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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Siekiant didinti gyventojų saugumo jausmą, atsiţvelgti į visuomenės poreikius, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos nuostatas bei tęsti policijos sistemos optimizavimą ir
informacinių technologijų diegimą, 2011 metais policijos veikla buvo orientuota į:
1)

operatyvų policijos reagavimą į įvykius ir incidentus;

2) viešosios tvarkos ir eismo saugumo uţtikrinimą, įskaitant masinių ir tarptautinių
renginių metu;
3) nusikalstamų veikų tyrimo tempų (lygio) išlaikymą, ypatingą dėmesį skiriant sunkių ir
labai sunkių nusikaltimų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, tyrimą ir
prevenciją;
4) nusikalstamų veikų neapskaitomos ekonomikos srityje prevenciją ir tyrimą, ypatingą
dėmesį skiriant nusikalstamu būdu įgyto turto paieškai ir konfiskavimui;
5)

korupcijos rizikos valdymo stiprinimą.

Finansinė situacija buvo pagrindiniu veiksniu sąlygojančiu strateginių pokyčių tempus.
2011 m. patvirtintas policijos sistemos biudţetas sudarė 644 421 tūkst. Lt, papildomai skirta 253,5
tūkst. Lt pareigūnams skatinti. Lyginant su finansiškai policijai geriausiais 2008 metais, 2011 metų
biudţetas sumaţėjo 22,5 proc. (187 mln. Lt), o prekėms ir paslaugoms asignavimai sumaţėjo net 40
proc. (51 mln. Lt). Valstybei neskyrus 5,7 mln. Lt privalomajam socialiniam draudimui, šį mokestį
teko mokėti iš esamo biudţeto. Policijos įstaigų finansinei veiklai turėjo įtakos ir komercinių
apsaugos funkcijų atsisakymas. Iš šios veiklos teritorinės policijos įstaigos jau 2011 metais gavo 1
mln. Lt pajamų maţiau nei 2010 m. Banko „Snoras“ bankroto paskelbimas įšaldė daugiau nei 12
mln. Lt policijos įstaigų lėšų. Policijai pavestos papildomai nefinansuojamos (smurto artimoje
aplinkoje uţkardymo) funkcijos.
Skolos 2012 metų sausio 1 d. sudaro apie 11 mln. Lt ir, lyginant su skolomis 2011 metų
sausio 1 d., padidėjo daugiau nei 3 mln. Lt.
Teigiamu veiksniu buvo lėšos gautos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Policija
įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus 24 projektus, kurių bendra apimtis viršija 40
mln. Lt. Tačiau šie projektai reikalauja lėšų ko-finansavimui.
Sudėtinga finansinė situacija diktavo taupymo priemones, kurių imtasi balansui išlaikyti:
buvo maţintos valdymo, administravimo grandys, optimizuojama policijos įstaigų struktūra. Lėšų
trūkumą dalinai subalansavo didelio darbuotojų skaičiaus pasitraukimas iš tarnybos. Nuo 2001 m.
sausio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d. dirbančių policijos pareigūnų skaičius sumaţėjo 2 833
pareigūnais.
Vidinis veiksnys įtakojantis policijos paslaugų kokybę yra ţenklus darbuotojų skaičiaus
maţėjimas, patyrusių pareigūnų pasitraukimas iš tarnybos patiems prašant, išeinant į pensiją, taip
pat dėl sveikatos būklės.
Nepaisant šių negatyvių veiksnių ir tendencijų, policija vykdė planuotus darbus, tobulino
veiklą. Paţymėtini šie pasiekti programiniai rezultatai ir strateginiai pokyčiai:
1) Siekiant kovoti su korupcijos apraiškomis bei apsaugoti policijos pareigūnus nuo
neigiamo poveikio buvo sukurta imuniteto sistema. Policijos departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Policijos departamentas) įkurta Imuniteto valdyba, teritorinėse policijos
įstaigose – imuniteto padaliniai.
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2) Įgyvendinant Lietuvos policijos sistemos plėtros programos nuostatas atsisakyta
policijos teikiamų komercinių apsaugos funkcijų vykdymo. Viešosios policijos rinktinėje ”Vytis”
panaikintas apsaugos padalinys vykdęs apsaugos funkcijas pagal civilinės teisės sandorius.
3) 2011 m. įgyvendinta e–policija priemonė, suteikianti galimybes asmenims
elektroninėmis priemonėmis pateikti pranešimus apie teisės paţeidimus, operatyviai gauti
informaciją apie tai, kaip į pranešimus buvo sureaguota, kokių imtasi priemonių. Taip pat asmenims
suteikiama galimybė rezervuoti atvykimo laiką į policijos įstaigą, migracijos ar licencijavimo
padalinį.
4) Diegiant naujas socialinės partnerystes formas saugesnei aplinkai kurti, praėjusiais
metais policijos įstaigos su savivaldos institucijomis įgyvendino 119 prevencinių programų.
5)
funkciją.

Policija pradėjo vykdyti naujai pavestą nefinansuojamą (smurto artimoje aplinkoje)

6) Buvo tęsiama Policijos areštinių veiklos optimizavimo 2009 – 2015 metų programa.
