tiek Konvojavimo funkcijų optimizavimo priemonių planas
vertinamas Vidaus reikalų ministerijoje.
Policijos sistemoje optimizuotas konvojavimo funkcijos vykdymas. Nuo 2021 m. vasario 1 d. įsigaliojo
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 5-V-1056 „Dėl Asmenų
uždarymo į policijos areštines ir konvojavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Asmenų uždarymo
į policijos areštines ir konvojavimo tvarkos aprašas, kuriame reglamentuota konvojavimo funkcijų
vykdymo organizavimo policijos įstaigose tvarka, konvojavimo atsakomybių paskirstymas tarp skirtingos
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kompetencijos padalinių (procesinis, teisminis konvojavimas). Sustiprinti konvojavimo padaliniai, jiems
pavesta vykdyti konvojavimo funkciją apygardų principu.
Rodikliai įgyvendinti.
10. Vykdyti Lietuvos policijos šakos Plano priemonių, įgyvendintų pagal
PD ŽIV, PD
2021 m.
kolektyvinės
sutarties
nuostatų numatytus terminus, dalis (proc.) –
VAKV, PD
I–IV ketv.
įgyvendinimo priemonių planą.
100.
Komunikacijos
skyrius (toliau –
KS), PD FV, PD
Personalo
administravimo
valdyba (toliau
– PAV), PD
VOPS, PD
PVV, PD VPV,
PD
Informacinių
technologijų
valdyba (toliau
– ITV) ir
prireikus kiti
padaliniai
Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimo priemonių plane numatytos
priemonės 2021 m. įgyvendintos 100 procentų.
Atskiri sprendimai priimti dėl šių plano priemonių:
2 priemonė: LPKT, LPKTC, Lietuvos policijos mokykloje ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų
rinktinėje „Aras“ (toliau – Rinktinė „Aras“) valdymo komitetai nesteigiami. Prireikus šių specializuotų
įstaigų aktualūs klausimai sprendžiami per Centrinį valdymo komitetą (sprendimas – Centrinio valdymo
komiteto 2021-04-29 posėdžio protokolas Nr. 5-P1-188). Taip pat ir LKPB aktualūs klausimai 2021 m.
sprendžiami per Centrinį valdymo komitetą. 2022 m. iš naujo siūloma svarstyti dėl valdymo komiteto
poreikio LKPB (sprendimas – Centrinio valdymo komiteto 2021-11-03 posėdžio protokolas Nr. 5-P1-677).
8 priemonė: Dėl su pandemija susijusių apribojimų ir didelio mokymų srauto 2021 m. II pusmetį sutarta su
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (toliau – LTPF) mokymus įtraukti į 2022 m. kvalifikacijos
tobulinimo planą (2021-12-30 Nr. 5-V-1169). LTPF savo ekspertų neteikia, bus ieškomi išorės ekspertai ir
inicijuojami mokymai socialinės partnerystės temomis.
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Rodiklis įgyvendintas.
11. Tobulinti policijos
rengimo procesą.

pareigūnų Parengtas 2021–2025 metų policijos
PD ŽIV,
2021 m.
pareigūnų rengimo gairių projektas
PD VAKV
I–IV ketv.
(sk.) – 1.
Parengtas 2021–2025 metų policijos pareigūnų rengimo gairių projektas. Numatyta artimiausiu metu
dokumento netvirtinti dėl vykdomų pokyčių ir naujų sprendimų ieškojimo. Susiklosčius tokiai situacijai,
dokumentas ir jame pasiūlytos priemonės tampa nebeaktualios arba jos iš vis nepaminėtos.
Rodiklis įgyvendintas.
12. Tobulinti karjeros valdymo Parengtas vertikalios ir
PD ŽIV,
2021 m.
horizontalios
karjeros
gairių
PD
VAKV
I–II
ketv.
sistemą.
projektas (sk.) – 1.
Vertikalios ir horizontalios karjeros gairių projektas parengtas, tačiau jis nebus tvirtinamas dėl artimiausius
dvejus metus numatytų vykdyti sisteminių pokyčių, reorganizacijos.
Rodiklis įgyvendintas.
13. Stiprinti ir plėtoti policijos Organizuoti pareigūnų, einančių
PD ŽIV
2021 m.
darbuotojų strateginio mąstymo ir vadovaujančias pareigas, mokymai
I–IV ketv.
lyderystės kompetencijas.
pagal patvirtintą mokymų planą,
(proc.) – 100.
Remiantis PD ŽIV viršininko 2021 m. kovo 18 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 5-PR2-684 „Dėl policijos
sistemos vadovų ugdymo 2021 metų plano patvirtinimo“, 2021 m. liepos 19 d. pasirašyta sutartis Nr. 5ST2-143 su mokymų paslaugų organizavimo teikėjais, kurie įgyvendino šiomis temomis numatytas
mokymų veiklas:
„Asmeninis vadovo augimas“ – mokymai vyriausiesiems tyrėjams (priimantiems sprendimus) ir veiklos ir
reagavimo padalinių viršininkams;
„Vadovas – lyderis. Ką reikia ir ką būtina žinoti lyderiams“ – mokymai policijos įstaigų skyrių ir
struktūrinių padalinių viršininkams.
Iš viso pagal nurodytas tikslines grupes mokymus baigė 387 darbuotojai.
Dėl karantino paskelbimo šalyje I pusmetį buvo vykdomos tik nuotolinės veiklos. Lietuvos policijos
mokyklos virtualiojoje mokymo aplinkoje buvo organizuoti mokymai šiomis temomis:
„Darbų planavimas“ – mokymus baigė 120 policijos pareigūnų (einantys vadovaujančias pareigas);
„Užduočių paskirstymas“ – mokymus baigė 126 policijos pareigūnai (einantys vadovaujančias pareigas).
Kitos 2021 m. dėl karantino paskalbimo šalyje neįvykusios veiklos perkeltos į 2022 metus.
Rodiklio įgyvendinimo reikšmė – 100 proc.
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14. Nustatyti pareigūnų pareigybių Parengtas
Pareigybių
poreikio
PD VAKV
2021 m.
poreikio
kriterijus
aps.
VPK planavimo
policijos
įstaigų
I–IV ketv.
padaliniuose.
padaliniuose
kriterijų
aprašo
projektas (sk.) – 1.
Parengtas Pareigybių poreikio planavimo policijos įstaigų padaliniuose kriterijų aprašo projektas, jis
derintas su atsakingais padaliniais ir pristatytas 2021 m. gruodžio mėn. Policijos taryboje. Apsvarsčius
Policijos taryboje, nutarta dar papildomai padiskutuoti dėl kriterijų ir projektą patobulinti. Šiuo metu
renkami papildomi duomenys kriterijams formuluoti ir vertinimui.
Rodiklis įgyvendintas.
15. Organizuoti mokymus policijos Mokymuose dalyvavę policijos
PD ŽIV
2021 m.
darbuotojams
asmens
negalios darbuotojai (sk.) – 50.
I–IV ketv.
specifikos klausimais.
Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovų organizuotuose mokymuose „Bendravimo etiketas. Žmonės
su negalia“ dalyvavo 67 policijos darbuotojai.
Rodiklis įgyvendintas.
16. Įvertinti Vidaus tarnybos sistemos Pateiktos išvados ir siūlymai (sk.) –
PD ŽIV
2021 m.
pareigūnų
fizinio
pasirengimo 1.
I–IV ketv.
reikalavimų
ir
atitikties
šiems
reikalavimams
tikrinimo
tvarkos
aprašo procedūrų ir terminų laikymąsi.
2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 16 d.
įsakymas Nr. 1V-1172 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo
Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo
pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimai ir
atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto
įgyvendinimo“.
Siekiant efektyviai organizuoti minėtame apraše nustatytų reikalavimų vykdymo užtikrinimą, Vidaus
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reikalų ministerijai išsiųstas 2021-06-15 raštas Nr. 5-S-10320 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo“ ir
jame išdėstyti siūlomi tobulinimai.
Rodiklis įgyvendintas.
17. Stiprinti policijos pareigūnų fizinį Policijos pareigūnų, atitinkančių
PD ŽIV
2021 m.
ir specialųjį profesinį pasirengimą ir fizinio pasirengimo ir papildomus
I–IV ketv.
gebėjimus
veikti
situacijose, reikalavimus, susijusius su fiziniais
susijusiose su psichinės, fizinės ir praktiniais gebėjimais užimti tam
prievartos ir šaunamojo ginklo tikras pareigas, dalis, ne mažiau
panaudojimu.
kaip (proc.) – 98.
Policijos pareigūnų, atitinkančių fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir
praktiniais gebėjimais užimti tam tikras pareigas, dalis 2021 m. sudarė tik 80,6 proc.
Rodiklis neįgyvendintas, kadangi dėl susidariusios nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės
infekcijos) situacijos ir paskelbto šalyje karantino kontrolinių normatyvų laikymas buvo apribotas.
18. Atlikti vadovų kompetencijų Atliktų policijos įstaigų vadovų,
PD ŽIV
2021 m.
vertinimą 360 laipsnių grįžtamojo pavaduotojų
ir
struktūrinių
I–II ketv.
ryšio metodu.
padalinių vadovų kompetencijų
vertinimų dalis nuo numatytų
vertinti skaičiaus (proc.)8 – 80.
Atliktas 64 vadovų kompetencijų vertinimas 360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodu (100 proc.).
Rodiklis įgyvendintas.
19. Įgyvendinti Paimto, konfiskuoto, Pagal
numatytus
terminus
PD VOPS,
2021 m.
turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai įgyvendintų plano priemonių dalis
PD VAKV,
I–IV ketv.
apribotos, ir daiktinių įrodymų (proc.) – 100.
PD ITV,
valdymo tobulinimo priemonių plane
PD TVV, kiti
numatytas priemones.
padaliniai
• 2021 m. balandžio 21 d. Policijos informacinių technologijų koordinavimo grupė priėmė sprendimą
(2021 m. balandžio 28 d. protokolas Nr. 5-P1-187), kad Paimtų daiktų informacinės sistemos techninę
specifikaciją kartu parengs PD ITV ir PD TVV, kadangi išorės tiekėjų pasiūlyta kaina viršijo įstaigos
galimybes. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta Paimtų daiktų informacinės sistemos techninė
specifikacija.
• Pakoreguota Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisė laikinai apribotos, ir daiktinių
8 Iš viso planuota įvertinti 64 vadovus.
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įrodymų administravimo procesų dokumentacija (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. spalio
20 d. įsakymas Nr. 5-V-869), parengtas dokumentacijos projektas, įtraukiant procesą „Administruoti
ginklus“ (iš teisėtos apyvartos paimtus ir iš teisėtos apyvartos paimtus ginklus, kai panaikintas leidimas
juos laikyti (nešiotis)).
• Parengtas Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinių
įrodymų valdymo tobulinimo priemonių plano keitimo projektas, kuris buvo patvirtintas Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2021 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-614 „Dėl Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-811 „Dėl Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį
nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinių įrodymų valdymo tobulinimo koncepcijos ir Paimto,
konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinių įrodymų valdymo
tobulinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Plane, atsižvelgiant į realias įvykdymo galimybes,
pakoreguotos priemonių įgyvendinimo datos. Vadovaujantis šia plano redakcija, 2021 m. buvo suplanuota
įgyvendinti 4 priemones, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visos buvo įvertinamos kaip
įgyvendintos iš dalies.
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 5-V-1121 „Dėl Paimtų
daiktų valdymo tobulinimo įgyvendinimo ir kontrolės darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė
paimtų daiktų valdymo klausimams spręsti ir susijusių planų pažangai sekti.
• Inicijuota Paimtų daiktų informacinės sistemos viešojo pirkimo procedūra.
Rodiklis įgyvendintas.
20. Optimizuoti procesus, susijusius su
PD VOPS
paslaugomis vidaus klientui:
20.1. parengti ir patvirtinti ūkio Parengta ir patvirtinta procesų PD TVV, PD
2021 m.
valdymo procesų dokumentaciją;
dokumentacija (sk.) – 1.
VOPS
I–IV ketv.
Procesiniai darbai perkelti į 2022 metus dėl prioritetų pokyčių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo.
Rodiklis neįgyvendintas.
20.2.
parengti
ir
patvirtinti Parengta ir patvirtinta procesų
2021 m.
PD ITV,
automobilių paruošimo ir atidavimo dokumentacija (sk.) – 1.
I–IV ketv.
PD VOPS
darbui procesus;
Procesiniai darbai dėl prioritetų pokyčių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo perkelti į 2022 metus.
Rodiklis neįgyvendintas.
20.4.
parengti
ir
patvirtinti Parengta ir patvirtinta procesų
PD ITV,
2021 m.
kompiuterinių darbo vietų priežiūros dokumentacija (sk.) – 1.
PD VOPS
I–IV ketv.
procesus;
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Nustatyti 7 procesai ir parengtas procesų dokumentacijos pirminis projektas. Procesus planuojama
patvirtinti 2022 metais.
Rodiklis neįgyvendintas.
20.5. parengti ir patvirtinti vaizdo Parengta ir patvirtinta procesų
PD ITV,
2021 m.
duomenų tvarkymo procesus;
dokumentacija (sk.) – 1.
PD VOPS
I–IV ketv.
Procesiniai darbai dėl prioritetų pokyčių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo perkelti į 2022 metus.
Rodiklis neįgyvendintas.
20.6. parengti ir patvirtinti personalo Parengta ir patvirtinta procesų
2021 m.
PD PAV,
administravimo
tarnybos
eigos dokumentacija (sk.) – 1.
I–II ketv.
PD VOPS
procesus;
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 5-V-753 „Dėl Personalo
administravimo (priėmimo) procesų dokumentacijos, Personalo administravimo (atleidimo) procesų
dokumentacijos ir Personalo administravimo (tarnybos eigos) procesų dokumentacijos patvirtinimo“ buvo
patvirtinti personalo tarnybos eigos procesai.
Rodiklis įgyvendintas.
20.7. parengti ir patvirtinti vadovų Parengta ir patvirtinta procesų PD VOPS, PD 2021 m.
metinių užduočių vertinimo ir dokumentacija (sk.) – 1.
ŽIV, PD VAKV, I–III ketv.
užduočių formavimo procesą;
PD PAV
Procesiniai darbai dėl prioritetų pokyčių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo perkelti į 2022 metus.
Rodiklis neįgyvendintas.
20.8. sumodeliuoti ir optimizuoti Atnaujinta įslaptintos informacijos
2021 m.
įslaptintų
dokumentų
valdymo valdymo procesų dokumentacija PD Dokumentų I–III ketv.
procesus (susijusius su Šiaurės (sk.) – 1.
valdymo
Atlanto sutarties organizacijos ir
valdyba (toliau
Europos
Sąjungos
Lietuvos
– DAV), PD
Respublikai perduotos įslaptintos
VOPS
informacijos administravimu).
Identifikuoti 4 dokumentų valdymo procesai susiję su Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos
Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos administravimu:
1. „Registruoti ir valdyti gautus dokumentus (ES arba NATO)“,
2. „Registruoti įslaptintas laikmenas (ES arba NATO)“,
3. „Atlikti įslaptintų dokumentų ekspertizę (ES arba NATO)“,

17
4. „Atlikti įslaptintų dokumentų inventorizaciją (ES arba NATO)“.
Procesai patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021-08-13 įsakymu Nr. 5-V-649.
Rodiklis įgyvendintas.
21. Vykdyti patvirtintų procesų Suorganizuoti procesų stebėsenos
2021 m.
PD VOPS
rodiklių stebėseną.
posėdžiai (sk.) – 4.
I–III ketv.
2021 m. organizuoti 4 procesų stebėsenos posėdžiai:
 2021 m. kovo 31 d. organizuotas ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų administravimo; viešųjų
pirkimų prevencinės kontrolės atlikimo; personalo administravimo (priėmimo, atleidimo); dokumentų
valdymo) rodiklių stebėsenos posėdis (2021 m. balandžio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 5-P1-141);
 2021 m. gegužės 5 d. organizuotas komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo;
komandiruočių į užsienio valstybes organizavimo; duomenų apsaugos valdymo; darbo užmokesčio ir su
juo susijusių mokėtinų sumų apskaitymo ir išmokėjimo) rodiklių stebėsenos posėdis (2021 m. gegužės
18 d. posėdžio protokolas Nr. 5-P1-227);
 2021 m. rugpjūčio 5 d. organizuotas transporto priemonių priežiūros ir administravimo;
informacinių technologijų turto valdymo administravimo, dokumentų valdymo rodiklių stebėsenos posėdis
(2021 m. rugpjūčio 12 d. posėdžio protokolas Nr. 5-P1-463);
 2021 m. rugsėjo 21 d. organizuotas darbuotojų saugos administravimo; tarnybinės uniformos
administravimo rodiklių stebėsenos posėdis (2021 m. rugsėjo 22 d. posėdžio protokolas Nr. 5-P1-562).
Rodiklis įgyvendintas.
22. Tobulinti organizacijos valdymą Plano priemonių, įgyvendintų pagal
PD VOPS
2021 m.
įgyvendinant
„Lean“
kasdienės numatytus terminus, dalis (proc.) –
I–IV ketv.
atskaitomybės valdymo priemones 100.
policijos įstaigose.
Parengtas ir pateiktas tvirtinimui
vidaus
aprašo
projektas
(rekomendacijos ar (ir) standartas)
(sk.) – 1.
2. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 5-V-1103 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. vas021 m.
sausio–liepos mėn. buvo vykdomas bandomasis „Lean“ vadybos metodų diegimo projektas, kurio metu
UAB „Lean“ mokyklos lektoriai vedė mokymus Kauno ir Marijampolės aps. VPK padalinių darbuotojams.
Projekto pagrindinis tikslas – išmokyti taikyti „Lean asaichi“ metodą dviejuose aps. VPK, sukuriant
susirinkimų sistemą ir aiškią vidinę komunikaciją, išgryninti pagrindinius veiklos rodiklius, sukurti
vizualaus valdymo sistemą, užtikrinti veiklos procesų kokybę, sukurti gebėjimą nustatyti ir šalinti vertės
nekuriančias veiklas. Projekto dalyviai iš Kauno aps. VPK: Aptarnavimo skyrius (Transporto poskyris,
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Turto valdymo poskyris, Ūkio poskyris); Kelių policijos valdyba (Administracinės veiklos skyrius, Eismo
įvykių registravimo skyrius, Kelių patrulių kuopa, Nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo skyrius,
Tarnybos organizavimo skyrius); Kriminalinės policijos informacijos analizės skyrius, Kriminalinės
policijos nusikalstamų veikų organizavimo skyrius, Patrulių rinktinė, Valdymo organizavimo skyrius,
Viešosios tvarkos valdyba (Areštinės ir konvojaus skyrius, Bendruomenės pareigūnų veiklos skyrius,
Licencijavimo skyrius, Operatyvaus valdymo skyrius, Prevencijos skyrius, Tarnybos organizavimo
skyrius); Kauno rajono policijos komisariatas (toliau – r. PK). Projekto dalyviai iš Marijampolės aps. VPK:
Imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius, Kelių policijos skyrius, Reagavimo skyrius, Veiklos skyrius, Šakių r.
PK, Kalvarijos PK, Jurbarko r. PK.
2022 m. planuojama parengti šias veiklas reglamentuojantį teisės aktą.
„Lean“ vadybos metodų diegimo ir taikymo policijos įstaigose priemonių įgyvendinimo planas Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2021 mario 17 d. įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl „Lean“ vadybos metodų
diegimo ir taikymo policijos įstaigose priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios“ pripažintas netekusiu galios. Plano priemonės, susijusios su aprūpinimu fizinėmis priemonėmis
(lentomis ir kt.), neteko aktualumo, nes paskelbus karantiną daugelis veiklų perkeltos į elektroninę erdvę.
Dėl kontaktų ribojimo plano priemonės, susijusios su fizine stebėsena – dalyvavimu gemboje, prarado
aktualumą. Pažymėtina, kad įgyvendinant projektą Kauno ir Marijampolės aps. VPK, pasikeitė
organizacijų supratimas ir matymas, kaip reikėtų toliau vystyti šią veiklą, kokius padalinius įtraukti ir kt.
Rodikliai neįgyvendinti.
23. Vykdyti policijos įstaigoms Policijos įstaigų įsiskolinimai 2021
2021 m.
skiriamų asignavimų panaudojimo m. gruodžio 31 d. ne didesni, kaip
I–IV ketv.
kontrolę.
apskaičiuoti maksimalūs skolos
rodikliai (proc.) – 100.
PD FV
Policijos pareigūnų vidutinio darbo
užmokesčio didėjimas, ne mažiau
kaip (proc.) – 6.
2021 m. policijos pareigūnų vidutinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius ir nevertinat papildomų
išmokų dėl COVID-19 ir masinio užsieniečių antplūdžio), palyginti su 2020 m., padidėjo 5,2 proc. Pokytis
mažesnis, nei planuota, dėl pareigūnų kaitos: išėjo darbuotojai, kurių darbo užmokestis didesnis (didesnė
pareiginė alga, didesnis priedas už stažą), nei naujai priimtų darbuotojų darbo užmokestis.
Policijos įstaigų 2021 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotas maksimalus skolos rodiklis yra 759,3 tūkst. Eur.
Faktinis policijos įstaigų skolos rodiklis, 2021-12-31 duomenimis, neviršijo nustatytos sumos ir sudarė
518,1 tūkst. Eur.
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Rodiklis įgyvendintas.
24. Nustatyti techninių veiksmų Robotizuoti veiklos procesai (sk.) –
PD VAKV
2021 m.
reikalaujančius procesus ir įdiegti 4.
I–IV ketv.
informacinių technologijų priemones
(robotus)
standartinėms
veiklos
operacijoms atlikti.
2021 m. robotizuoti šie procesai:

pagal asmenų prašymus PD Informacijos teikimo skyriui dėl Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų registro (toliau – ANR) išrašų formavimo (dirba su Pranešimų - užduočių valdymo sistema,
ANR, Policijos dokumentų valdymo sistema);

administracinių nusižengimų medžiagų tikrinimo, surenkant reikiamus duomenis;

asmenų pristatymo į policijos įstaigas teisėtumo vertinimo. Pristatytų asmenų informacijos
surinkimas iš Areštinės modulio (PD VAKV Kontrolės skyriui);

administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriams perduotinų nagrinėti administracinių
nusižengimų bylų kontrolei užtikrinti (PD VPV, Vilniaus aps. VPK).
Rodiklis įgyvendintas.
25. Organizuoti greito atsakymo Policijos įstaigų, kurių prieigose ar
PD
2021 m.
optinių etikečių platinimą policijos priimamuosiuose
paskelbtos Informacijos I–IV ketv.
įstaigose.
greitojo atsakymo optinės etiketės teikimo skyrius
(su nuorodomis į policijos interneto (toliau – ITS),
svetainę,
bendrąjį
policijos
PD KS
informacijos
numerį,
administracines paslaugas), dalis
(proc.) – 100.
Veiksmas ir rodiklis neįgyvendinti.
26. Patobulinti policijos interneto Interneto
svetainėje
paskelbti PD KS, PD ITS, 2021 m.
svetainę.
dažniausiai valstybine ir užsienio PD Tarptautinio I–IV ketv.
kalbomis užduodamų klausimų ir bendradarbiavi
atsakymų sąrašai (sk.) – 2.
mo valdyba
(toliau – TBV),
prireikus ir kiti
padaliniai
Policijos interneto svetainėje skelbiami dažniausiai užduodami klausimai (DUK) papildyti klausimais ir
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atsakymais eismo saugumo ir licencijavimo paslaugų teikimo temomis. Dažniausiai užduodamų klausimų
vertimas į užsienio kalbą organizuotas nebuvo ir ši informacija užsienio kalba nepaskelbta. Rodiklis
įgyvendintas iš dalies.
Taip pat buvo vykdomi kiti einamieji policijos interneto svetainės tobulinimo darbai.
27. Organizuoti administracinių
Administracinių paslaugų
PD VOPS,
2021 m.
paslaugų aprašymų vertimą į užsienio aprašymų, išverstų į anglų kalbą ir
PD TBV, PD I–IV ketv.
kalbą ir paskelbti viešai.
paskelbtų viešai, dalis (proc.) – 100
KS
proc.
2021 m. iš policijos vykdomų 30 administracinių paslaugų į anglų kalbą išversti ir paskelbti 26
administracinių paslaugų aprašymai. Taigi rodiklis įvykdytas 86,7 proc.
Pažymėtina, kad dalis licencijavimo srities paslaugų aprašymų keitėsi, todėl būtinas jų vertimų
atnaujinimas. 2022 m. PD VOPS vedėjas tarnybiniu pranešimu kreipėsi į policijos generalinio komisaro
pavaduotoją ir siūlė pavesti PD DAV organizuoti 4 administracinių paslaugų vertimą į anglų kalbą, išverstų
26 administracinių paslaugų aprašymų atnaujinimą aktualia informacija.
28. Įgyvendinti bandomąjį projektą Vadovaujantis bandomojo projekto
PD ITS
2021 m.
dviejuose policijos įstaigų ar jų rezultatais, parengta ataskaita dėl
I–IV ketv.
struktūrinių
padalinių
(policijos poreikio
policijos
įstaigų
komisariatų) priimamuosiuose dėl priimamuosiuose
asmenims
poreikio
asmenims
dokumentus dokumentus pateikti elektroniniais
pateikti elektroniniais būdais, taip pat būdais, taip pat ir elektronine forma
ir elektronine forma valstybine kalba. valstybine kalba (sk.) – 1.
Įgyvendinat bandomąjį projektą Kauno aps. VPK priimamajame, adresu: Chemijos g. 4B, Kaunas, ir
Panevėžio aps. VPK priimamajame, adresu: Tulpių g. 60, Panevėžys, įrengtos kompiuterinės darbo vietos
asmenims, norintiems dokumentus pateikti elektroniniu būdu, atnaujintas E. policijos terminalas.
Ataskaita neparengta. Rodiklis neįgyvendintas.
29. Dalyvauti įgyvendinat projektą
„Procesų valdymo, veiklos rodiklių
stebėsenos sistemos ir „Lieknos
Vyriausybės“
metodų
diegimas
valstybės institucijose“.

Pagal projekte numatytus terminus
PD ITS
2021
m.
Policijos
departamento
Prie
IV ketv.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos interneto svetainėje
įdiegta pokalbių roboto sistema
(proc.) – 100.
Šiuo metu projekto iniciatyva sustabdyta (tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, tiek

21
Informacinės visuomenės plėtros komitetas informacijos, kada iniciatyva bus pratęsta, neturi). Kol ji nebus
atnaujinta, PD ITS negali vykdyti šio veiksmo.
Rodiklis neįgyvendintas.
30. Užtikrinti Asmenų aptarnavimo
1. Įdiegta aptarnautų asmenų
PD ITS
2021 m.
koncepcijos aps. VPK įgyvendinimo grįžtamojo
ryšio
(vertinimo)
I–IV ketv.
tęstinumą.
surinkimo sistema (aps. VPK,
kuriuose
įgyvendinta
Asmenų
aptarnavimo koncepcija) (proc.) –
100.
2. Parengta aps. VPK asmenų
PD ITS
2021 m.
aptarnavimo funkcijos tobulinimo
III ketv.
2021 m. įgyvendinimo ataskaita ir
pateikti siūlymai dėl tolesnio
paslaugos plėtojimo (sk.) – 1.
Aptarnautų asmenų grįžtamojo ryšio (vertinimo) surinkimo sistema 2021 m. IV ketvirtį įdiegta Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus aps. VPK.
Rodiklis įgyvendintas.
Parengta trumpa apklausa apie suteiktą paslaugą. Apklausą aptarnauti asmenys gali užpildyti naudodamiesi
QR kodu. Duomenys renkami ir saugomi PD ITV. Prireikus teikiami PD ITS.
Ataskaita dėl aps. VPK asmenų aptarnavimo funkcijos tobulinimo 2021 m. įgyvendinimo neparengta.
Rodiklis neįgyvendintas.
31. Koordinuoti darbus, susijusius su 1. Policijos departamento prie PD DAV, PD
2021 m.
įslaptintos
informacijos
fizinės Vidaus reikalų ministerijos patalpų
TVV
I–IV ketv.
apsaugos priemonių įdiegimu, kad vertinimo dėl jų pripažinimo
būtų įgyvendinti 2021 m. numatyti tinkamomis
saugoti
įslaptintą
darbai ir Policijos departamento prie informaciją ar su ja dirbti komisijai
Vidaus reikalų ministerijos patalpų pateikti prašymai fizinės apsaugos
vertinimo
dėl
jų
pripažinimo reikalavimų
atitikties
tinkamomis
saugoti
įslaptintą pažymėjimams gauti (sk.) – 16.
informaciją ar su ja dirbti komisija 2. Pateiktos sprendimų, kuriais
išduotų atitikties pažymėjimą.
paskirti už įslaptintos informacijos
apsaugą atsakingi asmenys, kopijos
(sk.) – 16.

22
3. Pateiktos ataskaitos fizinės
apsaugos reikalavimų atitikties
pažymėjimams gauti (sk.) – 16.
4. Parengti ir policijos įstaigų
vadovų
įsakymais
patvirtinti
saugumo zonų, kuriose dirbama su
įslaptinta informacija ar tokia
informacija
saugoma,
fizinės
apsaugos procedūrų tvarkos aprašai
(sk,) – 16.
Rodiklių įgyvendinimas:
1. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patalpų vertinimo dėl jų pripažinimo tinkamomis
saugoti įslaptintą informaciją ar su ja dirbti komisijai pateiktas prašymas fizinės apsaugos reikalavimų
atitikties pažymėjimams gauti – 16 (Lietuvos policijos mokykla: 2021-06-16 Nr. 144-S-945;
Vilniaus aps. VPK: 1. 2021-09-03 Nr. 10-S-26802(1.46E-10). 2. 2021-10-12 Nr. 10-S-306921 (1.45E-10)
3. 2021-11-29 Nr. 10-S-35218 4. 2021-10-20 Nr. 10-S-31517 5. 2021-11-15 Nr. 10-S-33793 6. 2021-11-19
Nr. 10-S-34342 7. 2021-12-10 Nr. 10-S-36498;
Kauno aps. VPK: 1. 2021-08-12 Nr. 20-S-15199 2. 2021-09-23 Nr. 20-S-17807 (5-G-10263) 3. 2021-11-12
Nr. 20-S-20779 4. 2021-12-06 Nr. 20-S-22176;
Klaipėdos aps. VPK: 2021-08-30 Nr. 30-S-9689;
Šiaulių aps. VPK: 1. 2021-09-06 Nr. 40-S-10836-(1.19E) 2. 2021-09-21 Nr. 40-S-11607-(1.19E);
Panevėžio aps. VPK: 1. 2021-09-01 Nr.50-S-7707(1.30E) 2. 2021-10-01 Nr. 50-S-8683;
Alytaus aps. VPK: 2021-08-30 Nr. 52-S-3607;
Marijampolės aps. VPK: 1. 2021-08-19 Nr. 64-S-4472 (14.21.8 E-64), 2. 2021-12-10 Nr. 64-S-6551;
Utenos aps. VPK: 1. 2021-08-31 Nr. 89-S-3037 2. 2021-09-17 Nr. 89-S-3283;
Telšių aps. VPK: 2021-09-15 Nr. 86-S-4268;
Tauragės aps. VPK: 2021-08-30 Nr. 85-S-4195(4.24E);
PD: 1. 2021-08-31 Nr. (5-IL-10825) 2. 2021-12-10 Nr. 5-IL-11870;
LKPB: 2021-09-08 Nr. 38-IL-3169;
LKPT: 2021-08-31 Nr. 5-IL-10825;
LPKTC: 2021-09-01 Nr. 140-S-1580(1.14E);
Rinktinė „Aras“: 1. 2021-09-01 Nr. 137-S-133 2. 2021-10-18 Nr. 137-S-165).
2. Pateiktas sprendimo, kuriuo paskirti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingi asmenys, kopija – 16.
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Įstaigų vadovų įsakymais paskirti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingi asmenys: PD – 2021-05-21
įsakymas Nr. 5-V-395; Vilniaus aps. VPK – 2021-06-01 įsakymas Nr. 10-V-238; Kauno aps. VPK – 202107-05 įsakymas Nr. 20-V-309; Klaipėdos aps. VPK – 2021-06-11 įsakymas Nr. 30-V-165; Šiaulių aps.
VPK – 2021-06-14 įsakymas Nr. 40-V-152; Panevėžio aps. VPK – 2021-07-12 įsakymas Nr. 50-V-162;
Alytaus aps. VPK – 2021-06-07 įsakymas Nr. 52-V-140; Marijampolės aps. VPK – 2021-06-16 įsakymas
Nr. 64-V-172; Utenos aps. VPK – 2021-06-17 d. įsakymas Nr. 89-V-128; Telšių aps. VPK – 2021-07-08
įsakymas Nr. 86-V-124; Tauragės aps. VPK – 2021-05-31 d. įsakymas Nr. 85-V-114; LKPT – 2021-06-07
įsakymas Nr. 39-V-34; Lietuvos policijos mokyklos – 2019-06-11 įsakymas Nr. 144-V-124, pakeitimas
2021-03-30 144-V-91; LKPB – 2020-09-30 įsakymas Nr. 38-V-136-(1.10-38E); LPKTC – 2021-06-07
įsakymas Nr. 140-V-51; Rinktinė „Aras“ – 2021-05-28 Nr. 137-V-70.
3. Pateikta ataskaita fizinės apsaugos reikalavimų atitikties pažymėjimams gauti – 16 (pateiktų ataskaitų
datos ir numeriai nurodyti šių rodiklių 1 punkte).
4. Parengti ir policijos įstaigų vadovų įsakymais patvirtinti saugumo zonų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija ar tokia informacija saugoma, fizinės apsaugos procedūrų tvarkos aprašai – 16 (Vilniaus aps.
VPK – 2020-12-21 Nr. 10-V-551, Kauno aps. VPK – 2020-12-15 Nr. 20-V-618, Klaipėdos aps. VPK –
2021-04-15 Nr. 30-V-104, Šiaulių aps. VPK – 2020-11-23 Nr. 40-V-304, Panevėžio aps. VPK – 2020-1223 Nr. 50-V-315, Alytaus aps. VPK – 2021-01-12 Nr. 52-V-9, Marijampolės aps. VPK – 2021-03-05
Nr. 64-V-52, Utenos aps. VPK – 2020-12-16 Nr. 89-V-243, Telšių aps. VPK – 2020-12-03 Nr. 86-V-242,
Tauragės aps. VPK – 2020-11-23 Nr. 85-V-242, LKPB – 2021-05-20 Nr. 38-V-78, LKPT – 2021-05-18
Nr. 39-V-29, LPKTC – 2020-12-02 Nr. 140-V-122, Lietuvos policijos mokykla – 2020-11-23 Nr. 144-V233, Rinktinė „Aras“ – 2021-04-29 Nr. 137-V-53, PD – 2020-10-29 Nr. 5-V-885; Lietuvos policijos
mokykla – 2020-12-02 Nr. 144-V-233).
Rodiklis įgyvendintas.
32. Užtikrinti bendrųjų ir įslaptintų 1. Iki 2019 m. užbaigtos nuolat
PD DAV
2021 m.
dokumentų fondo sutvarkymą.
saugomos
popierinės
bylos
I–IV ketv.
sutvarkytos ir parengtos perduoti
toliau saugoti valstybės archyvams
(proc.) – 100.
2. Iki 2019 m. užbaigtos ilgai ir
nuolat saugomos elektroninės bylos
sutvarkytos ir parengtos perduoti
valstybės archyvams toliau saugoti
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(proc.) – 100.
3.
Inventorizuota
įslaptintų
dokumentų registrų (proc.) – 100.
Rodiklių pasiekimo reikšmės:
1. Iki 2019 m. užbaigtos nuolat saugomos popierinės bylos sutvarkytos ir parengtos perduoti toliau saugoti
valstybės archyvams (proc.) – 100.
2. Iki 2019 m. užbaigtos ilgai ir nuolat saugomos elektroninės bylos sutvarkytos ir parengtos perduoti
valstybės archyvams toliau saugoti (proc.) – 100.
3. Inventorizuota įslaptintų dokumentų registrų (proc.) – 100.
Rodikliai įgyvendinti.
33.
Atnaujinti
teisės
aktus, Parengtas
Lietuvos
policijos
PD DAV
2021 m.
reglamentuojančius
dokumentų generalinio komisaro 2018 m.
I–IV ketv.
redagavimą,
archyvo
darbo liepos 17 d. įsakymo Nr. 5-V-652
organizavimą
ir
dokumentų „Dėl
dokumentų
redagavimo,
registravimą policijos įstaigose.
archyvo darbo organizavimo ir
dokumentų registravimo policijos
įstaigose
tvarkos
aprašų
patvirtinimo“ pakeitimas (sk.) – 1.
Atnaujinti teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų redagavimo ir archyvaro darbo organizavimą –
parengtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 5-V-412 „Dėl
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 5-V-652 „Dėl dokumentų
redagavimo, archyvo darbo organizavimo ir dokumentų registravimo policijos įstaigose tvarkos aprašų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Taip pat Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-790 „Dėl Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 5-V-412 „Dėl dokumentų redagavimo,
archyvo darbo organizavimo ir dokumentų registravimo policijos įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“
pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas Dokumentų redagavimo policijos įstaigose tvarkos aprašas ir
Darbuotojų, atliekančių dokumentų registravimo funkcijas, darbo organizavimo aprašas.
Rodiklis įgyvendintas.
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34. Parengti paslaugų
sistemą
centralizuotai
paslaugai teikti.