Uţdaromos arba renovuojamos reikalavimų neatitinkančios areštinės.
7) Suderinti apygardų prokuratūrų bei apygardos teismų ir teritorinių policijos įstaigų
veiklos teritorijų atitikimo klausimai, sudarantys sąlygas 2012 metais atitinkamai perskirstyti
apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų aptarnaujamų teritorijų ribas.
8) Buvo atlikti darbai, suteikiantys teisę automatizuotam DNR ir daktiloskopinių
duomenų apsikeitimui su kitomis ES valstybėmis. Šis instrumentas padės operatyviau identifikuoti
asmenis, kurie šiandien nevarţomai keliauja visoje Europoje.
9) Pagal kompetenciją buvo rengiamasi Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungoje
2013 metais.
10) Policija kartu su kitomis institucijomis uţtikrino viešąją tvarką ir eismo saugumą 2011
metais šalyje vykusiuose renginiuose Europos vyrų krepšinio čempionato metu; Vilniuje vykusio
Lietuvos pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos susitikime bei
kituose visuomenės renginiuose.
11) 2011 metais pagal finansines galimybes buvo siekiama gerinti šalies policijos įstaigų
būklę ir policijos pareigūnų darbo sąlygas: rekonstruotas Utenos AVPK Anykščių r. PK pastatas
Anykščiuose, Utenos AVPK Zarasų r. PK persikėlė į naujai rekonstruotą pastatą, Kauno AVPK
Raseinių r. PK persikėlė į naujas, iš rajono savivaldybės išnuomotas patalpas ir kt.

II.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
REZULTATAI

Policijos strateginiai tikslai buvo suformuoti atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos nuostatas, policijos misiją, ilgalaikius Lietuvos policijos sistemos plėtros
programos prioritetus, išorės ir vidaus auditorių rekomendacijas, vykdomą policijos veiklos
optimizavimą. 2011 metais ribotų biudţeto galimybių sąlygomis policijos veikla buvo nuosekliai
orientuota į strateginiame veiklos plane numatytus du strateginius tikslus: 1) Gerinti policijos
teikiamų paslaugų kokybę; 2) Stiprinti policijos pareigūnų profesinį mokymą.
II.1. STRATEGINIS TIKSLAS – GERINTI POLICIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
KOKYBĘ (kodas 01)
Šio strateginio tikslo pasiekimas ir nauda visuomenei vertinami pagal tris efekto kriterijus.
1. Visuomenės pasitikėjimas policija (E-01-01)
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2011 m. atliktos visuomenės nuomonės apklausos duomenimis 58 proc. gyventojų pasitiki
policija, tai yra 2 procentiniais punktais maţiau negu 2010 m. Nors pasitikėjimas policija neţymiai
sumaţėjo, tačiau ilgalaikė tendencija išlieka gera – visuomenė pasitiki policija. Pasitikėjimo rodiklis
viršija Policijos departamento 2011-2013 m. strateginio veiklos plano nustatytą lygį 3 procentiniais
punktais.
2. Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis, proc. (E-01-02)
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Efekto kriterijaus planuota reikšmė buvo 64 proc., pasiekta 72,1 proc., tačiau ši procentinė
reikšmė yra ţemesnė nei 2010 metais (81,1 proc.).
3. Eismo įvykiuose žuvusių asmenų, skaičiuojant 1 000 000 gyventojų, skaičiaus mažėjimas
lyginant su ankstesniais metais, proc. (E-01-03)
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2011 metais konstatuotas eismo įvykiuose ţuvusių asmenų, skaičiuojant 1 000 000
gyventojų, skaičiaus didėjimas, o ne maţėjimas lyginant su ankstesniais metais, ir atitinkamai
neigiama rodiklio reikšmė. Šis efekto vertinimo kriterijus priklauso nuo 2 kintamųjų: ţuvusių
asmenų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus.
Analizuojant 2010 m. ir 2011 m. duomenis matyti nedidelė eismo įvykiuose ţuvusių
asmenų skaičiaus maţėjimo tendencija (2010 m. ţuvusiųjų uţfiksuota 299, 2011 m. – 297). Tačiau
gyventojų skaičiaus maţėjimo tendencijos Lietuvoje yra kur kas spartesnės (2010 m. pradţioje
uţfiksuota 3 329 000, o 2011 m. pradţioje - 3 244 601). Remiantis esamais duomenimis 2010 m. 1
mln. Lietuvos gyventojų teko 90 ţuvusiųjų eismo įvykiuose, o 2011 m. šis skaičius išaugo iki 92.
Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad 2011 m. eismo įvykiuose ţuvusių asmenų, lyginant su
ankstesniais metais, tenkančių 1 mln. gyventojų skaičius padidėjo 2 proc. Neigiamai šio vertinimo
kriterijaus reikšmei 2011 m. turėjo įtakos ir kur kas geresnis nei planuota 2010 m. rezultatas (17
proc. sumaţėjimas), kadangi jis imamas kaip atskaitos taškas nuo kurio vertinamas tolesnis
ţuvusiųjų skaičiaus maţėjimas.