valdymo Pateikti
reikalavimai
vertimų funkcionalumui,
kad
vertimo
paslaugos policijos įstaigoms būtų
teikiamos naudojantis paslaugų
valdymo sistema „Marval“ (sk.) – 1.

PD DAV

2021 m.
I–IV ketv.

Rengiantis teikti centralizuotą vertimų paslaugą policijos įstaigoms nuo 2021 m. spalio 1 d., buvo
nuspręsta paslaugos teikimą organizuoti paslaugų valdymo sistemoje „Marval“ (Paslaugų darbuotojams
portale). 2021 m. kovo mėn. PD ITV buvo pateikti reikalavimai šio funkcionalumo įdiegimui. Vyko
susitikimai, kurių metu buvo derinami reikalavimai ir įgyvendinimo galimybės, atliktas įdiegto
funkcionalumo testavimas. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 5V-818 „Dėl Vertimų atlikimo policijos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vertimų atlikimo
policijos įstaigose tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis visos užklausos atlikti vertimą yra teikiamos
Informacinių technologijų bei ūkinių paslaugų pagalbos savitarnos svetainėje.
Rodiklis įgyvendintas.
35. Vykdyti policijos teikiamų Peržiūrėtų teikiamų administracinių PD DAV, PD
2021 m.
administracinių paslaugų aprašymų paslaugų aprašymų dalis nuo visų VPV, PD ITS, I–IV ketv.
stebėseną ir atnaujinimą, skelbti teikiamų administracinių paslaugų LPKTC, PD
Viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymų (proc.) – 100.
VOPS
stebėsenos ir analizės informacinėje
sistemoje ir policijos interneto
svetainėje.9
Policijoje yra patvirtinta 30 administracinių paslaugų, kurių nuolatinę peržiūrą, vertinimą ir keitimą atlieka
PD DAS, PD VPV, PD ITS, LPKTC. 2021 m. buvo peržiūrėta ir įvertinta 100 proc. teikiamų
administracinių paslaugų.
36. Vertinti administracinių paslaugų Administracinių paslaugų, kurių PD DAV, PD 2021 m.
teikimo
kokybę
ir
prireikus teikimo kokybės vertinimas buvo VPV, PD ITS, I–IV ketv.
modernizuoti administracinių paslaugų atliktas, dalis nuo visų teikiamų LPKTC,
PD
teikimo procedūras.
administracinių paslaugų (proc.) – VOPS
100.
PD VOPS suformulavo administracinės paslaugos kokybės vertinimo rodiklius, parengė rodiklių aprašymo
9 PD ITS vykdo 1 administracinės paslaugos aprašymo peržiūrą; PD DVS vykdo 1 administracinės paslaugos aprašymo peržiūrą; PD VPV vykdo 25 administracinių paslaugų aprašymų
peržiūrą; LPKTC vykdo 3 administracinių paslaugų aprašymų peržiūrą.
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korteles ir organizavo bandomąjį policijos teikiamų administracinių paslaugų kokybės vertinimą.
Administracinių paslaugų teikėjai įvertino 30 administracinių paslaugų teikimo kokybę, PD VOPS
apibendrino vertinimo rezultatus ir pateikė policijos generalinio komisaro pavaduotojui. Rodiklis
įgyvendintas.
37. Vykdyti vidaus aptarnavimo Parengtas
vidaus
aptarnavimo
PD VOPS
2021 m.
paslaugų kokybės vertinimo apklausą. paslaugų
kokybės
apklausos
IV ketv.
pristatymas (sk.) – 1.
Vidaus aptarnavimo paslaugų kokybės vertinimo apklausa buvo vykdoma 2021 m. gruodžio mėnesį, gauti
3 874 atsakymai, apibendrinti rezultatai bus pateikti 2022 sausio mėnesį. Rodiklis įgyvendintas.
38. Gerinti įslaptintos informacijos Atlikti
planiniai
patikrinimai
PD DAV
2021 m.
valdymo kokybę.
(atsižvelgiant į epidemiologinę
I–IV ketv.
situaciją)
policijos
įstaigose
įslaptintos
informacijos
administravimo srityje (sk.) – 5.
Surengti mokymai arba paruošta
mokomoji medžiaga atsakingiems
policijos įstaigų darbuotojams apie
įslaptintos
informacijos
administravimą (sk.) – 1.
Įslaptintos informacijos valdymo patikrinimai atlikti 4 policijos įstaigose: 2021 m. vasario 9 d. LPKTC,
2021 m. kovo 30–31 d. Šiaulių aps. VPK, 2021 m. gegužės 11–12 d. Marijampolės aps. VPK, 2021 m.
birželio 2‒3 d. Alytaus aps. VPK, 2021 liepos 12–19 d. LKPB.
Po patikrinimų pateiktos šios ataskaitos:
1. 2021 m. vasario 26 d. Nr. 5-IL(S)-13(RN) „Įslaptintų dokumentų administravimo ir įslaptintos
informacijos apsaugos būklės patikrinimo ataskaita“.
2. 2021 balandžio 16 d. Nr. 5-IL(S)-19(RN) „Įslaptintų dokumentų administravimo ir įslaptintos
informacijos apsaugos būklės patikrinimo ataskaita“.
3. 2021 birželio 4 d. Nr. 5-IL(S)-32(RN) „Įslaptintų dokumentų administravimo ir įslaptintos informacijos
apsaugos būklės patikrinimo ataskaita“.
4. 2021 m. birželio 21 d. Nr. 5-IL(S)-33(RN) „Įslaptintų dokumentų administravimo ir įslaptintos
informacijos apsaugos būklės patikrinimo ataskaita“.
5. 2021 rugpjūčio 12 d. Nr. 5-IL(S)-45(RN) „Įslaptintų dokumentų administravimo ir įslaptintos
informacijos apsaugos būklės patikrinimo ataskaita“.
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2021 m. gegužės 24 d. atsakingiems policijos įstaigų darbuotojams nuotoliniu būdu surengti mokymai apie
įslaptintos informacijos administravimą – 1.
Rodikliai įgyvendinti.
39. Gerinti bendrųjų dokumentų
Atlikta
kalbos
tvarkytojų PD DAV
2021 m.
valdymo ir redagavimo kokybę.
suredaguotų dokumentų kokybės
I–IV ketv.
stebėsena ir vertinimas (sk) – 4.
Parengta metodinė medžiaga kalbos
tvarkytojams (sk.) – 4.
Atlikti
planiniai
patikrinimai
(atsižvelgiant į epidemiologinę
situaciją)
policijos
įstaigose
bendrųjų
dokumentų
valdymo
srityje (sk.) – 6.
Kalbos tvarkytojų suredaguotų dokumentų kokybės stebėsena ir vertinimas atliekamas pasibaigus
kiekvienam ketvirčiui:
• I ketvirčio vertinimas atliktas 2021 m. balandžio 12–16 d.;
• II ketvirčio vertinimas atliktas 2021 m. liepos 8–14 d.;
• III ketvirčio vertinimas atliktas 2021 m. lapkričio 8–19 d.;
• IV ketvirčio vertinimas atliktas 2021 m. gruodžio 20–21 d.
Po kiekvieno atlikto vertinimo, remiantis rezultatais, buvo parengta metodinė medžiaga (iš viso per
ataskaitinius metus 4 metodinės medžiagos).
Bendrųjų dokumentų valdymo patikrinimai atlikti 5 policijos įstaigose:
• 2021 m. vasario 9 d. LPKTC;
• 2021 m. kovo 16 d. LKPT;
• 2021 m. kovo 30–31 d. Šiaulių aps. VPK;
• 2021 m. gegužės 11–12 d. Marijampolės aps. VPK;
• 2021 m. birželio 2‒3 d. Alytaus aps. VPK.
Po patikrinimų pateiktos šios ataskaitos:
1. 2021 m. kovo 10 d. Nr. 5-IL-3463 „Bendrųjų dokumentų valdymo Lietuvos policijos kriminalistinių
tyrimų centre pakartotinio patikrinimo ataskaita“.
2. 2021 m. kovo 29 d. Nr. 5-IL-4341 „Bendrųjų dokumentų valdymo Lietuvos kelių policijos tarnyboje
pakartotinio patikrinimo ataskaita“.
3. 2021 balandžio 16 d. Nr. 5-IL-5162 „Bendrųjų dokumentų valdymo Šiaulių apskrities vyriausiajame
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policijos komisariate patikrinimo ataskaita“.
4. 2021 birželio 1 d. Nr. 5-IL-7241 „Bendrųjų dokumentų valdymo Marijampolės apskrities vyriausiajame
policijos komisariate patikrinimo ataskaita“.
5. 2021 m. birželio 16 d. Nr. 5-IL-8123 „Bendrųjų dokumentų valdymo Alytaus apskrities vyriausiajame
policijos komisariate patikrinimo ataskaita“.
Numatyti 6 planiniai patikrinimai dėl epidemiologinės situacijos ir planuojamo policijos įstaigų
administravimo padalinių centralizavimo nebuvo atlikti.
Rodikliai įgyvendinti.
40. Didinti policijos darbuotojų žinias Atnaujinta ir išplatinta informacija PD TBV, PD
2021 m.
apie smurto, seksualinio išnaudojimo, policijos sistemos darbuotojams ŽIV
I–IV ketv.
prievartos ir priekabiavimo lyties (sk.) – 1.
pagrindu prevencijos ir skundų
nagrinėjimo
nurodytais
atvejais
mechanizmus.
PD TBV kartu su PD ŽIV psichologais parengė informacinį lankstinuką, kuris skirtas policijos darbuotojų
supratimo skatinimui siekiant skleisti informaciją apie požymius (veiksmus) dėl galimo seksualinio ar
lyties pagrindu priekabiavimo atvejų ir, kur kreiptis tokiais atvejais. 2021 m. rugsėjo 2 d. informacija
patalpinta Lietuvos policijos intranete ir išplatinta visiems darbuotojams elektroniniu paštu.
2021 m. gruodžio 1 d. lankstinukas, pasikeitus psichologų ir dvasinę pagalbą teikiančių darbuotojų
kontaktams, buvo atnaujintas.
Lankstinuką galima rasti https://intranetas.policija.lt/darbui/administravimas/smurtui-priekabiavimuidarbe-ne. Informacija pagal poreikį bus nuolat atnaujinama.
Rodiklis įgyvendintas.
41. Keistis patirtimi su užsienio Tema įtraukta į susitikimų su PD TBV, PD
2021 m.
partneriais, kaip motyvuoti moteris užsienio partneriais darbotvarkes, ŽIV
I–IV ketv.
dalyvauti civilinėse tarptautinėse ir ne mažiau kaip (sk.) – 2.
Europos
Sąjungos
misijose
ar
Dalyvauta
konsultacijose
su
operacijose.
valstybėmis, ne mažiau kaip (sk.) –
2.
2021 m. PD TBV dalyvavo 12 konsultacijų (seminarų) su užsienio valstybėmis (Vokietija, Suomija,
Šveicarija, Portugalija, Vengrija, Austrija), kuriose buvo diskutuojama ir keičiamasi informacija apie
moterų patirtį dalyvaujant konkrečiose tarptautinėse misijose, patirtus iššūkius ir galimybes bei aptartas
klausimas, kaip labiau skatinti moteris dalyvauti tarptautinėse misijose ir (ar) operacijose.