Strateginis tikslas buvo įgyvendinamas vykdant Policijos departamento programą
„Teisėtvarkos uţtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas“
(03) ir tarpinstitucinių programų priemones. Tikslui pasiekti buvo panaudota 646042,5 tūkst. Lt
valstybės biudţeto ir pajamų įmokų lėšų.
TEISĖTVARKOS UŢTIKRINIMAS ŠALYJE, POLICIJAI KELIAMŲ EUROPOS
SĄJUNGOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS
(programos kodas 03)
Programą vykdė Policijos departamentas, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos.
Programos tikslai yra susiję su viešosios policijos funkcijų vykdymu (1-as tikslas) ir kriminalinės
policijos funkcijų vykdymu (2-as tikslas) šalies teritorijoje, policijos specializuotomis funkcijomis
(3-as tikslas), policijos administravimu ir aprūpinimu (4-as tikslas), investicijomis (5-as tikslas),
Įgyvendinant šią tęstinę ir ilgalaikę programą, buvo siekiama gerinti policijos teikiamų paslaugų
kokybę. Veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis ir vertinama pagal:
- visuomenės saugumą, viešosios tvarkos palaikymą, eismo saugumo kontrolę, teisės
paţeidimų prevenciją, migracijos procesų kontrolę;
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- nusikalstamų veikų atskleidimą ir tyrimą, kovą su organizuotu nusikalstamumu,
nelegalios narkotikų apyvartos kontrolę, taip pat kitų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų uţkardymą,
atskleidimą ir tyrimą (operatyvinį ir ikiteisminį);
- tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su uţsienio valstybių
teisėsaugos ir kitomis institucijomis;
- veiklos administravimo, planavimo ir kontrolės sistemų diegimą, inovacijų plėtros
skatinimą, prioritetinių investicijų projektų įgyvendinimą bei specialiųjų funkcijų vykdymą.
1 tikslas – saugoti asmens teises bei teisėtus interesus nuo nusikalstamų pasikėsinimų ir
kitų teisės pažeidimų, įgyvendinti veiksmingą valstybės nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų
kontrolės ir prevencijos politiką.
Su minimaliais prevencijai skiriamais finansiniais resursais buvo siekiama įgyvendinti
priemones kuriant saugesnę aplinką.
Buvo plečiamas bendradarbiavimas su savivaldybių institucijomis. Diegiamos naujos
socialinės partnerystes formos saugesnei aplinkai kurti ir saugios savivaldybės koncepcijai
įgyvendinti. Pagal pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus 2011 metais policijos įstaigos su
savivaldos institucijomis įgyvendino 119 prevencinių programų. Rengiant prevencinių priemonių
planus, į prevencines priemones pasitelkiami policijos rėmėjai, Šaulių sąjungos nariai. 2011 metų
pabaigoje buvo 3405 policijos rėmėjai ir 1873 jaunieji policijos rėmėjai.
Didėjantis teisėsaugos pareigūnų trūkumas, urbanizacija ir kitos prieţastys verčia ieškoti
naujų nusikalstamumo prevencijos formų, į kurias būtų įtraukiami ir patys gyventojai. Saugi
kaimynystė yra vienas iš šiuo metu populiariausių gyventojų savisaugos būdų. Iš viso Lietuvoje
metų pabaigoje veikė 1083 saugios kaimynystės grupės.
Policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 5-V-119 buvo skirta 55
tūkst. Lt teritorinėms policijos įstaigoms vaikų (moksleivių) teisinio švietimo ir uţimtumo
prevenciniams renginiams vykdyti 2011 metais. Lėšos buvo panaudotos konkursams, viktorinoms,
varţyboms, susitikimams ir kitiems renginiams organizuoti ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklai
aktyvinti. Policijos įstaigos, tiek kaip organizatoriai, tiek kaip socialiniai partneriai, dalyvavo
leidinių vaikams, skirtų nusikaltimų prevencijai, leidyboje ir platinime.
Organizuota Policijos departamento ir Lietuvos šaulių sąjungos vaikų vasaros stovykla,
kurioje dalyvavo 150 aktyvių dvylikos-septyniolikos metų jaunųjų policijos rėmėjų ir jaunųjų
šaulių.
Visoje šalies teritorijoje buvo vykdomi prevenciniai projektai: bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių teisinių ţinių konkursas „Temidė“, vaikams, esantiems pataisos inspekcijos įskaitoje ir
policiją dominančių vaikų apskaitoje, buvo organizuotos išvykos į Kauno vaikų tardymo
izoliatorių-pataisos namus.
2011 m. Lietuvoje vyko nemaţai masinių renginių (2011 m. birţelio 9-13 d. Klaipėdos r.
vyko „Harley Davidson“ tarptautinis motociklininkų „Super Rally 2011“ suvaţiavimas, 2011 m.
birţelio 29 d.–liepos 1 d., Vilniuje – Demokratinių bendrijų organizacijos susitikimas, 2011 m.
rugpjūčio 31 d.–rugsėjo 18 d. - Europos vyrų krepšinio čempionatas, 2011 m. gruodţio 5-7 d.
Vilniuje – Lietuvos pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai renginiai).