29
PD TBV organizavo du nuotolinius renginius:
2021 m gegužės 27 d. nuotolinis tarptautinis seminaras „Policijos moterys ES ir tarptautinėse misijose:
iššūkiai ir galimybės“, kurio metu užsienio partneriai iš Vokietijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Belgijos ir
Sakartvelo dalijosi patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais dėl moterų įtraukimo į tarptautines operacijas ir
misijas svarba ir reikšme Europos Sąjungos lygmeniu, skatino plėtoti geresnį policijos moterų atstovavimą
ir motyvuoti moteris dalyvauti Europos Sąjungos ir tarptautinėse misijose įvairiais lygmenimis, įskaitant
vadovavimą. Nuotoliniame renginyje dalyvavo 63 Lietuvos policijos darbuotojai.
2021 m. rugsėjo 22 d. nuotolinis seminaras „Policijos moterys ES ir tarptautinėse misijose: pasiruošimas ir
adaptacija“. Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su pasiruošimu, adaptacija, komandiniu darbu,
kylančiomis psichologinėmis problemomis Europos Sąjungos ir tarptautinėse misijose, siekiant skatinti
policijoje dirbančias moteris dalyvauti Europos Sąjungos ir tarptautinėse misijose įvairiais lygmenimis ir
tinkamai joms pasiruošti. Seminaro metu savo patirtimi dalijosi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovai, lietuvės pareigūnės dirbančios
misijose Sakartvele ir Kipre. Iš viso dalyvavo 87 Lietuvos policijos darbuotojai.
Rodikliai įgyvendinti.
42. Pagal kompetenciją įtraukti Darbotvarkės „Moterys, taika ir PD ŽIV, PD 2021 m.
darbotvarkės „Moterys, taika ir saugumas“
tema
įtraukta
į TBV
I–IV ketv.
saugumas“
temas
į
mokymus konsultacijų su besirengiančiais ar
asmenims, kurie rengiasi išvykti į svarstančiais galimybę vykti į
tarptautines operacijas ir Europos tarptautines operacijas ir Europos
Sąjungos mokymo misijas, Lietuvos Sąjungos
mokymo
misijas
Respublikos diplomatines atstovybes, asmenimis darbotvarkes, ne mažiau
konsulines įstaigas ir specialiąsias kaip (sk.) – 2.
misijas.
PD TBV atstovai 2021 m. dalyvavo 10 tarptautinių renginių (UN, OSCE, DCAF, CEPOL, ESDC, DCAF),
skirtų civilinių ir tarptautinių misijų pokyčių valdymui, moterų skatinimui ir gerosios praktikos
pavyzdžiams pasidalyti. Minėtuose mokymuose sukaupta medžiaga bus perduota PD ŽIV siekiant minėta
informacija dalytis su Lietuvos policijos pareigūnais, siekiančiais ar svarstančiais vykti į tarptautines ar
Europos Sąjungos misijas.
Rodiklis įgyvendintas.
43. Organizuoti, koordinuoti ir Dalyvauta
FRONTEX
PD TBV
2021 m.
užtikrinti
policijos
pareigūnų koordinuotuose
bendrosiose
I–IV ketv.
dalyvavimą
FRONTEX operacijose (proc.) – 100.
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koordinuojamose
tarptautinėse
bendrosiose operacijose.
Pagal naują FRONTEX bendrųjų operacijų koordinavimo tvarką valstybė narė kiekvienais metais numato
ir pateikia pareigūnų (pretendentų), kurie galėtų dalyvauti einamaisiais metais FRONTEX bendrosiose
operacijose, sąrašą, planavimo pusmečiais ar ketvirčiais nėra. Lietuvos policija 2021 metais pateikė 25
policijos pareigūnų kandidatūras. Per 2021 m. 1 pusmetį FRONTEX koordinuojamose bendrosiose
operacijose dalyvavo 4 policijos pareigūnai, t. y. 16 proc. nuo viso 2021 metų planuojamo išsiųsti
pareigūnų skaičiaus.
2021 m. liepos mėn. Lietuvai susidūrus su nelegalios migracijos srautais ir to keliamais iššūkiais, vidaus
reikalų ministrės sprendimu buvo sustabdytas Lietuvos pareigūnų dalyvavimas FRONTEX bendrosiose
operacijose, todėl 2021 m. II pusmetį nė vienas policijos pareigūnas nebuvo komandiruotas.
Rodiklis nepasiektas.
44. Stiprinti viešųjų pirkimų sutarčių Pateiktas siūlymas dėl „EcoCost“
PD Viešųjų
2021 m.
vykdymo kontrolę.
sutarčių
vykdymo
modulio pirkimų skyrius I–IV ketv.
tobulinimo (numatant, kad sutarties (toliau – VPS)
administratorius
ir
pirkimo
vykdytojas gautų pranešimus apie
sutarties terminų pabaigą likus 14
dienų) (sk.) – 1.
Organizuoti mokymai sutarties
administratoriams
ir
viešųjų
pirkimų specialistams apie sutarčių
kontrolės vykdymą „EcoCost“ (sk.)
– 1.
Sutarties administratoriams ir pirkimo vykdytojams „EcoCost“ programoje išsiųsti pranešimai apie
sutarties pabaigos terminą. Sutarčių administratoriai buvo mokomi individualiai ir pagal poreikį per darbo
susitikimus dėl pirkimų planavimo.
Rodikliai įgyvendinti.
45. Užtikrinti laiku atliekamus viešųjų 1. Sukurta ir įdiegta „EcoCost“ ir PD VPS, PD 2021 m. II–
pirkimų procesų pokyčius, susijusius Viešojo
sektoriaus
finansinės Buhalterinės IV ketv.
su Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaitos
bendrojo
posistemio
apskaitos
2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. (toliau – FVAIS) sąsaja (sk.) – 1.
valdyba (toliau
1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus 2. Susiję proceso dalyviai10 – BAV), PD FV
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finansų valdymo informacinių sistemų
ir jų naudojimo“ įgyvendinimu ir
Lietuvos policijos sistemos įstaigų
perėjimo prie bendros viešojo
sektoriaus
finansų
valdymo
informacinės sistemos.

išmokyti
nustatyti
sutarties
dimensijas ir perduoti informaciją į
FVAIS (proc.) – 100.
3. „EcoCost“ užregistruotų pirkimo
sutarčių, kurios perduotos į FVAIS,
dalis (proc.) – 100.
„EcoCost“ ir Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio sąsaja įdiegta 2021 m. gegužės
5 d. Visos (100 proc.) „EcoCost“ užregistruotos pirkimo sutartys (jų dimensijos) yra perduodamos į
FVAIS. Visi (100 proc.) susiję proceso dalyviai (PD BAV darbuotojai) išmokyti nustatyti sutarties
dimensijas ir jas toliau tvarkyti FVAIS.
Rodikliai įgyvendinti.
46. Vykdyti stebėseną dėl galbūt Atlikta
nuotolinė
tarnybinių
PD TVV
2021 m.
pareigūnų
vykdomų
nebūdingų automobilių plovimo ir valymo
I–IV ketv.
funkcijų.
sutarčių vykdymo stebėsena ir
pateiktos išvados ir siūlymai dėl
šios srities veiklos tobulinimo (sk.)
– 1.
Atlikta pradinė šios srities analizė ir policijos generalinio komisaro pavaduotojui PD TVV Aptarnavimo
skyriaus vedėjo 2021-05-03 tarnybiniu pranešimu Nr. 5-PR2-988 pateikti siūlymai, kuriems pritarta iš
dalies.
2021-09-04 protokoliniais nutarimais (Nr. 5-P1-43, 9 punktas) buvo priimti sprendimai aps. VPK PK
steigti nutolusias PD TVV Aptarnavimo skyriaus darbo vietas ir jose dirbantiems darbuotojams numatyti
transporto priemonių plovimo ir salonų valymų organizavimo funkcijas.
Rodiklis įgyvendintas.
47. Stebėti policijos sistemoje „Redmine“ sistemoje suvestos
PD VOPS
2021 m.
vykdomų pokyčių atitiktį nustatytai pokyčių
planų
priemonės
I– IV ketv.
11
tvarkai.
(veiksmai) ir priskirti atsakingi
asmenys (proc.) – 100.
Policijos projektų valdymo sistemoje „Redmine“ suvestas Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinių ir policijos įstaigų imuniteto ir vidaus tyrimų bei
administravimo padalinių funkcijų centralizavimo planas (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m.
10 PD VPS, PD BAV, PD FIV.
11 Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 5-V-824 „Dėl Pokyčių policijos įstaigose valdymo procesų dokumentacijos patvirtinimo“.
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birželio 8 d. įsakymas Nr. 5-V-441), plano priemonės ir paskirti atsakingi asmenys (100 proc.). Atsakingi
asmenys ir PD VOPS reguliariai fiksuoja plano priemonių įgyvendinimą.
Rodiklis įgyvendintas.
48. Įteisinti policijos vaizdo tvarkymo
PD ITV, PD 2021 m.
sistemą.
Duomenų
I–III ketv.
apsaugos
skyrius (toliau –
DAS)
Parengtas Policijos vaizdo tvarkymo informacinės sistemos nuostatų projektas. Projektas perduotas LKPB,
kuris koreguoja nuostatų projektą pagal savo poreikius. LKPB bus atsakingas už tolesnį policijos vaizdo
tvarkymo sistemos vystymą.
Dėl derinant nuostatus padidėjusios sistemos apimties audito priemonės (taip pat ir veiksmo) įgyvendinimo
terminas atidėtas iki 2022 m. gruodžio 31 d.
49. Kompiuterizuotų darbo vietų Apribotas USB išorės įrenginių
PD ITV
2021 m.
saugos reikalavimų didinimas.
naudojimas
kompiuterizuotose
I–IV ketv.
darbo vietose su „Windows OS“
(proc.) – 100.
Įjungtas privalomas saityno (angl.
web) elektroninio pašto dviejų
faktorių
autentifikavimo
mechanizmas (proc.) – 100.
Apribotas
elektroninio
pašto
naudojimas iš užsienio IP adresų
(proc.) – 100.
2021 m. buvo atliktos šios veiklos:
 Įdiegtos ir sukonfigūruotos USB išorės įrenginių ribojimo techninės priemonės. USB išorės
įrenginių ribojimas įjungtas PD kompiuterizuotoms darbo vietoms, šiuo metu stebimas veikimas,
ruošiamasi ribojimą įjungti policijos įstaigoms.
 Dviejų faktorių autentifikavimo mechanizmas įjungtas, naudotojai gali savarankiškai aktyvuoti
dviejų faktorių autentifikavimą savo paskyrai. Stebimas technologijos veikimas, ruošiamasi privalomam
aktyvavimui visoms el. pašto paskyroms.
 Ruošiamasi apriboti el. pašto naudojimą iš užsienio IP adresų, testuojamas sprendimas.
Iš technologinės pusės rodiklių įgyvendinimui pasiruošta 100 proc., tačiau įgyvendinimui numatyta
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apimtimi reikalingi reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai. Jų projektai parengti ir šiuo metu derinami.
Rodikliai įgyvendinti.
50. Patobulinti Greitosios patikros
Įdiegta naujų Greitosios patikros PD ITV, PD
2021 m.
aplikaciją naujais funkcionalumais.
aplikacijos funkcionalumų (sk.) – 2.
VPV
I–II ketv.
Veiksmas buvo įgyvendintas didesne apimtimi, nei suplanuota. Įdiegti šie nauji funkcionalumai:
1. Į Greitosios patikros aplikaciją integruotas funkcionalumas „Galimybių pasas“. Tikrindami asmenį
pareigūnai turi galimybę matyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pateikiamus duomenis apie
asmens turimą galiojantį galimybių pasą, galimą sirgimą COVID-19.
2. Sukurta Kaliningrado tranzito užrašinė, kurioje pareigūnai gali įvesti automobilį, automobilio keleivius,
pažymėti, ar Lietuvos sieną kirto su leidimu, gali Policijos registruojamų įvykių registre priskirti
pažeidimo identifikacinį kodą.
3. Įgyvendintas savivaldybių ribų kirtimo tikrinimo funkcionalumas. Funkcionalumas buvo naudojamas
tikrinant, ar asmuo turi teisę kirsti savivaldybės ribas (kai tokie ribojimai galiojo).
4. Įdiegtas nusižengimų fiksavimo funkcionalumas ANR, padėsiantis fiksuoti administracinius
nusižengimus, susijusius su transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) pažeidimais, kai nusižengimo
fiksavimo vietoje nėra transporto priemonės savininko ar valdytojo.
Rodiklis įgyvendintas.
51. Įgyvendinti arba dalyvauti Pagal
nustatytus
terminus
PD TVV
2021 m.
įgyvendinant
pagal
nurodytas įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
I–IV ketv.
vykdymo atsakomybes Kenksmingų ir – 100 proc.
pavojingų veiksnių valdymo ir
priemokos už darbą, kai vidaus
tarnybos sistemos pareigūną veikia
kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai,
dydžio nustatymo ir jos skyrimo
vidaus tarnybos sistemoje tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m.
gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos
statuto įgyvendinimo“, įgyvendinimo
plane (Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2020 m. lapkričio 12 d.
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įsakymas Nr. 5-V-927) numatytas
priemones.
2021 m. pagal nustatytus terminus įgyvendintų priemonių dalis (proc.) siekia 100 proc.
Įgyvendintos šios veiklos:
1. Atnaujintas specifinės veiklos sąrašas (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. vasario 23 d.
įsakymas Nr. 5-V-149 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų specifinės veiklos vykdymo“).
2. Parengtas ir patvirtintas rizikos veiksnių sąrašas (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m.
vasario 26 d. įsakymas Nr. 5-V-158 „Dėl Pareigūnų ar kursantų, vykdančių specifinę veiklą, esamų ir
galimų kenksmingų ir pavojingų rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo“).
3. Atnaujintas ir patvirtintas rizikos veiksnių sąrašas (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m.
rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 5-V-840 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. vasario 26 d.
įsakymo Nr. 5-V-158 „Dėl Pareigūnų ar kursantų, vykdančių specifinę veiklą, esamų ir galimų kenksmingų
ir pavojingų rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“).
4. Sudaryta ir patvirtinta komisija (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. gegužės 11 d.
įsakymas Nr. 5-V-368 „Dėl Pareigūnus ar kursantus, vykdančius specifinę veiklą, veikiančių kenksmingų ir
pavojingų veiksnių rizikos dydžių nustatymo komisijos sudarymo“).
5. Organizuotas pirmas komisijos posėdis, surašytas protokolas (Pareigūnus ar kursantus, vykdančius
specifinę veiklą, veikiančių kenksmingų ir pavojingų veiksnių rizikos dydžių nustatymo komisijos 202105-24 posėdžio protokolas Nr. 5-P1-242).
6. Organizuotos diskusijos, svarstymai ir balsavimas dėl rizikos dydžių. Surašytas Pareigūnus ar kursantus,
vykdančius specifinę veiklą, veikiančių kenksmingų ir pavojingų veiksnių rizikos dydžių nustatymo
komisijos 2021-07-05 posėdžio protokolas Nr. 5-P1-355.
7. Parengtas įsakymo projektas „Dėl Pareigūnus ar kursantus, vykdančius specifinę veiklą, veikiančių
kenksmingų ir (ar) pavojingų veiksnių rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymo lentelės patvirtinimo“.
Rodiklis įgyvendintas.
52. Tobulinti transporto priemonių 1. Išanalizuota transporto priemonių
PD VAKV
2021 m.
nuvežimo ir saugojimo pagal policijos nuvežimo ir saugojimo situacija
I–II ketv.
įstaigų atliekamus tyrimus teisinį policijos įstaigose ir pateikti
reglamentavimą, sudaryti sąlygas siūlymai
dėl
teisinio
sumažinti
išlaidoms
už
tokias reglamentavimo
tobulinimo
ir
paslaugas.
veiklos šioje srityje organizavimo
(sk.) – 1.
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2. Parengta (patobulinta) teisės aktų, PD TVV, PD 2021 m. II–
susijusių su transporto priemonių Teisės skyrius
IV ketv.
nuvežimu (sk.) – 2.
(toliau – TS),
PD VAKV
Įgyvendinant Policijos tarybos posėdyje (2021 m. sausio 8 d. posėdžio protokolas Nr. 5-P1-2) duotą
pavedimą atlikti analizę ir pateikti siūlymus dėl galimybių optimizuoti augančias išlaidas transporto
priemonių nuvežimui ir saugojimui, PD VAKV buvo atlikta teisinio reglamentavimo, 2020 m. policijos
įstaigose susiklosčiusios praktikos priverstinai nuvežant ir saugant transporto priemones analizė, įvertintos
su ūkio subjektais sudarytos sutartys ir šių sutarčių pagrindu pateiktos patirtos išlaidos. 2021 m. kovo 17 d.
parengta PD VAKV pažyma Nr. 5-IL-3696 ,,Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo
organizavimo policijos įstaigose“.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 5-V-386 patvirtinta Tipinė
transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų teikimo sutartis
ir Tipinė transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų
techninė specifikacija.
PD ŽIV parengtas ir išsiųstas tarpinstituciniam derinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
gegužės 11 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto
turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir
pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
PD atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projektą, pateikė siūlymus dėl nuostatų, reglamentuojančių
transporto priemonių nuvežimą, tobulinimo. Minėto įstatymo pakeitimų įsigaliojimas numatytas nuo
2022 m. sausio 1 d. ir sudarys prielaidas sumažinti policijos įstaigų išlaidas transporto priemonių
saugojimui. Taip pat pateikti siūlymai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl atsakomybės
reglamentavimo laikinai grąžinant transporto priemonę savininkui tobulinimo.
Parengtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 5-V-200 ,,Dėl Policijos
pareigūnų veiksmų priimant sprendimus nušalinti nuo transporto priemonių vairavimo, priverstinai nuvežti
transporto priemonę ir uždrausti toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
Rodikliai įgyvendinti.
53. Įgyvendinti naujas Lietuvos Parengtas ir pateiktas tvirtinti
PD VOPS,
2021 m.
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus vidaus kontrolės politikos projektas
PD VAKV
II ketv.
audito įstatymo nuostatas ir tobulinti (sk.) – 1.
vidaus kontrolės sistemą.
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Parengta ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 5-V-404 „Dėl
Policijos įstaigų vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Policijos įstaigų vidaus kontrolės
politika.
Rodiklis įgyvendintas.
54. Parengti ataskaitą apie 2020 m. Parengta ataskaitų (sk.) – 4.
PD VAKV,
2021 m.
vykdytas vidaus kontrolės priemones
PD VOPS
I ketv.
policijos
administravimo
ir
pagrindinėje veiklos srityse.
1. Parengta PD struktūrinių padalinių ir specializuotų policijos įstaigų 2020 metais vykdytų vidaus
kontrolės priemonių ataskaita (2021 m. vasario 26 d. Nr. 5-IL-2893).
2. Parengta aps. VPK 2020 m. vykdytų vidaus kontrolės priemonių ataskaita (2021 m. kovo 9 d. Nr. 5-IL3397).
3. Parengtas aps. VPK 2020 m. spalio–gruodžio mėn. vykdytų slaptų patikrinimų apibendrinimas (2021 m.
kovo 9 d. Nr. 5-PR2-634).
55. Identifikuoti ir nustatyti 2021 metų Parengtas tarnybinis pranešimas dėl
PD VAKV,
2021 m.
prioritetines kuruojamos veiklos srities 2021 metų prioritetinių kuruojamos
PD VOPS
I ketv.
kryptis
svarbiausiems
rizikos veiklos
srities
krypčių
veiksmams mažinti.
svarbiausiems rizikos veiksmams
mažinti (sk.) – 2.
2021 vasario 12 d. PD VOPS vadovo tarnybiniame pranešime Nr. 5-PR2-465 „Dėl 2021 m. prioritetinių
kuruojamos veiklos srities krypčių svarbiausiems rizikos veiksniams mažinti“ įvardintos 2021 m. rizikos
administravimo srityje.
PD VAKV vedėjo 2021 m. vasario 17 d. tarnybiniame pranešime Nr. 5-PR2-491 ,,Dėl 2021 metų
prioritetinių kuruojamos veiklos srities krypčių svarbiausiems rizikos veiksniams mažinti“ nurodytos
2021 m. rizikos policijos pagrindinės veiklos srityje.
Rodiklis įgyvendintas.
56. Inicijuoti ir koordinuoti slaptų Parengtas sprendimas dėl slapto
PD VAKV
2021 m. II–
patikrinimų atlikimą aps. VPK.
policijos uždavinių įgyvendinimo
IV ketv.
atlikimo (sk.) – 1.
Slapti patikrinimai buvo inicijuoti 2021 m. liepos mėn. (policijos generalinio komisaro pavaduotojo
S. Tamulevičiaus 2021-06-30 sprendimu Nr. 5-IL-8612 „Dėl slapto policijos uždavinių įgyvendinimo
atlikimo“). Šalies mastu atlikta 18 slaptų patikrinimų.
Rodiklis įgyvendintas.
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57.
Vykdyti
nuotoliniu
būdu Atlikti vertinimai (sk.) – 4.
PD VAKV,
2021 m.
apdorojamų C kategorijos PRĮR
PD PVV
I–IV ketv.
pranešimų
kokybės
stebėseną
(vertinimą).
Atliktas patikrinimas dėl nuotoliniu būdu apdorotų C kategorijos pranešimų, kai pranešėjai buvo nukreipti
pateikti pareiškimus per portalą www.epolicija.lt (2021-07-29 ataskaita Nr. 5-IL-9769).
58. Atlikti per e. policiją gautų Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VAKV
2021 m. II–
pranešimų (pagal tipus „turtinė veika“
IV ketv.
ir „nusikaltimai asmeniui“), kurie
buvo perduoti į PK, tolesnio tyrimo
vertinimą.
Atliktas patikrinimas, 2021-09-30 parengta ataskaita Nr. 5-IL-12280 „Dėl Policijos registruojamų įvykių
registre užregistruotų pranešimų, pateiktų per www.epolicija.lt, kokybės vertinimo, atlikto nuotoliniu
būdu“.
Rodiklis įgyvendintas.
59. Atlikti aps. VPK struktūrinių Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD VAKV
2021 m. II–
padalinių pareigūnų pirminių būtinųjų
IV ketv.
veiksmų reaguojant į nesudėtingas
nusikalstamas veikas (pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso
178, 187, 284 ir 140 straipsnius)
kokybės vertinimą.
2021 m. II ketv. atliktas visų 10 aps. VPK vertinimas. Parengtos ataskaitos dėl pirminių būtinųjų veiksmų
atlikimo kokybės reaguojant į nesudėtingas nusikalstamas veikas patikrinimo, atlikto nuotoliniu būdu
(2021-06-03 Nr. 5-IL-7453 (Utenos aps. VPK); Nr. 5-IL-7452 (Telšių aps. VPK); Nr. 5-IL-7451 (Šiaulių
aps. VPK); Nr. 5-IL-7450 (Panevėžio aps. VPK); Nr. 5-IL-7449 (Alytaus aps. VPK); Nr. 5-IL-7448 (Kauno
aps. VPK); Nr. 5-IL-7447 (Klaipėdos aps. VPK); Nr. 5-IL-7446 (Marijampolės aps. VPK); Nr. 5-IL-7445
(Vilniaus aps. VPK); Nr. 5-IL-7444 (Tauragės aps. VPK)). 2021 m. IV ketv. pakartotinai atliktas visų 10
aps. VPK vertinimas. Parengta ataskaita (2021-11-18 Nr. 5-IL-15149) dėl pirminių būtinųjų veiksmų
atlikimo kokybės reaguojant į nesudėtingas nusikalstamas veikas patikrinimo, atlikto nuotoliniu būdu.
Rodiklis įgyvendintas.
60. Atlikti ikiteisminių tyrimų, Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VAKV
2021 m. II–
kuriuose
proceso
dalyviai
yra
IV ketv.
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nepilnamečiai nukentėjusieji, veiksmų
kokybės vertinimą.
Patikrinimas atliktas, 2021-09-27 parengta atskaita Nr. 5-IL-12041 „Dėl apskričių vyriausiųjų policijos
komisariatų ikiteisminių tyrimų, kuriuose proceso dalyviai yra nepilnamečiai / mažamečiai nukentėjusieji
vertinimo, atlikto nuotoliniu būdu“.
Rodiklis įgyvendintas.
61.
Atlikti
smulkių
vagysčių Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VPV
2021 m.
kvalifikavimo
kaip
tęstinių
I–IV ketv
nusikalstamų veikų vertinimą.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2021-11-23 nutarimu pakoregavo teisminę
praktiką, pagal kurią šiuo metu praktiškai neįmanoma dėl kelių administracinių nusižengimų, kurių žala
viršija 3 bazinius baudų ir nuobaudų dydžius pradėti ikiteisminį tyrimą, priemonė nebus vykdoma.
Rodiklis neįgyvendintas.
62. Atlikti nepilnamečių nuo 16 iki Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD VPV
2021 m.
18 m.
padarytų
administracinių
I–IV ketv.
nusižengimų, nustatytų ANK 481
straipsnyje
„Nedidelis
viešosios
tvarkos pažeidimas“ ir 488 straipsnyje
„Viešosios rimties trikdymas“, tyrimo
teisėtumo ir kokybės vertinimą.
2021-10-18 parengta pažyma 5-IL-13374 „Dėl nepilnamečių nuo 16 iki 18 m. padarytų administracinių
nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 481 straipsnio
„Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas“ ir 488 straipsnio „Viešosios rimties trikdymas“ tyrimo
(registravimo) teisėtumo ir kokybės vertinimo“.
Antras vertinimas parengtas ir pateiktas derinti.
Rodiklis įgyvendintas.
63.
Atlikti
administracinių Atliktas vertinimas (sk.) – 4.
PD VPV
2021 m.
nusižengimų teisenų ir ANR tvarkomų
I–IV ketv.
duomenų kokybės vertinimą.
Parengtos 3 pažymos:
1. 2021-03-12 parengta pažyma Nr. 5-S-4119 „Dėl Administracinių nusižengimų registre tvarkomų
duomenų kokybės vertinimo“.