Visų šių renginių viešosios tvarkos uţtikrinimui ir eismo saugumo prieţiūrai buvo naudojamos
policijos pajėgos. Buvo tinkamai organizuotas tarpţinybinis bendradarbiavimas, šiuose renginiuose
policijai talkino Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba) pareigūnai,
policijos rėmėjai, saugos tarnybos darbuotojai, kolegos iš uţsienio valstybių.
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Buvo siekiama uţtikrinti, kad gyvenamosiose vietovėse, kurioms suteiktas kurorto ar
kurortinės teritorijos statusas, vasaros ir ţiemos sezonų metu jose būtų daugiau policijos pareigūnų.
Vasarą Lietuvos pajūryje buvo pasitelkiamos papildomos pajėgos: Viešojo saugumo tarnybos
pareigūnai, papildomi eismo prieţiūros pareigūnų ekipaţai Neringoje, Klaipėdos AVPK pareigūnų
mobilusis būrys Palangoje.
Nuo 2011 m. gruodţio 15 d. įsigaliojo LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymas. Dėl šio įstatymo įsigaliojimo padaugėjo darbo policijos patruliams reaguojant į
pranešimus dėl smurto artimoje aplinkoje, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, atliekantiems
ikiteisminio tyrimo veiksmus, taip pat nepilnamečių reikalų ir apylinkių inspektoriams,
kontroliuojantiems smurtą patyrusio asmens apsaugos priemones, o taip pat padidėjo išlaidos
perveţant ir uţdarant smurtautojus į policijos areštines. Tik nuo 2011 m. gruodţio 15 d. iki gruodţio
31 d. gauti 1 942 pranešimai apie galimą smurtą artimoje aplinkoje, iš jų pradėti 652 ikiteisminiai
tyrimai, kai per visus 2010 m. buvo pradėta tik 614 ikiteisminių tyrimų.
Buvo įgyvendinama policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių veiklos optimizavimo
koncepcija, uţtikrinanti policijos komisariatų pajėgų valdymą iš teritorinių policijos įstaigų
operatyvaus valdymo padalinių, sudaromos prielaidos apjungti didţiųjų šalies miestu ir rajonų
patrulių padalinius.
2 tikslas – siekti efektyvaus sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, taip pat nusikalstamų veikų,
sukeliančių platų atgarsį ar darančių didelę žalą valstybei bei asmenims, tyrimo ir tyrimo
koordinavimo šalyje, organizuotų nusikalstamų grupuočių ir jų narių daromų ir padarytų
nusikalstamų veikų užkardymo, atskleidimo ir tyrimo.
Policijos įstaigos uţregistravo 94,3 proc. ir ištyrė 92,9 proc. visų šalies ikiteisminio tyrimo
įstaigų uţregistruotų ir ištirtų nusikalstamų veikų, Praėjusiais metais maţiau uţregistruota
nuţudymų, sunkių sveikatos sutrikdymų, plėšimų, nusikalstamų veikų padarytų gatvėse, vagysčių,
nusikaltimų finansų sistemai, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo atvejų. Kriminalinei
policijai pavyko išlaikyti aukštą nusikalstamų veikų ištyrimo lygį, ištirtų nusikalstamų veikų
skaičiaus didėjimas lyginant su 2010 metais sudarė 0,3 proc.
Valstybės ekonomikos ir finansų problemos darė įtaką tokių veikų, kaip turto
prievartavimas, iššvaistymas, sukčiavimas, nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių
sistemų saugumui, netikrų elektroninių mokėjimo priemonių gaminimas, didėjimui. Daugėja atvejų,
kuomet neteisėtai renkami asmenų prisijungimų prie internetinės bankininkystės identifikavimo
duomenys. Taip pat labai paplitęs naujų virusų platinimas.
2011 metais stebimas apgaule uţvaldomų krovinių atvejų augimas. Per 2011 metus
pareigūnai išaiškino dvi organizuotas grupes, kurios apgaule iš įvairių ES šalių uţvaldė virš
dešimties brangių krovinių. Atliktus operatyvinius veiksmus surasti ir grąţinti teisėtiems prekių
valdytojams devyni kroviniai, kurių vertė viršija 4,7 mln. Lt.
Pastebimas nusikalstamų veikų, susijusių su netikrais pinigais, augimas (2011 m. – 776,
2010 m. – 648).
Ypatingas dėmesys buvo skirtas kovai su vietinių ir tarptautinių organizuotų nusikalstamų
grupių veikla. Buvo įgyvendinama organizuotų nusikalstamų grupuočių ekonominio potencialo
tyrimo strategija ir taktika, kompleksiškai vykdyta operatyvinė veikla, atnaujinamos agentūrinio
metodo galimybės.
2011 metais buvo išskaidytos „Taraškevičiaus“ ir „Dančenkovo“ organizuotos
nusikalstamos grupės. Pabaigta ir teismui su kaltinamuoju aktu perduota baudţiamoji byla dėl
Kauno „Daktarų“ šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis ginkluoto nusikalstamo susivienijimo
sukūrimo ir dalyvavimo jo veikloje, šio nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikaltimų –
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nuţudymų, pasikėsinimų nuţudyti, plėšimų, neteisėtų laisvės atėmimų, turto prievartavimų,
neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis, kitų sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų padarymo.