39
2. 2021-06-01 parengta pažyma Nr. 5-IL-7279 „Dėl nuotoliniu būdu atlikto Administracinių nusižengimų
registre tvarkomų duomenų kokybės vertinimo“.
3. 2021-10-06 parengta pažyma Nr. 5-IL-12587 „Dėl nuotoliniu būdu atlikto Administracinių nusižengimų
registre tvarkomų duomenų kokybės vertinimo“.
Ketvirto ketvirčio pažyma parengta ir pateikta derinti.
Rodiklis įgyvendintas.
64. Atlikti PRĮR gautų pranešimų apie Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VPV
2021 m.
galbūt nepilnamečių iki 16 metų
I–IV ketv.
padarytus
administracinius
nusižengimus, nagrinėjimo (tyrimo)
vertinimą.
2022-01-03 parengta pažyma Nr. 5-IL-127 „Dėl PRĮR gautų pranešimų apie galimai nepilnamečių iki 16
metų padarytus administracinius nusižengimus, nagrinėjimo ir tyrimo vertinimo“.
Rodiklis įgyvendintas.
65. Atlikti asmenų pristatymo į Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD VAKV,
2021 m.
policijos įstaigas teisėtumo vertinimą.
PD VPV
I–IV ketv.
2021-05-03 parengta ataskaita Nr. 5-IL-5846 „Dėl asmenų pristatymo į policijos įstaigas pagrįstumo ir
teisėtumo vertinimo, atlikto nuotoliniu būdu“.
Atliktas patikrinimas, 2021-09-30 parengta ataskaita Nr. 5-IL-12278 „Dėl asmenų, įtariamų padarius
nusikalstamą veiką, sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigas teistumo vertinimo, atlikto nuotoliniu
būdu“.
Antra priemonė vis dar vykdoma. Planuojama įvykdyti per 2022 m. I ketvirtį.
Rodiklis įgyvendintas.
66. Atlikti į policijos areštines Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD PVV
2021
m.
uždaromų asmenų daktiloskopinių
III–IV ketv.
duomenų ir DNR ėminių (asmens
seilių) surinkimo vertinimą.
Atliktas 1 vertinimas (PD PVV 2021-10-18 ataskaita Nr. 5-IL-13375 ,,Ataskaita dėl nuotoliniu būdu atlikto
patikrinimo“, LPKTC 2021-11-09 ataskaita Nr. 140-IL-1807 ,,Ataskaita dėl vykdytos apskričių vyriausiųjų
policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padalinių pareigūnų daktiloskopinių duomenų ir DNR ėminių
paėmimo iš asmenų, kuriems įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nusikalstamos veikos padarymo,
vertinimo“).
2-ąjį vertinimą, suderinus su PD VAKV, nuspręsta atlikti 2022 m., kadangi atlikus vertinimą III ir IV
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ketvirčiais, nebūtų galima įvertinti realių pokyčių. Vadovaujantis PD VAKV 2021-12-22 tarnybiniu
pranešimu ,,Dėl 2022 metų prioritetinių kuruojamos veiklos srities krypčių svarbiausiems rizikos
veiksniams mažinti“, PD PVV pavesta 2022 m. II ir IV ketvirčiais atlikti į policijos areštines uždaromų
asmenų daktiloskopinių duomenų ir DNR ėminių (asmens seilių) surinkimo vertinimą: analizuojant, ar
policijos areštinių pareigūnai atlieka į policijos areštinę uždaromų asmenų daktiloskopavimą, ar paima
DNR ėminius (asmens seiles), kai tai padaryti būtina.
Rodiklis įgyvendintas.
67. Atlikti darbo su rizikos grupės Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD VPV
2021 m.
asmenimis efektyvumo vertinimą.
I–IV ketv.
Atliktas 1 vertinimas (2021-03-12 pažyma Nr. 5-IL-3541 „Pažyma apie atliktą darbo su rizikos grupės
asmenimis tvarkos aprašo vykdymo nuotolinę stebėseną“). Antros pažymos projektas taip pat parengtas ir
pateiktas derinti.
Rodiklis įgyvendintas.
68. Atlikti prevencinių pokalbių su Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD VPV
2021 m.
rizikos grupės asmenimis aps. VPK
I–IV ketv.
organizavimo ir vykdymo vertinimą.
Atliktas 1 vertinimas (2021-07-05 parengta pažyma Nr. 5-IL-8810 „Dėl rizikos grupės asmenų sąrašų
sudarymo ir prevencinių pokalbių su šiais asmenimis organizavimo ir vykdymo vertinimo“). Antra 2021 m.
pažyma parengta ir pateikta derinti.
Rodiklis įgyvendintas.
69. Atlikti aps. VPK nustatytų rizikos Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD VPV
2021 m.
židinių kontrolės vykdymo vertinimą.
I–IV ketv.
2021-07-09 parengta pažyma Nr. 5-IL-9009 „Dėl apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų 2020 m.
vykdytos rizikos židinių kontrolės“. Antra 2021 m. pažyma parengta ir pateikta derinti.
Rodiklis įgyvendintas.
70. Atlikti aps. VPK operatyvaus Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD PVV
2021 m.
valdymo padalinių pareigūnų „dienos
I–IV ketv.
(pamainos) nuotraukas“.
Atlikti 3 vertinimai.
• 2021 m. gegužės 17–19 d. buvo atlikta vidaus kontrolės priemonė – Utenos aps. VPK Operatyvaus
valdymo skyriaus stebėjimas (2021-07-27 ataskaita Nr. 5-IL-9688 „Dėl Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus stebėjimo“).
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• 2021 m. birželio 1–3 d. buvo atlikta vidaus kontrolės priemonė – Kauno aps. VPK Operatyvaus
valdymo skyriaus stebėjimas (2021-09-15 ataskaita Nr. 5-IL-11570 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Operatyvaus valdymo skyriaus stebėjimo“).
• 2021 m. lapkričio 29–gruodžio 1 d. buvo atlikta vidaus kontrolės priemonė – Šiaulių aps. VPK
Operatyvaus valdymo skyriaus stebėjimas (2021-12-23 ataskaita Nr. 5-IL-17654 „Dėl Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus stebėjimo“).
Rodiklis įgyvendintas.
71. Atlikti policijos pajėgų siuntimo į Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD PVV
2021 m.
C kategorijos įvykius tikslingumo
I–IV ketv.
vertinimą.
Atlikti 2 vertinimai ir parengtos ataskaitos:
• 2021-09-27 ataskaita Nr. 5-IL-12042 „Dėl pajėgų siuntimo į C kategorijos įvykius tikslingumo
vertinimo, atlikto nuotoliniu būdu“.
• 2021-11-29 ataskaita Nr. 5-IL-15638 „Dėl pajėgų siuntimo į C kategorijos įvykius tikslingumo
vertinimo, atlikto nuotoliniu būdu“).
Rodiklis įgyvendintas.
72. Atlikti aps. VPK operatyvaus Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
PD PVV
2021 m.
valdymo padalinių pareigūnų darbo,
I–IV ketv.
susijusio su laiku atliktu PD
informavimu apie ypatingus įvykius,
vertinimą.
Atliktas 1 vertinimas (PD PVV viršininko 2021-08-13 tarnybinis pranešimas Nr. 5-PR2-1618 „Dėl
apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų operatyvaus valdymo padalinių pareigūnų darbo, susijusio su
savalaikiu policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos informavimu apie ypatingus įvykius,
vertinimo“), kitas nuo 2021 m. rugpjūčio iki 2021 m. gruodžio vertinimas atliekamas pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui.
Rodiklis įgyvendintas.
73. Atlikti Policijos pajėgų vienetų Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VPV
2021 m.
veiklos
organizavimo
aprašo,
I–IV ketv.
patvirtinto
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro 2020 m. gegužės
28 d. įsakymu Nr. 5-V-420 „Dėl
Policijos pajėgų vienetų veiklos
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organizavimo aprašo patvirtinimo“,
nuostatų dėl prižiūrimos teritorijos
skirstymo į sektorius ir informacijos
apie sektorius kaupimo, vykdymo
vertinimą.
Veiksmas neįvykdyta, kadangi apskrityse strigo sektorių priskyrimas pajėgoms. Išsiųstas papildomas raštas
aps. VPK dėl sektorių priskyrimo. Bus siūloma veiksmą vykdyti 2022 m. II pusmetį.
Rodiklis neįgyvendintas.
74. Atlikti aps. VPK priimtų Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VPV
2021 m.
sprendimų
dėl
leidimų
laikyti
I–IV ketv.
(nešiotis)
ginklus
ir
apsaugos
darbuotojų pažymėjimų išdavimo
teisėtumo vertinimą.
Atsižvelgiant į tai, kad vertinami aps. VPK priimti sprendimai, apimantys visus 2021 m., pažyma dar
rengiama. Pažymą planuojama parengti iki 2022 m. sausio 14 d.
Rodiklis įgyvendintas.
75. Atlikti informacijos perdavimo Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VPV
2021 m.
specializuotos kompleksinės pagalbos
I–IV ketv.
centrams apie smurtą patyrusį
pilnametį asmenį SAA įvykiuose,
kurie buvo perduoti į IBPS, vertinimą.
Veiksmo vykdymas buvo suplanuotas 2021 m. rugsėjo mėn., tačiau iš darbo išėjus už šio veiksmo
vykdymą atsakingam pareigūnui veikla nebuvo įgyvendinta ir ją bus siūloma vykdyti 2022 m.
Rodiklis neįgyvendintas.
76. Atlikti korupcijos pasireiškimo Parengtas asmenų aptarnavimo PD Imuniteto 2021 m.
tikimybės
nustatymą
asmenų asmeniui atvykus į policijos įstaigą valdyba (toliau III–IV
aptarnavimo asmeniui atvykus į ir policijos pareigūnams reaguojant – IV)
ketv.
policijos
įstaigą
ir
policijos į pranešimus įvykio vietoje srities
pareigūnams reaguojant į pranešimus vertinimo aprašymas.
įvykio vietoje srityje.
PD IV parengė asmenų aptarnavimo asmeniui atvykus į policijos įstaigą ir policijos pareigūnams
reaguojant į pranešimus įvykio vietoje srities vertinimo aprašymą (2021-09-28 Nr. 5-IL-12106).
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01.08.01.01.02 Vykdyti
policijos
sistemos
ryšių,
informacinės ir kitos
aprūpinimo
infrastruktūros plėtrą,
policijos
sistemos
pareigūnams teisės
aktuose
nustatytus
socialinius
įsipareigojimus