2011 metų rugpjūčio mėnesį į teismą perduota „Lapinų“ organizuotos grupuotės byla,
kurioje 33 asmenys kaltinami nusikalstamų veikų padarymu; lapkričio mėnesį Lietuvos
kriminalinės policijos biuras (toliau – LKPB) kartu Vilniaus apygardos prokuratūra, Muitinės
kriminaline tarnyba ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
išaiškino daugiau kaip 20 asmenų grupuotę, gabenusią kontrabandą.
Aktyviai dirbta intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, atlikti 39 ūkio subjektų bei fizinių
asmenų patikrinimai (iš jų 2 veikia internetinėje erdvėje), išaiškinta 19 nusikalstamų veikų. Iš
neteisėtos apyvartos paimta 26 686 vnt. prekių paţymėtų svetimu prekės ţenklu, kurių vertė viršija
1,5 mln. Lt, virš 12 500 neteisėtų intelektinės nuosavybės objektų kopijų, kurių vertė siekia 125 000
Lt.
Nemaţas dėmesys yra skiriamas nusikalstamu būdu įgyto turto paieškai ir jo išieškojimui
bei grąţinimui į šalies biudţetą. Nustatytos „Daktarų“ nusikalstamo susivienijimo neaiškios kilmės
lėšos uţ 8 milijonus litų. Taip pat pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas turtui apie 15
milijonų litų. „Agurko“ ONG apribota kilnojamojo turto uţ 1 milijoną litų, nekilnojamojo turto uţ –
4,5 milijono litų. Išimta ir saugoma kilnojamojo turto uţ 0,5 milijono Lt.
LPKB nuolat teikė praktinę ir metodinę pagalbą šalies policijos įstaigoms tiriant sunkius ir
labai sunkius nusikaltimus.
LKPB aktyviai ir nustatytais terminais buvo vykdyti šalies bei uţsienio valstybių
teisėsaugos institucijų pavedimai tiriant ir uţkardant nusikaltimus: 2011 metais pradėtos 9 115
naujos informacinės bylos, vykdomos ir kontroliuojamos 27 329 aktyvios ankstesniaisiais veiklos
metais pradėtos informacinės bylos. Praėjusiais metais buvo vykdyta 17 tarpregioninių operacijų,
bendradarbiaujant su šalies policijos įstaigomis bei teisėsaugos institucijomis. Be to, LKPB
pareigūnai 2011 metais vykdė 33 tarptautines operacijas kartu su 15 uţsienio valstybių teisėsaugos
institucijų.
2011 metais LKPB organizavo 266 ieškomų asmenų, reikalingų ikiteisminiam, teisminiam
tyrimui ar LR nuteistų laisvės atėmimo bausme, perėmimą ir jų pargabenimą į Lietuvos Respubliką
iš 25 uţsienio valstybių ir perdavė 62 asmenis iš Lietuvos Respublikos į 17 uţsienio valstybių pagal
gautus Europos arešto orderius ir ekstradicijos prašymus.
LKPB organizavo ir vykdė kompleksines liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo
nusikalstamo poveikio priemones ir įgyvendino operatyvinius veiksmus, bendradarbiaujant su
uţsienio šalių liudytojų apsaugos padaliniais.
2011 metais vyko glaudus ir rezultatyvus bendradarbiavimas su teismais, Generaline
prokuratūra, kitoms ikiteisminio tyrimo įstaigomis dėl bendros grėsmių analizės, veiklos
organizavimo principų ir prioritetų, rengiamų strateginių planų derinimo. Suderinti apygardų
prokuratūrų bei apygardos teismų ir teritorinių policijos įstaigų veiklos teritorijų atitikimo
klausimai, sudarantys sąlygas 2012 metais atitinkamai perskirstyti apskričių vyriausiųjų policijos
komisariatų aptarnaujamų teritorijų ribas.
Metų patirtis rodo, kad būtina siekti ikiteisminio tyrimo optimizacijos plačiau panaudojant
bylų nagrinėjimą pagreitinto proceso tvarka, dekriminalizuoti dalį turtinių nusikalstamų veikų
(nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams) perkvalifikuojant jas į administracinius
teisės paţeidimus, sukurti teisines ir organizacines prielaidas daugiau nusikalstamų veikų tirti
viešosios policijos pareigūnams.
3 tikslas – įgyvendinti policijos specializuotų funkcijų vykdymą.
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Ţemiau pateikiami veiklos rezultatai keturių specializuotų policijos įstaigų, vykdančių
pavestas funkcijas neteritoriniu principu (visos šalies teritorijoje).