Rodiklis įgyvendintas.
77. Parengti mokymus korupcijos Parengti mokymai virtualiojoje PD IV, PD ŽIV 2021 m.
prevencijos tematika.
mokymosi aplinkoje „Moodle“
I–III ketv.
„Korupcijos prevencija ir tarnybinė
etika“ (sk.) – 1.
PD IV įrašė mokymus, parengė skaidres ir baigiamąjį testą tema „Korupcijos prevencija ir tarnybinė
etika“.
2021 m. buvo nupirkti ir parengti nuotoliniai korupcijos prevencijos mokymai, kurie bus organizuojami
2022 m. visiems policijos sistemos darbuotojams.
Rodiklis įgyvendintas.
1. Koordinuoti ir kontroliuoti lėšų, Skirtų asignavimų panaudojimas
PD FV
2021 m.
20279,0
skirtų policijos įstaigų policijos (proc.) – 100.
I–IV ketv. 3
darbuotojų
socialinių
garantijų,
centralizuoto aprūpinimo išlaidoms,
panaudojimą.
Lėšų panaudojimas per 2021 m.: 2021 m. skirta 11 776,6 tūkst. Eur (patikslintas planas), panaudota 11
770,2 tūkst. Eur (99,95 proc. 2021 m. planuotų lėšų).
2. Koordinuoti Kauno, Panevėžio ir Parengta informacija apie projekto
PD TVV
2021 m.
Šiaulių PPP12 projektus, siekiant įgyvendinimą (sk.) – 3.
I–IV ketv.
užtikrinti policijos įstaigų ir teritorinių
padalinių teikiamų viešųjų paslaugų
kokybę ir prieinamumą, gerinti
pareigūnų darbo sąlygas.
 Kauno PPP: pastato eksploatacijos pradžia numatyta 2022-01-01. Pagal pasirašytas sutartis III–IV
ketvirčiais atlikti baldų ir įrangos pirkimai. Padaliniai į pastatą pradėjo kraustytis nuo 2021 m. gruodžio
1 d. Vykdomas valgyklos patalpų nuomos konkursas maitinimo paslaugai suteikti. Planuojama, kad
2022 m. vasario mėn. bus baigtas formuoti padalytas žemės sklypas Kaune, Radvilėnų pl. 1D.
 Panevėžio PPP: pastato eksploatacijos pradžia numatyta 2022-08-05. Vykdomi statybos darbai.
 Šiaulių PPP: 2021-04-20 pateiktas sutikimas dėl nekilnojamojo turto, trukdančio statyti naujus statinius,
nurašymo ir likvidavimo. Parengtas nurašyto nekilnojamojo turto, adresu: Purienų g. 44 ir 48, Šiauliai,
griovimo aprašas. Vyksta pirkimo procedūros. Nagrinėjami pretendentų pirmieji pasiūlymai. Su Lietuvos
Respublikos finansų ministerija suderintas Partnerystės sutarties projektas.

12 PPP – valstybinio ir privataus kapitalo partnerystės principu vystomi projektai (angl. Public Private Partnership).

44
Rodiklis įgyvendintas.
3. Organizuoti mokomuosius vizitus Suorganizuota mokomųjų vizitų
PD TBV
2021 m.
Europos Sąjungos Rytų partnerystės ir Europos Sąjungos Rytų partnerystės
I–IV ketv.
kitų
besivystančių
valstybių ir kitų besivystančių valstybių
teisėsaugos institucijų atstovams, atstovams (skaičius) – 4.
perduodant Lietuvos policijos patirtį
kovos su organizuotu nusikalstamumu,
teisėsaugos ir teisėsaugos institucijų
administravimo srityje; prisidėti prie
kitų Lietuvos patirties perdavimo
priemonių.
Įgyvendinant Dvynių projektą „Reform of the initial and continuous training of the police system in the
Republic of Moldova“, 2021 m. kovo 14–27 d. Lietuvoje lankėsi Moldovos vidaus reikalų ministerijos,
Generalinio policijos inspektorato ir akademijos „Stefan cel Mare“ vadovai ir kiti ekspertai (iš viso 10
asmenų). Vizito metu Moldovos atstovams buvo pristatyta ir pasidalyta gerąja patirtimi apie Lietuvos
policijos sistemą ir jos strateginius pokyčius, Lietuvos policijoje taikomą šiuolaikišką vadybos sistemą,
Mokymų kokybės užtikrinimo sistemą, policijos komisariatų veiklą, užtikrinant viešąjį saugumą,
nusikalstamų veikų prevenciją ir atskleidimą – naujausius metodus ir efektyviausius sprendimus, taip pat
naujausią techniką ir informacinių technologijų įrangą.
2021 m. balandžio 23 d. bendradarbiaujant su Ukrainos nacionaline policija ir Europos Sąjungos
patariamąja misija suorganizuotas nuotolinis susitikimas projektų administravimo ir įgyvendinimo
tematika. Jo metu PD TBV atstovai pasidalijo savo daugiamete patirtimi administruojant ir vykdant pagal
įvairias programas patvirtintus tarptautinius projektus. Susitikime pristatyta Lietuvos patirtis, atsakyta į
daug klausimų ir diskutuota įvairiais su projektų administravimu ir įgyvendinimu susijusiais klausimais.
2021 m. liepos 7–9 d. Lietuvos policijoje lankėsi Ukrainos nacionalinės policijos delegacija. Pagrindinis
vizito tikslas – susipažinti su Rinktinės „Aras“ praktika derybų srityje. 2021 m. liepos 7 d. delegacija
lankėsi PD, kur buvo pristatyta Lietuvos policijos sistema ir pastarųjų metų reformos, mokymo ir
kvalifikacijos tobulinimo aktualijos, policijos psichologų darbas ir pajėgų valdymo veikla. 2021 m. liepos
8–9 d. delegacija lankėsi Rinktinėje „Aras“ Vilniuje ir Klaipėdoje.
2021 m. spalio 27–29 d. Lietuvos policijoje lankėsi Moldovos generalinės policijos inspekcijos atstovai.
Vizito metu buvo pasirašytas 2022–2023 m. veiksmų planas dėl dvišalio abiejų policijos institucijų
bendradarbiavimo stiprinimo.
2021 m. gruodžio 14 d. policijos generalinis komisaras Renatas Požėla telekomunikacijos priemonėmis
susitiko su Armėnijos policijos vadovu Vaheʼu Ghazaryanʼu. Susitikimas buvo organizuotas Lietuvos
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policijos iniciatyva, reaguojant į Armėnijos policijos paklausimą keistis gerąja patirtimi ir inovatyviomis
praktikomis policijos veiklos srityje. Siekiant efektyviai keistis gerąja patirtimi ir naujausiais sprendimais,
buvo susitarta pasirašyti Lietuvos ir Armėnijos policijos bendradarbiavimo protokolą.
Rodiklis įgyvendintas.
01.08.01.01.03 Tauragės apskrities Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų Panaudota lėšų, skirtų investicijų PD TVV
2021 m.
881,00
vyriausiojo policijos projekto įgyvendinimą.
projektui (proc.) – 100.
I–IV ketv.
komisariato pastato
Tauragėje, Gedimino Investicijų projektui 2021 m. skirta 881 tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos 100 procentų. 2021 m.
g.
17, balandžio 9 d. su UAB „Versina“ pasirašytas susitarimas dėl statybos darbų atnaujinimo. Patikslintas ir
rekonstravimas
patvirtintas techninis projektas ir atlikta projekto ekspertizė, atlikta dalis rekonstrukcijos darbų. Pastato
rekonstrukcijos pabaiga numatyta 2022 m.
Rodiklis įgyvendintas.
01.08.01.01.04 Lietuvos
policijos Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų Panaudota lėšų, skirtų investicijų PD TVV
2021 m.
740,00
mokyklos šaudyklos projekto įgyvendinimą.
projektui (proc.) – 100
I–IV ketv.
ir
mokomojo
policijos
taktikos Investicijų projektui 2021 m. skirta 740 tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
poligono Kauno r. 2021 m. atlikti veiksmai:
sav., Alšėnų sen.,
• 2021 m. balandžio 1 d. pasirašyta sutartis su UAB „SD ranga“ šildymo sistemai modernizuoti ir naujai
Mastaičių k., statyba
katilinei įrengti;
ir
infrastruktūros
• 2021 m. rugsėjo 10 d. su UAB „Radė“ pasirašyta sutartis dėl vidaus kelių, automobilių stovėjimo
sukūrimas
aikštelių, pėsčiųjų takų prie bendrabučių Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 4 ir
Mokslo g. l6, įrengimo.
Atlikta darbų:
1. Šaudyklos ir mokomojo policijos poligono statybos techninio projekto parengimas – 90 proc.
2. Šildymo sistemos modernizavimas ir naujos katilinės įrengimas – 99,76 proc.
3. Vidaus kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų prie bendrabučių Kauno r. sav., Alšėnų sen.,
Mastaičių k., Mokslo g. 4 ir Mokslo g. l6, įrengimas – 50,49 proc.
Rodiklis įgyvendintas.
01.08.01.01.05 Programinės įrangos Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų Panaudota lėšų, skirtų investicijų PD TVV, PD 2021 m.
468,28
įsigijimas
projekto įgyvendinimą.
projektui (proc.) – 100.
ITV
I–IV ketv.
Investicijų projektui 2021 m. skirta 468.27 tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
2020-10-20 pasirašyta sutartis su UAB „Asserte“ dėl Policijos elektroninių paslaugų sistemos (e. policija)
tobulinimo. 2021 m. Policijos elektroninių paslaugų sistemos (e. policija) tobulinimo darbai buvo vykdomi
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pagal patvirtintą darbų grafiką.
Rodiklis įgyvendintas.
2. Tobulinti Policijos elektroninių Įgyvendinti suplanuoti 2021 m.
paslaugų portalą (e. policija).
darbai (proc.) – 100.

PD ITV

2021 m.
I–IV ketv.