1 uždavinys. Užtikrinti eismo saugumą ir vykdyti eismo priežiūrą, nusikalstamų veikų
prevenciją, viešosios tvarkos palaikymą magistraliniuose keliuose bei oficialių delegacijų ir vadovų
eskortavimą bei palydą
Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – LKPT) vykdė pavestas funkcijas intensyvėjančio
eismo Lietuvos keliais sąlygomis. Įregistruotų šalyje transporto priemonių skaičius 2011 metais
išaugo iki 2 174 122 (VĮ „Regitra“ duomenys). Išaugo ir pagrindiniai avaringumo rodikliai LKPT
priţiūrimuose magistraliniuose keliuose lyginant su 2010 metais: eismo įvykių buvo 241 (2010 m. –
235), eismo įvykiuose ţuvo 9 ţmonės (2010 m. – 7), suţeisti 42 eismo dalyviai (2010 m. – 37).
Pareigūnai, vykdydami eismo prieţiūrą priţiūrimuose magistraliniuose keliuose ir
organizuodami reidus Lietuvos miestuose (rajonuose), išaiškino 10 559 KET paţeidimus (2010
metais – 13 721), arba 23 proc. maţiau nei 2010 metais. Tarp šių paţeidimų 708 buvo padaryti
uţsienio šalių piliečių. Išaiškinta 140 neblaivių (apsvaigusių nuo narkotikų) vairuotojų (2010 metais
– 208), 26 neblaivūs dviračių vairuotojai (2010 metais – 30), 81 asmuo, neturintis teisės vairuoti
transporto priemones (2010 metais – 67), 127 pėsčiųjų padaryti KET paţeidimai (2010 metais –
606), 409 naudojimosi saugos dirţais, taip pat naudojimosi motociklininko šalmais tvarkos
paţeidimai (2010 metais – 866).
Mobiliu transporto priemonių greičio matuokliu SENSYS MSSS 2011 metais buvo
uţfiksuoti 5 115 paţeidimai. Uţ paţeidimus, uţfiksuotus mobiliu greičio matavimo matuokliu,
buvo paskirta baudų uţ 123 730 Lt. Stacionaria greičio matavimo sistema „PoliScan Speed“ buvo
uţfiksuoti 3 685 paţeidimai. Uţ paţeidimus buvo paskirta baudų uţ 185 955 Lt. Stacionaria greičio
matavimo sistema ,,Multa Radar“ buvo uţfiksuoti 191 962 paţeidimai, palyginus su 124 442
paţeidimais 2010 metais, t. y. 64 proc. daugiau. Uţ šiuos paţeidimus buvo paskirta baudų uţ 15
526 000 Lt.
LKPT pareigūnai 71 kartą (2010 metais – 84) lydėjo ir eskortavo Lietuvos Respublikos
vadovus, kitų valstybių oficialias delegacijas, aptarnavo oficialius ir darbo vizitus. Vizitų metu
transporto priemonėmis (automobiliais ir motociklais) lydėtos oficialios delegacijos, uţtikrinta
viešoji tvarka, ţmonių ir eismo saugumas visuose vaţiavimo maršrutuose ir sankryţose, saugus ir
netrukdomas korteţų statymas.
LKPT, analizuodama eismo įvykių statistiką šalyje, savo iniciatyva, taip pat teritorinėms
policijos įstaigoms prašant praktinės pagalbos, organizavo 81 specialiąją prevencinę saugaus eismo
uţtikrinimo priemonę (reidą). 98 kartus suteikta pagalba teritorinėms ir specializuotoms policijos
įstaigoms.
2 uždavinys. Atlikti objektų tyrimus pagal policijos ir kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų
pareigūnų užduotis bei ekspertizes pagal ikiteisminio tyrimo teisėjų ir teismų nutartis, dalyvauti
tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas, teikti policijos ir kitoms šalies
ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę pagalbą, vykdant specialiąsias policijos funkcijas
Stebimas labai sunkių ir sunkių nusikaltimų skaičiaus didėjimas: 2011 metais. jų
uţregistruota – 4381, o 2010 m. – 4218. Keičiasi ir nusikaltimų padarymo būdai, jie tampa vis
labiau kvalifikuotesni ir jiems padaryti vis daţniau naudojamos naujausios techninės ir kitos
priemonės, šaunamieji ginklai, sprogmenys. Dėl nusikalstamų veikų sudėtingumo ir tyrimams
keliamų reikalavimų, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui (toliau – LPKTC) vis
daţniau reikėjo taikyti kompleksinius tyrimų metodus ir jie reikalavo daugiau kompetencijos iš
specialistų ar ekspertų.
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Uţtikrinant šalies tarptautinius įsipareigojimus, pagal kompetenciją LPKTC vykdė PRUM
(Europos Sąjungos Tarybos sprendimo 2008/615/TVR „Dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje“ ir Tarybos
sprendimo 2008/616/TVR „Dėl sprendimo 2008/615/TVR „Dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje“ įgyvendinimo“)
sutarties nuostatas dėl keitimosi daktiloskopiniais ir DNR duomenimis.
Paţymėtina tai, kad tik sertifikuoti tyrimai gali būti pripaţįstami kaip įrodymais ne tik
Lietuvos, bet ir kitų ES valstybių teismuose. Todėl LPKTC, siekdamas uţtikrinti LPKTC teikiamų
paslaugų kokybę, t.y. atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą ir pripaţinimą, atliko atitinkamus
veiksmus ir Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro direktorius 2011m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.