Policijos elektroninių paslaugų sistemos (e. policija) tobulinimo darbai vykdomi 2020 m. spalio 20 d.
sutartyje Nr. 5-ST2-311 numatytais terminais ir apimtimi:
1. Įvyko 25 susitikimai su diegėjais.
2. Įvykdyti einamųjų metų darbų pakete suplanuoti darbai (remiantis 2021-08-20 paslaugų perdavimo–
priėmimo aktu Nr. 5-IL-10556, buvo suteiktos šios paslaugos: 1 funkcionalumas (reikalavimai naudotojo
sąsajos modernizavimui); 2 funkcionalumas (reikalavimai naudotojų autentifikacijos modernizavimui); 3
funkcionalumas (reikalavimai el. paslaugų modernizavimui); 7 funkcionalumas (reikalavimai
administravimui); remiantis 2021-12-15 paslaugų perdavimo–priėmimo aktu Nr. 5-IL-16874, buvo
suteiktos šios paslaugos: 6 funkcionalumas (naudotojų apklausos ir el. paslaugų vertinimas); 8
funkcionalumas (reikalavimai juridinių asmenų atstovavimui); 9 funkcionalumas (BDAR paslauga);
išduotų leidimų, licencijų ir pažymėjimų galiojimo patikrinimas).
3. Techninė sprendimo analizė ir projektavimas.
4. Parengtas projekto vykdymo reglamentas (projekto valdymo, rizikų valdymo, testavimo planai).
5. Baigiamas rengti detalios analizės dokumentas.
6. Baigiami rengti dizaino eskizai, prototipai.
7. Parengta techninė specifikacija.
8. Baigiami rengti priėmimo testavimų scenarijai.
9. Baigiama rengti administratorių ir naudotojų dokumentacija.
Rodiklis įgyvendintas.
01.08.01.01.06 Vykdyti
policijos Koordinuoti ir kontroliuoti priemonės Panaudota lėšų, skirtų priemonei
PD TVV
2021 m.
3351,12
įstaigų materialinės įgyvendinimą.
(proc.) – 100.
I–IV ketv.
techninės
bazės Priemonei įgyvendinti 2021 m. skirta 3 130 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti, skirtos lėšos panaudotos
plėtrą
ir 100 procentų.
modernizavimą
Įsigyta:
• baldų ir buitinės technikos už 462 tūkst. Eur;
• sporto įrangos už 85 tūkst. Eur;
• specialios paskirties įrangos (sekimo, garso fiksavimo įrangos, dronų, vaizdo ir garso įrašymo įrangos,
mobiliųjų kulkų gaudyklių ir kt.) už 961 tūkst. Eur;
• apsaugos sistemų, vaizdo ir garso įrangos (vaizdo stebėjimo sistemų (Vilnius, Nemenčinės II k.,
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Vilniaus g. 69), automobilinių vaizdo stebėjimo sistemų, stacionarių vaizdo stebėjimo sistemų NVR
(32 kanalų ir 62 kanalų), vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistema (Liepyno g. 7, Vilnius) už 135
tūkst. Eur;
• kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų už 708 tūkst. Eur;
• kompiuterinės įrangos už 6 tūkst. Eur;
• telekomunikacinės įrangos (komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir kt.) už 255 tūkst. Eur;
• kriminalinės žvalgybos telekomunikacinio tinklo įrangos (tinklo srauto šifratorių, KŽSDTT diskų
masyvų) už 204 tūkst. Eur;
• techninės infrastruktūros (telekomunikacinio tinklo komutacinės įrangos atnaujinimas, kamieninių
komutatorių serverių infrastruktūros atnaujinimas) už 213 tūkst. Eur;
• tarnybinių šunų už 2 tūkst. Eur.
Rodiklis įgyvendintas.
01.08.01.01.07 Vykdyti
policijos 1. Koordinuoti ir kontroliuoti policijos Panaudota lėšų, skirtų pastatų ir
PD TVV
2021 m.
4723,15
įstaigų pastatų ir įstaigų pastatų ir statinių remonto statinių remontui (proc.) – 100.
I–IV ketv.
statinių
remonto darbų vykdymą.
darbus
Šiai priemonei įgyvendinti 2021 m. skirta 2 917 tūkst. Eur.
Įgyvendinant šią priemonę, buvo vykdoma 15 kapitalinio remonto darbų projektų, skirtos lėšos
panaudotos 100 procentų, iš jų:
1. Kauno aps. VPK pastato Kaune, Vytauto pr. 91, kapitalinis remontas. Skirta 1 193 tūkst. Eur,
skirtos lėšos panaudotos.
2. Kauno aps. VPK pastato Kaune, A. Juozapavičiaus pr. 17, kapitalinis remontas. Skirta 1 tūkst. Eur,
skirtos lėšos panaudotos.
3. PD stadiono Vilniuje, T. Kosciuškos g. 7, kapitalinis remontas. Skirta 1 196 tūkst. Eur. Skirtos
lėšos panaudotos.
4. Kauno aps. VPK Kėdainių r. PK pastato Kėdainiuose, Mickevičiaus g. 23, kapitalinis remontas.
Skirta 17 tūkst. Eur. Skirtos lėšos panaudotos.
5. Klaipėdos aps. VPK Skuodo r. PK pastato Skuode, J. Basanavičiaus g. 3, remontas. Skirta
19 tūkst. Eur. Skirtos lėšos panaudotos.
6. Klaipėdos aps. VPK Neringos PK pastato Neringoje, Taikos g. 3, remontas. Skirta 64 tūkst. Eur,
skirtos lėšos panaudotos.
7. Kauno aps. VPK Kaišiadorių r. PK pastato Kaišiadoryse, Algirdo g. 16, nuožulnos (panduso)
įrengimas. Skirta 21 tūkst. Eur. Skirtos lėšos panaudotos.
8. Klaipėdos aps. VPK Palangos r. PK pastate Palangoje, Ganyklų g. 30, sporto salės įrengimas
Skirta 31 tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos.
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9. Telšių aps. Mažeikių r. PK pastato Mažeikiuose, Gamyklos g. 26, fasado remontas. Skirta 20 tūkst.
Eur, skirtos lėšos panaudotos.
10. Sumokėti už atnaujintus policijos pastatus ESCO būdu. Skirta 151 tūkst. Eur, skirtos lėšos
panaudotos.
11. PD pastato Vilniuje, Vitebsko g. 19, stogo remontas. Skirta 10 tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos.
12. Telšių aps. VPK Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 62, tvoros įrengimas. Skirta 2 tūkst. Eur, skirtos
lėšos panaudotos.
13. Vilniaus aps. VPK muziejaus įrengimas Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 16 (perkelta iš išlaidų)
Skirta 105 tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos.
14. Kabelinės ryšių infrastruktūros įrengimas PD sandėliuose Vilniaus r. sav., Nemenčinės II k. Skirta
42 tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos.
15. Sumokėtas PD įnašas už įrengtas saulės baterijas (Klimato kaitos specialiosios programos
projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių,
tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“). Skirta 55
tūkst. Eur, skirtos lėšos panaudotos.
2021 m. buvo užbaigti įgyvendinti 6 remonto darbų projektai, t. y. įrengta nuožulna (pandusas) Kauno aps.
VPK Kaišiadorių r. PK pastate Kaišiadoryse, Algirdo g. 16, įrengta sporto salė Klaipėdos aps. VPK
Palangos PK pastate Palangoje, Ganyklų g. 30, atliktas Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK pastato
Mažeikiuose, Gamyklos g. 26, fasado remontas, įrengta Telšių aps. VPK tvora Kelmėje, Vytauto
Didžiojo g. 62, atliktas PD pastato Vilniuje, Vitebsko g. 19, stogo remontas ir įrengta kabelinė ryšių
infrastruktūra PD sandėliuose Vilniaus r. sav., Nemenčinės II k.
Parengti 2 techniniai projektai: Kauno aps. VPK Kėdainių r. PK pastato Kėdainiuose, Mickevičiaus g. 23,
kapitalinio remonto ir Klaipėdos aps. VPK Skuodo r. PK pastato Skuode, J. Basanavičiaus g. 3, remonto.
Įrengtas Lietuvos policijos muziejus.
Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdomi paprastojo remonto darbai. 2021 m. panaudota 1 845,4 tūkst.
Eur (patikslintas planas), iš jų 349,8 tūkst. Eur remonto krepšeliams. Lėšos įsisavintos 100 procentų.
Atlikti policijos įstaigų patalpose šie didesnės apimties paprastojo remonto darbai:
•Alytaus aps. VPK Lazdijų r. PK pastato patalpų pritaikymas policijos reikmėms (darbų vertė
231,8 tūkst. Eur);
•sukurtos papildomos darbo vietos sandėlio ir administracinio pastato patalpose Nemenčinėje (darbų
vertė 90,7 tūkst. Eur);
•šaudyklų Vilniuje, Dariaus ir Girėno g. 50 (darbų vertė 81,5 tūkst. Eur), Zarasuose, Dariaus ir Girėno g.
11 (darbų vertė 10 tūkst. Eur), Alytuje, Ulonų g. 14K (darbų vertė 30 tūkst. Eur) ir Vilniuje,
Visorių g. 27A (darbų vertė 15,5 tūkst. Eur) remonto darbai;
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•policijos įstaigų patalpų, kuriose saugoma ar dirbama su įslaptinta informacija, remontas (darbų vertė
104,8 tūkst Eur);
•katilų keitimo darbai Šalčininkuose, Vilniaus g. 50, Elektrėnuose, Draugystės g. 32, ir Ukmergėje,
Vytauto g. 109 (darbų vertė 88,3 tūkst Eur);
•pasirašyta sutartis dėl LKPB 11-ojo aukšto Vilniuje, Saltoniškių g. 19, patalpų remonto (2021 m.
sumokėtas avansas 57 tūkst. Eur, darbų vertė – 257 tūkst. Eur). Darbai bus vykdomi 2022 metais;
•vykdomas Panevėžio aps. VPK Rokiškio r. PK pastato vidaus patalpų remontas (darbų vertė –
386,5 tūkst. Eur, iš jų 2021 m. atlikta darbų už 197 tūkst. Eur).
Rodiklis įgyvendintas.
2. Pritaikyti policijos įstaigų pastatų Neįgaliesiems pritaikytų policijos PD TVV
2021 m.
infrastruktūrą neįgaliesiems.
įstaigų pastatų (sk. ) – 1.
I–IV ketv.
Įrengtas Kauno aps. VPK Kaišiadorių r. PK pastato Kaišiadoryse, Algirdo g. 16, nuožulna (pandusas)
(darbų vertė 21 tūkst. Eur).
Rodiklis įgyvendintas.
3. Koordinuoti pagal ESCO programą
PD TVV
2021 m.
9 policijos valdomų pastatų (Aušros g.
I–IV ketv.
22, Utena, Maironio g. 3, Utena,
Visorių g. 27A, Vilnius, Vilniaus g. 30,
Švenčionys, Vytauto g. 6, Vilkaviškis,
Struikų g. 5, Šilalė, Gedimino g. 17,
Tauragė, Saltoniškių g. 19, Vilnius,
Liepyno g. 7, Vilnius) atnaujinimą.
2020 m. birželio mėn. pateiktos paraiškos UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai dėl pastatų
atnaujinimo pagal Viešųjų pastatų atnaujinimo programą. Atlikus vertinimą, 2021 m. I pusmetį UAB
Viešųjų investicijų plėtros agentūra su įstaigomis pasirašė finansavimo sutartis. Atlikti visų pastatų
techninio darbo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimai.
2021 m. IV ketvirtį Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pastatų ir statinių vertinimo
komisijoje apsvarstyti 8 pastatų (Aušros g. 22, Utena, Maironio g. 3, Utena, Vilniaus g. 30, Švenčionys,
Vytauto g. 6, Vilkaviškis, Struikų g. 5, Šilalė, Gedimino g. 17, Tauragė, Saltoniškių g. 19, Vilnius, Liepyno
g. 7, Vilnius) projektai. Pritarta parengti 4 pastatų modernizavimo projektus (Vilniaus g. 30, Švenčionys,
Vytauto g. 6, Vilkaviškis, Saltoniškių g. 19, Vilnius, Liepyno g. 7, Vilnius), pateikti nagrinėti 4 pastatų
projektai (Aušros g. 22, Utena, Maironio g. 3, Utena, Struikų g. 5, Šilalė, Gedimino g. 17, Tauragė).
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Rengiamas teikti svarstyti Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos pastatų ir statinių
vertinimo komisijai projektas dėl pastato Visorių g. 27A, Vilniuje.
4. Organizuoti ir vykdyti PD pastatų 1. Įvykdytas pastato modernizavimo PD TVV
2021 m.
modernizavimą
pagal
ESCO darbų pirkimas (sk.) – 4.
I–IV ketv.
programą.
2. Pasirašyta rangos darbų sutartis
(sk.) – 4.
3.
Įvykdytas
PD
pastatų
modernizavimo projektų parengimo
ir projektų vykdymo priežiūros
pirkimas (sk.) – 1.
4.
Parengti
modernizavimo
projektai (sk.) – 4.
5. Atlikta projektų ekspertizė (sk.) –
4.
6. Gautas statybos leidimas (sk.) –
4.
7. Įvykdytas pastato modernizavimo
darbų pirkimas ir pasirašyta rangos
darbų sutartis (sk) – 4.
Įgyvendinant PD pastatų modernizavimą pagal ESCO programą įvykdytas PD pastatų modernizavimo
projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros pirkimas ir pasirašyta sutartis su projektuotoju.
Projektuotojai atliko projektavimo darbus. Projektas buvo pateiktas ekspertams, gautos ekspertizių išvados,
šiuo metu projektuotojai taiso projektus pagal ekspertų išvadas.
5.
Organizuoti,
koordinuoti
ir Nustatytais terminais ir apimtimis PD TVV
2021 m.
kontroliuoti Policijos departamento atlikta remonto darbų dalis (proc.) –
I–IV ketv.
prie Lietuvos Respublikos vidaus 100.
reikalų ministerijos stadiono, esančio
T. Kosciuškos g. 7, Vilniuje,
kapitalinio remonto darbus.
Projekto sutartinė vertė 2 116 137,58 Eur, tačiau 2020 ir 2021 m. iškilus papildomų darbų poreikiui
projekto vertė padidėjo iki 2 808 974,31 Eur. 2020 m. užaktuota darbų vertė – 513 318,66 Eur (t. y.
18,27 proc.), 2021 m. užaktuota darbų vertė – 1 214 758,94 Eur (t. y. 43,24 proc.).
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01.08.01.01.08 Vykdyti
pareigūnų
aprūpinimą ginkluote
ir
specialiosiomis
priemonėmis
(įranga),
tarnybine
uniforma,
informacinių
technologijų ir ryšių
bei
transporto
priemonėmis pagal
nustatytus standartus

Tribūnų pastatas pripažintas avarinės būklės, todėl buvo įsigytas techninio projekto pakeitimas dėl tribūnų
pastato kapitalinio remonto (vertė – 11 737 Eur).
Rodiklis neįgyvendintas.
1. Vykdyti viešųjų pirkimų plane 1. Lėšų panaudojimas (proc.) – 100. PD FV, PD 2021 m.
11311,7
numatytus įsigijimus, aprūpinant
TVV, PD ITV I–IV ketv. 6
2. Grąžintų keisti tarnybinės
policijos
pareigūnus
ginkluote,
uniformos elementų dalis nuo visos
specialiosiomis
priemonėmis,
išduotos tarnybinės uniformos, ne
tarnybine uniforma, informacinių
daugiau kaip (proc.) – 15.
technologijų ir ryšio bei transporto
priemonėmis
pagal
nustatytus
standartus.

Šiuo metu Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais yra patvirtinta 15 aprūpinimo standartų. Šiai
priemonei įgyvendinti 2021 m. buvo skirta 12 916,2 tūkst. Eur (iš jų 1 604,5 tūkst. Eur KPPP lėšos ir 5 399
Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti skirtos lėšos). Skirtos lėšos panaudotos 100 procentų:
- 491, 743 tūkst. Eur paskirstyta policijos įstaigoms standarto eksploatacinėms medžiagoms įsigyti;
- 2 045,757 tūkst. Eur kitoms aprūpinimo standarto priemonėms (80,1 tūkst. Eur mobiliųjų kelio ženklų
stabilizatoriams įsigyti, 54,1 tūkst. Eur motociklininko standarto priemonėms (šalmams ir kt)), 128
alkoholio kiekio matavimo prietaisams įsigyti, 113,5 tūkst. Eur mobiliojo ryšio telefonams, planšetėms ir
kt. aprūpinimo standarto priemonėms);
- 2 313,4 tūkst. Eur tarnybinei uniformai įsigyti (taktiniams marškinėliams, vasarinėms kelnėms, kelnėms,
flisiniams džemperiams ir kitiems tarnybinės uniformos elementams);
- 207 tūkst. Eur specialios paskirties įrangai įsigyti (įsigyta dokumentų naikiklių ir riboto naudojimo
įrangos, taktinės liemenės su minkštomis balistinėmis plokštėmis ir priedais, balistinės plokštės taktinėms
liemenėms, rankiniai laikrodžiai darbui po vandeniu, neperšaunamieji dėklai su papildoma įranga,
gelbėjimo liemenės ir kt.);
- 48 tūkst. Eur ginkluotei ir specialiosioms priemonėms įsigyti (įsigyta distancinio sprogdinimo sistema,
elektrinio sprogdinimo mašinėlė, vandens patrankos stovai, pistoletai GLOCK 17 UTM ir kt.), iš išlaidoms
skirtų 1 284,5 tūkst. Eur policijos įstaigoms įsigytos teleskopinės lazdos, dujokaukės, jų filtrai, šarvinės
liemenės kursantams ir rezervui, specialiosios priemonės, įvairūs šaudmenys ir kitos priemonės ginkluotės
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eksploatacijai;
- 1 692 tūkst. Eur kompiuterinei įrangai, licencijoms;
- 4 843,8 tūkst. Eur. transporto priemonėms įsigyti. Įsigyti 147 automobiliai, 12 motociklų ir 5 keturračiai:
• 1 nežymėtas užsakomasis automobilis (28 tūkst. Eur, sumokėtas likutis už vieną transporto priemonę,
kurios pirkimas vykdytas 2020 m.);
• 20 nežymėtų lengvųjų automobilių eismo priežiūrai (sumokėta 480 tūkst. Eur, iš kurių 400 tūkst. KPPP
lėšos);
• 6 kurjerio automobiliai (146 tūkst. Eur);
• 1 mikroautobusas (PD) (73 tūkst. Eur);
• 1 mikroautobusas (Vilniaus aps. VPK) (84 tūkst. Eur);
• 36 tarnybiniai automobiliai (kriminalinės policijos padaliniams) (1 080 tūkst. Eur);
• 2 tarnybiniai automobiliai (LKPB veiklai) (70 tūkst. Eur);
• 4 tarnybiniai automobiliai (LKPB) (120 tūkst. Eur);
• 1 motociklas (LKPB) (10 tūkst. Eur);
• 10 specialios paskirties automobilių (393 tūkst. Eur);
• 23 specialios paskirties nuomojamų automobilių išpirkimas (131 tūkst. Eur);
• 24 reagavimo automobiliai transporteriai policijos veiklai vykdyti (1 209 tūkst. Eur);
• 1 tarnybinis automobilis (Utenos aps. VPK) (38 tūkst. Eur);
• 15 žymėtų užsakomųjų automobilių (visureigiai) (KPPP lėšos – 679 tūkst. Eur);
• 1 nežymėtas eismo priežiūrai skirtas automobilis (KPPP lėšos – 49,9 tūkst. Eur; LKPT pirkimas);
• 11 motociklų (KPPP lėšos – 252,9 tūkst. Eur (LKPT pirkimas);
• 1 krovininio furgonas (28 tūkst. Eur; Kauno aps. VPK pirkimas (iš savų lėšų)).
Taip pat buvo įsigyti 5 keturračiai (KPPP lėšos – 79,7 tūkst. Eur). Paminėtina, kad šios transporto
priemonės (keturračiai) į transporto priemonių limitus neįtrauktos.
Per 2021 m. išduotas 72 121 tarnybinės uniformos elementas. Pagal I ir II pusmečių numatytą
grafiką policijos padaliniai buvo aprūpinti tarnybine uniforma 100 proc. Grąžintų keisti tarnybinės
uniformos elementų dalis nuo visos išduotos tarnybinės uniformos yra 3,79 proc.
Rodikliai įgyvendinti.
01.08.01.01.09 Vykdyti
neteisėto
Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių
Lietuvos
2021 m.
491,00
narkotinių
ir
su
neteisėtu
disponavimu kriminalinės
I–IV ketv.
psichotropinių
narkotinėmis ir psichotropinėmis policijos biuras
medžiagų,
jų
medžiagomis, dalis, ne mažiau kaip (toliau – LKPB)
pirmtakų
(proc.) – 89.
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(prekursorių), tabako
ir
alkoholio
gabenimo ir (ar)
disponavimo
jais
kriminalinę žvalgybą,
užkardyti, atskleisti ir
tirti šias veikas
01.08.01.01.10 Organizuoti policijos
įstaigų pareigūnų ir
darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą

01.08.01.01.11 Dalyvauti Europos
Sąjungos
finansuojamuose
projektuose policijos
pareigūnų
gebėjimams tobulinti
(bendrojo
finansavimo ir kitų
bendrai finansuojamų
projektų lėšos)

Per 2021 m. ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis
medžiagomis, dalis – 98,5 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu policijos įstaigose užregistruotų nusikalstamų veikų,
susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, skaičius siekė 2 535, iš kurių ištirtų nusikalstamų
veikų skaičius – 2 498.
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per 2021 m. atliekant ikiteisminius
tyrimus paimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų: heroino – 3 kg, kokaino – 20 kg, amfetaminų – 45 kg,
metamfetaminų – 19 kg, metadono – 191 g, propanono – 40 g, kanapių dervos (hašišo) – 160 kg, kanapių ir jų dalių
– 811 kg, aguonų ir jų dalių koncentrato – 1 kg, LSD – 688 tab., „Ecstasy“ – 222 g ir 398 336 tab.
1.
Užtikrinti
policijos
įstaigų Dalyvauta
išorės
tiekėjo
PD ŽIV
2021 m.
254,26
darbuotojų tinkamą kvalifikacijos organizuojamuose
mokymuose
I–IV ketv.
tobulinimą, dalyvaujant išorės tiekėjo pagal patvirtintą planą (proc.) –
organizuojamuose mokymuose.
100.
2021 m. iš numatytų 30 mokymo sričių (tematikų) 24 mokėsi bent po 1 policijos įstaigos darbuotoją, tačiau
ne tokia apimtimi, kaip buvo numatyta. Pasiekta rodiklio reikšmė – 80 proc.
Pagrindinė sumažėjusio planuotų mokymų skaičiaus priežastis – paskelbtas šalyje karantinas ir uždrausti
kontaktiniai mokymai.
Pažymėtina, kad darbuotojai dalyvavo 11 skirtingų išorės tiekėjų mokymų, kurie nebuvo iš anksto
numatyti patvirtiname mokymų plane.
Rodiklis nepasiektas.
Skirti bendrojo finansavimo lėšas Lėšų panaudojimas (proc.) – 100.
PD FV
2021 m.
383,71
projektams įgyvendinti.
I–IV ketv.
Lėšų panaudojimas per 2021 m.: skirta 566 tūkst. Eur, panaudota 383,7 tūkst. Eur, t. y. 67,8 proc.
Lėšos skirtos šiems projektams:
1. Vilniaus aps. VPK projektui „Vilniaus aps. VPK Švenčionių rajono policijos komisariato Pabradės
policijos nuovados pastato statybos“.
2. Klaipėdos aps. VPK projektui „Saugos paslaugų plėtra stiprinant komunikacijos ir bendradarbiavimo
gebėjimus tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų (SCAPE LLI-451)“.
3. Alytaus aps. VPK projektui „Analitinės tiriamosios veiklos gerinimas kovai su nusikalstamumu
Lietuvos–Lenkijos pasienio ruože“.
4. Marijampolės aps. VPK projektui „Analitinės tiriamosios veiklos gerinimas kovai su nusikalstamumu
Lietuvos–Lenkijos pasienio ruože“.
5. LKPB projektams „Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas, I ir II etapai“.
6. LPKTC projektui „Naujosios kriminalistinės technologijos įvykio vietos tyrimams ir viešajam saugumui
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01.08.01.01.12 Įgyvendinti projektą
„Neteisėtos
tarptautinės
narkotikų apyvartos
kontrolės
stiprinimas“ (I ir
II etapai)

01.08.01.01.13 Įgyvendinti projektą
„Laboratorinės
įrangos,
skirtos
narkotinių medžiagų
ir
jų
pirmtakų
tyrimui, įsigijimas“
(II etapas)

užtikrinti (ENI-LLB-2-265)“.
7. Lietuvos policijos mokyklos projektui „Efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos
kalbą Lietuvoje didinimas“.
8. LKPB projektui kartu su Europolu įsigyjant mobiliųjų įrenginių atrakinimo ir duomenų nuskaitymo
įrangą.
Rodiklis nepasiektas, kadangi atidėtas projekto „Kova su tarpvalstybiniais elektroniniais nusikaltimais
stiprinant teismo medicinos tarnybų technines galimybes ir didinant visuomenės informuotumą"
finansuojamo pagal finansinį mechanizmą „2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos Bendradarbiavimo per sieną programa“ įgyvendinimas (nepriimtas sprendimas dėl
projekto finansavimo).
Įgyvendinti
projektą
nustatytais Projekto įgyvendinimas nustatytais PD TBV,
2021 m.
terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100. LKPB
I–IV ketv. 273,70
projekte nurodytą tikslą.
Projektas įgyvendinamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis. Projekto
pareiškėjas – PD, projekto veiklas įgyvendina LKPB. Projekto tikslas – stiprinti policijos pajėgumus
užtikrinant tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolę bei kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu
nusikalstamumu. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020-05-01 iki 2022-04-30. Per ataskaitinį laikotarpį iš
numatytų 7 veikų, visiškai įgyvendintos 5 priemonės. Likusių dviejų priemonių įgyvendinimas yra
pradėtas ir planuojama užbaigti iki 2022-04-30. Nuo projekto pradžios (2020 m.) iki 2021 m. pabaigos
įsisavinta lėšų – 157,12 tūkst. Eur.
Rodiklis įgyvendintas.
Įgyvendinti
projektą
nustatytais Projekto įgyvendinimas nustatytais PD TBV,
2021 m.
194,60
terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100. LPKTC
I–IV ketv.
projekte nurodytą tikslą.
Projekto pareiškėjas – PD, projekto veiklas įgyvendina projekto partneris – LPKTC. 2021 m. balandžio
mėn. kreiptasi į Vidaus reikalų ministeriją ir Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau – CPVA) dėl
esminio projekto sutarties keitimo: įgyvendinant projekto veiklas ir atlikus visas numatytos įsigyti įrangos
viešųjų pirkimų procedūras, nustatyta, kad projekte susidarė lėšų ekonomija, kurią tikslinga panaudoti
papildomos įrangos įsigijimui. Gavus CPVA ir Vidaus reikalų ministerijos pritarimą inicijuoti pirkimai dėl
naujos įrangos pirkimo, šiuo metu laukiama įrangos pristatymo. 2021 m. gruodžio mėn. kreiptasi į Vidaus
reikalų ministeriją ir CPVA dėl projekto pratęsimo iki 2022-05-31. Projekto veiklos įgyvendinamos
projekto sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais. Nuo projekto pradžios (2020 m.) iki 2021 m. pabaigos
įsisavinta lėšų – 338,26 tūkst. Eur.
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Likusios įgyvendinti veiklos – 9.1. „Dujų chromatografo su masėms jautriu spektrometriniu detektoriumi
GC/MS įsigijimas“ ir 9.9 „Precizinių svarstyklių įsigijimas“. Numatomas projekto užbaigimas – 2022 m. I
pusmetis.
Rodiklis įgyvendintas.
01.08.01.01.14 Kurti
analizės Pagal kompetenciją kurti analizės PD sukurtų ar įdiegtų pažangių
LKPB
2021 m.
146,10
platformas,
diegti platformas, diegti pažangius veiklos veiklos metodų ir procedūrų,
I–IV ketv.
pažangius
veiklos metodus ir procedūras, techninius analizės platformų ar techninių
metodus
ir įrankius.
įrankių,
skirtų
kovai
su
procedūras,
nusikalstamomis
veikomis
techninius įrankius
kibernetinėje erdvėje (sk.) – 1.
Policijos
Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo programos projektą Nr. LT06-4-VRM-TF-00
departamente
prie „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos
Lietuvos Respublikos policijoje“, inicijuotas pirkimas ir įsigytas Duomenų saugyklos komplektas, skirtas elektroniniams
vidaus
reikalų įrodymams saugoti.
ministerijos
Sukurtų ar įdiegtų pažangių veiklos metodų ir procedūrų, analizės platformų ar techninių įrankių, skirtų
kovai su nusikalstamomis veikomis kibernetinėje erdvėje, skaičius – 1.
Rodiklis įgyvendintas.
01.08.01.02. Stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu, gerinti kriminalinę žvalgybą, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymą,
atskleidimą ir ištyrimą (uždavinys)
01.08.01.02.01 Organizuoti
ir Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
LKPB
2021 m. 15250,0
vykdyti nusikalstamų metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
I–IV ketv.
6
veikų atskleidimą ir veiksmus.
tyrimą (kriminalinės Išsami informacija apie įstaigos metiniame veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą pateikta LKPB 2021 m.
žvalgybos
ir veiklos ataskaitoje.
ikiteisminį)
bei Įgyvendinta veiklos plane numatytų rodiklių dalis – 84,2 proc.
Lietuvos
Rodiklis nepasiektas.
kriminalinės policijos
biuro bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.03. Užtikrinti eismo saugumą ir vykdyti policines eismo kontrolės priemones (uždavinys)
01.08.01.03.01 Vykdyti
Lietuvos Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
LKPT
2021 m. 2121,99
kelių
policijos metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
I–IV ketv.
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tarnybos bendrąsias veiksmus.
ir
specialiąsias Išsami informacija apie įstaigos metiniame veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą pateikta LKPT 2021 m.
funkcijas,
veiklos ataskaitoje.
organizuojant eismo Įgyvendinta veiklos plane numatytų rodiklių dalis – 85,4 proc.
saugumo
kontrolę
šalyje
01.08.01.04. Užtikrinti tinkamą objektų, kriminalistinių tyrimų ir ekspertizių atlikimą (uždavinys)
01.08.01.04.01 Pagal
LP
KTC Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
LPKTC
2021 m.
3
kompetenciją teikti metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
I–IV ketv. 884,38
specialistų išvadas ir veiksmus.
ekspertizės
aktus, Išsami informacija apie įstaigos metiniame veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą pateikta LPKTC 2021 m.
koordinuoti
ir veiklos ataskaitoje.
kontroliuoti
Įgyvendinta veiklos plane numatytų rodiklių dalis – 78,8 proc.
kriminalistinių
laboratorinių tyrimų
atlikimą
ir
kinologijos
veiklą
kitose
policijos
įstaigose bei vykdyti
LP KTC bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.05. Užtikrinti veiksmingą specialiųjų anititeroristinių operacijų įvykdymą (uždavinys)
01.08.01.05.01 Vykdyti ginkluotų, Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų Rinktinė „Aras“ 2021 m. 2548,11
pavojingų
metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
I–IV ketv.
nusikaltėlių
veiksmus.
sulaikymo,
įkaitų Išsami informacija apie įstaigos metiniame veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą pateikta Rinktinės „Aras
išlaisvinimo,
2021 m. veiklos ataskaitoje.
sprogstamųjų įtaisų Įgyvendinta veiklos plane numatytų rodiklių dalis – 93,5 proc.
neutralizavimo, kitas
pavestas
užduotis,
taip pat organizuoti ir
vykdyti
Rinktinės
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„Aras“ bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.06. Užtikrinti tinkamą policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje (uždavinys)
01.08.01.06.01 Organizuoti
ir Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
Aps. VPK
2021 m. 168597,
vykdyti nusikalstamų metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
I–IV ketv.
25
veikų ir kitų teisės veiksmus.
pažeidimų
prevenciją, kontrolę,
užkardymą,
atskleidimą ir tyrimą,
teikti kitas policijos
paslaugas teisės aktų
nustatyta
tvarka,
vykdyti
teritorinių
policijos
įstaigų
bendrąsias
ir
specialiąsias
funkcijas
Išsami informacija apie įstaigų metiniame veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą pateikta aps. VPK veiklos ataskaitose.
Įgyvendinta veiklos plane numatytų rodiklių dalis – 83,9 proc.
01.08.01.06.02 Vykdyti vairuotojų Vykdyti
vairuotojų
blaivumo
Aps. VPK,
2021 m.
blaivumo kontrolės kontrolės policines priemones pagal
LKPT
I–IV ketv.
policines priemones Lietuvos
policijos
generalinio
ir jas viešinti
komisaro įsakymu patvirtintus planus
294,00
ir apie planuojamas vykdyti policines
priemones ir jų rezultatus informuoti
visuomenę.
LKPT ir aps. VPK 2021 m. policines prevencines eismo dalyvių kontrolės priemones vykdė vadovaudamiesi Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-4 „Dėl 2021 metų I pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės
priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 5V-475 „Dėl 2021 metų II pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano
patvirtinimo“. Taip pat dalyvavo Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotų prevencinių priemonių vykdyme. Priemonės
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organizuotos atsižvelgiant į avaringumo šalies keliuose analizę pagal prioritetines kontrolės kryptis, turinčias didžiausią įtaką eismo
saugumui ir avaringumui. ROADPOL inicijavo 2 vairuotojų, įskaitant dviračių ir elektrinių paspirtukų, blaivumo, apsvaigimo nuo
narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolės priemones.
2021 m. dėl neblaivių ir (ar) apsvaigusių motorinių transporto priemonių vairuotojų kaltės įvyko 178 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo
eismo dalyviai.
Apie planuojamas vykdyti prevencines priemones ir jų rezultatus visuomenė informuojama socialinio tinklo „Facebook“ bendruomenių
grupėse, tinklaraščiuose, apskr. VPK ir PD interneto svetainėse.
01.08.01.06.03 Vykdyti vairuotojų Vykdyti
vairuotojų
naudojimosi
Aps. VPK,
2021 m.
naudojimosi
mobiliojo ryšio kontrolės policines
LKPT
I–IV ketv.
mobiliojo
ryšio priemones pagal Lietuvos policijos
priemonėmis
generalinio
komisaro
įsakymu
294,00
kontrolės policines patvirtintus planus ir apie planuojamas
priemones ir jas vykdyti policines priemones ir jų
viešinti
rezultatus informuoti visuomenę.
LKPT ir aps. VPK 2021 m. policines prevencines eismo dalyvių kontrolės priemones vykdė vadovaudamiesi Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-4 „Dėl 2021 metų I pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės
priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 5V-475 „Dėl 2021 metų II pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano
patvirtinimo“. Apie planuojamas vykdyti prevencines priemones ir jų rezultatus visuomenė informuojama socialinio tinklo „Facebook“
bendruomenių grupėse, tinklaraščiuose, apskr. VPK ir PD interneto svetainėse.
Taip pat dalyvavo Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotų prevencinių priemonių vykdyme. Vykdyta 10 vairuotojų veiklos,
nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant neturint laisvų rankų įrangos), kontrolės priemonių.
01.08.01.06.04 Vykdyti atšvaitų ir Vykdyti atšvaitų ir kitų matomumą
Aps. VPK,
2021 m.
kitų
matomumą gerinančių
priemonių
naudojimo
LKPT
I–IV ketv.
gerinančių priemonių kontrolės policines priemones pagal
naudojimo kontrolės Lietuvos
policijos
generalinio
294,00
policines priemones komisaro įsakymu patvirtintus planus
ir jas viešinti
ir apie planuojamas vykdyti policines
priemones ir jų rezultatus informuoti
visuomenę.
LKPT ir aps. VPK 2021 m. policines prevencines eismo dalyvių kontrolės priemones vykdė vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-4 „Dėl 2021 metų I pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės
priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 5-

59
V-475 „Dėl 2021 metų II pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano
patvirtinimo“.
Taip pat dalyvauta Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotų prevencinių priemonių vykdyme. Buvo vykdytos 8 priemonės dėl
pėsčiųjų, dviračių vairuotojų kontrolės (tamsiuoju paros metu matomumą gerinančių saugos priemonių – atšvaitų, ryškiaspalvių liemenių su
šviesą atspindinčiais elementais ir kt., naudojimo), 3 priemonės dėl dviračių (elektrinių paspirtukų) vairuotojų kontrolė (saugos priemonių
(atšvaitų, ryškiaspalvių liemenių su šviesą atspindinčiais elementais, šalmų ir kt.) naudojimo.
Apie planuojamas vykdyti prevencines priemones ir jų rezultatus visuomenė informuojama socialinio tinklo „Facebook“ bendruomenių
grupėse, tinklaraščiuose, apskr. VPK ir PD interneto svetainėse
01.08.01.06.05 Vykdyti
transporto Vykdyti
transporto
priemonėse
Aps. VPK,
2021 m.
priemonėse
važiuojančių asmenų saugos diržų
LKPT
I–IV ketv.
važiuojančių asmenų segėjimo
kontrolės
policines
saugos
diržų priemones pagal Lietuvos policijos
segėjimo
generalinio
komisaro
įsakymu
(automobilio priekyje patvirtintus planus ir apie planuojamas
ir
gale
sėdinčių vykdyti policines priemones ir jų
keleivių,
vaikų rezultatus informuoti visuomenę.
294,00
vežimo pagal ūgį ir
svorį
pritaikytose
sėdimosiose vietose
(kėdutėse, sėdėjimo
sistemose),
užmiestyje
važiuojančių
autobusų keleivių
LKPT ir aps. VPK 2021 m. policines prevencines eismo dalyvių kontrolės priemones vykdė vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-4 „Dėl 2021 metų I pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės
priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 5V-475 „Dėl 2021 metų II pusmečio tikslinių policinių prevencinių eismo dalyvių kontrolės priemonių, vykdomų šalies keliuose, plano
patvirtinimo“. Taip pat dalyvauta vykdant Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotas prevencines priemones.
Vykdytos 8 priemonės dėl privalomų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų)
naudojimo kontrolės.
Apie planuojamas vykdyti prevencines priemones ir jų rezultatus visuomenė buvo informuojama socialinio tinklo „Facebook“
bendruomenių grupėse, tinklaraščiuose, aps. VPK ir PD interneto svetainėse.
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01.08.01.07. Užtikrinti poreikius atitinkantį policijos pareigūnų rengimą ir gerinti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą (uždavinys)
01.08.01.07.01 Organizuoti
ir Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
LPM
2021 m. 3223,59
vykdyti
policijos metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
I–IV ketv.
personalo profesinį veiksmus.
mokymą
ir
kvalifikacijos
tobulinimą, vykdyti
Lietuvos
policijos
mokyklos bendrąsias
ir
specialiąsias
funkcijas
Išsami informacija apie įstaigos metiniame veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą pateikta Lietuvos policijos mokyklos 2021 m. II
ketvirčio veiklos ataskaitoje.
Įgyvendinta veiklos plane numatytų rodiklių dalis – 82,1 proc.
01.08.01.08. Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą (uždavinys)
01.08.01.08.01 Teikti
mokamas Organizuoti ir vykdyti specialiąsias Įmokėta į valstybės biudžetą pajamų
Policijos
2021 m.
316,80
specialiąsias
funkcijas – surinkti pajamas už už teikiamas paslaugas ir už įstaigos, PD FV I–IV ketv.
paslaugas
teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio trumpalaikio
ir
ilgalaikio (informacijos
suinteresuotiems
ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą. materialiojo turto nuomą (tūkst.
teikėjas)
asmenims
eurų) – 305.
Faktinės pajamų įmokos į biudžetą už teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą
per 2021 m. sudaro 316,8 tūkst. Eur (planuota 305 tūkst. Eur, įvykdyta 103,6 proc.).
Rodiklis įgyvendintas.

Policijos generalinis komisaras
Rengėja
Organizacijos vystymo ir planavimo valdybos
Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Renatas Požėla

Reda Kamliauskienė
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