V-140 patvirtino, kad LPKTC atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir akredituotas
atlikti alkoholio produktų, narkotinių ir psichotropinių medţiagų, rankų pėdsakų, ginklų ir šovinių,
rašysenos ir parašų; transporto priemonių dalių autentiškumo; transporto priemonių, agregatų ir
ginklų identifikacinių numerių, įrankių/mechanizmų pėdsakų, švino plombų, ţmogaus kraujo, seilių
ir spermos bei jų lyginamųjų pavyzdţių, lytėjimo pėdsakų kriminalistinius tyrimus.
Siekiant atitikti ISO 17025:2005 kokybės standartą, LPKTC buvo keičiami ir papildomi
(atnaujinami) su standartu susiję teisės aktai (metodikos, tvarkos, taisyklės).
Tačiau riboti LPKTC finansiniai ištekliai apriboja galimybes naudotis moderniosiomis
technologijomis ir gerinti technologinės įrangos – pagrindinių tyrimų priemonių, prieţiūrą ar kaitą.
3 uždavinys. Vykdyti asmens teisių ir laisvių apsaugą, fizinių ir juridinių asmenų turto bei
asmenų fizinę apsaugą, pagal kompetenciją užtikrinti viešąją tvarką
2011 metais Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ (toliau – rinktinė „Vytis“)
pareigūnai uţtikrino Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, atstovybių
prie tarptautinių organizacijų uţsienyje vidinę apsaugą, uţsienio šalių diplomatinių atstovybių
patalpų ir konsulinių įstaigų išorinę apsaugą ir viešąją tvarką šalia jų esančiose teritorijose bei
vykdė kitų svarbių valstybinių objektų apsaugą Vilniaus mieste, pagal kompetenciją vykdė saugaus
eismo prieţiūrą bei reagavo į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus
valdymo skyriaus budėtojų pranešimus.
Vykdydama pagrindinius uţdavinius ir funkcijas rinktinė ,,Vytis“ 2011 metais Lietuvoje
uţtikrino 70 uţsienio šalių diplomatinių atstovybių patalpų ir konsulinių įstaigų išorinę apsaugą ir 3
kitų svarbių šalies valstybinių institucijų objektų apsaugą. Rinktinė ,,Vytis“ taip pat uţtikrino 23
Lietuvos Respublikos diplomatinių objektų uţsienyje apsaugą. Minėtų atstovybių vidinę apsaugą
uţsienyje 2011 metais vykdė 42 rinktinės ,,Vytis“ pareigūnai.
2011 metais vykdydami teismų apsaugos funkciją, stacionariais postais rinktinė ,,Vytis“
uţtikrino 9 teismų (finansuojamų iš valstybės biudţeto) apsaugą. Likusių teismų apsauga vykdoma
techninių priemonių pagalba.
2011 metais rinktinės „Vytis“ pareigūnams teko papildomai dirbti sustiprinant uţsienio
šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų apsaugą uţtikrinant viešąją tvarką ir eismo
saugumą jų nacionalinių švenčių, diplomatinių priėmimų bei piliečių organizuotų prie šių įstaigų
piketų metu. 2011 metais uţsienio šalių diplomatinės atstovybės Lietuvoje surengė 112
diplomatinių priėmimų. Per metus prie rinktinės saugomų objektų įvyko 34 piketai, 8 mitingai, 5
protesto akcijos ir 4 kiti renginiai.
2011 metais rinktinės „Vytis“ pareigūnai palydėjo 1920 (2010 m. – 2034) automobilių,
vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją (sutarčių su muitinės tarpininkais pagrindu)
ir pagal pasirašytas sutartis su kitais Lietuvos Respublikos ūkio subjektais. Taip pat lydėjo ir
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kitokius krovinius (meno vertybės, vertybinius popierius, blankus ir kt.). Per 2011 metus suteikta
paslaugų uţ 741,2 (2010 m. – 696,3) tūkst. Lt.
2011 metais atsisakyta policijos teikiamų komercinių apsaugos funkcijų vykdymo.
Rinktinėje „Vytis“ panaikintas apsaugos padalinys, vykdęs apsaugos funkcijas pagal civilinės teisės
sandorius.
4 uždavinys. Vykdyti specialiųjų antiteroristinių, įkaitų išlaisvinimo, ginkluotų bei
pavojingų nusikaltėlių sulaikymo ir sprogstamųjų įtaisų neutralizavimo operacijas bei slopinti
geopolitinės aplinkos lemiamus išorinius rizikos veiksnius
Lietuvai vis labiau integruojantis į Europos ir pasaulio bendruomenę, kyla būtinybė imtis
priemonių, kad šalis netaptų teroro aktų vieta, teroristų tranzito koridoriumi arba teroristinių aktų ar
teroristų ruošimo vieta. 2011 metais Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“
(toliau - rinktinė „Aras“) ne tik vykdė kovines operacijas, bet ir analizavo terorizmo grėsmes,
dalyvavo bendroje Lietuvos teisėsaugos institucijų antiteroristinėje veikloje siekiant neutralizuoti
galimas terorizmo grėsmes, padėjo vyriausybinėms ir nevyriausybinėms institucijoms bei
organizacijoms rengti teroristinių grėsmių prevencijos, reagavimo į teroristinius išpuolius bei
išpuolių padarinių sumaţinimo veiksmų planus.
Siekiant sumaţinti teroristinių aktų, kriminalinių nusikaltimų grėsmę bei padidinti įkaitų
išlaisvinimo ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijų efektyvumą, savadarbių sprogstamųjų
įtaisų ir karinių sprogmenų, naudojamų teroristiniais ar kriminaliniais tikslais, paiešką ir
neutralizavimą, uţtikrinti rinktinės pareigūnų ir aplinkinių ţmonių saugumą vykdomų operacijų
metu, rinktinės „Aras“ pareigūnai buvo kryptingai rengiami šių grėsmių prevencijai, kovinėms
uţduotims atlikti ir teroristiniams išpuoliams likviduoti.
2011 metais rinktinė „Aras“ vykdė specialiąsias, ginkluotų bei pavojingų nusikaltėlių
sulaikymo ir sprogstamųjų įtaisų neutralizavimo bei įkaitų išlaisvinimo operacijas. Visos operacijos
buvo įvykdytos sėkmingai. Tam didelę įtaką turėjo pastovus rinktinės personalo taktinis, kovinis bei
psichologinis rengimas, aprūpinimas modernia technika bei ginkluote. Tačiau išlieka technikos bei
ginkluotės senėjimo tendencija, poreikis pastoviai ją atnaujinti.
2011 metais rinktinė „Aras“ vykdė 225 uţduotis, kurių metu buvo sulaikyti 68 pavojingi
įtariamieji asmenys, išlaisvintas vienas įkaitas. Didţiąją dalį šių uţduočių vykdė rinktinės „Aras“
išminuotojai. Jie buvo pasitelkti 130 kartų, iš jų daugiau nei 40-tyje atvejų surasta bei neutralizuota
savadarbių ir karinių sprogstamųjų įtaisų bei jų imitacijų.
Paminėtinos šios rinktinės „Aras“ 2011 metais vykdytos uţduotys:
- 2011 m. birţelio 29 d. rinktinės „Aras“ išminuotojai neutralizavo automobilį bombą (kaip
vėliau paaiškėjo imitaciją), paliktą po „Swedbank“ banko pastatu esančioje automobilių stovėjimo
aikštelėje. Po dviejų dienų rinktinės „Aras“ kovotojai šturmavo pastatą Pilaitėje ir sulaikė asmenį,
įtariamą automobilio bombos imitacijos pagaminimu bei didelės vertės turto prievartavimu;
- 2011 m. spalio 4 d. rinktinės „Aras“ kovotojai šturmavo pastatą Vilniuje ir išlaisvino
įkaitu laikytą Norvegijos pilietį bei sulaikė įtariamuosius;
- 2011 metų pabaigoje buvo vykdoma plataus masto kontrabandininkų grupuotės
sulaikymo operacija, kurios metu buvo sulaikyta didelė grupė įtariamųjų, surastas didelis kiekis
ginklų, šaudmenų, kontrabandos ir kt.;
- 2011 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 18 dienomis rinktinės „Aras“ pareigūnai, uţtikrinant
šešiuose Lietuvos miestuose vykusio Europos vyrų krepšinio čempionato saugumą, vykdė krepšinio
arenų ir kitų objektų patikrinimus.
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Taip pat rinktinės pareigūnai dalyvavo uţtikrinant aukštų uţsienio pareigūnų saugumą
kelių svarbių tarptautinių renginių metu.
4 tikslas – administruoti policijos veiklą, užtikrinti Policijos departamento ryšių,
informacinės ir kitos aprūpinimo infrastruktūros funkcionavimą bei plėtrą.
2011 metais Policijos departamento padaliniai vykdė parengiamąsias administracines ir
teisines priemones skirtas policijos sistemai optimizuoti. 2011 metais Policijos departamente,
teritorinėse policijos įstaigose ir LPKTC panaikintos 59 padalinių vadovų pavaduotojų pareigybės.
Atsilaisvinę ištekliai buvo nukreipti tiesioginių praktinių policijos funkcijų vykdymui uţtikrinti.
Policijos departamento padaliniai, vykdydami policijos įstaigų vidaus kontrolės
procedūras, organizavo ir atliko 8 tikslinius patikrinimus. Įvairiais veiklos klausimais atlikti
patikrinimai Marijampolės, Alytaus, Utenos, Kauno AVPK, rinktinėje „Aras“, LPKTC bei LPKB.
Nustačius rizikos veiksnius darbo grafikų sudarymo, darbo ir poilsio laiko policijos įstaigose
apskaitos tvarkos laikymosi klausimais, atliktas patikrinimas Panevėţio AVPK.
2011 metais buvo plėtojami tarptautinio bendradarbiavimo klausimai, vykdyti tarptautiniai
policijos įsipareigojimai:
- suderintas ir pasirašytas keturšalis Lietuvos ir Lenkijos policijos ir sienos apsaugos
tarnybų susitarimas dėl bendro patruliavimo;
- pradėtas pasirengimas planuojamiems atlikti 2012 metų lapkričio mėnesį Lietuvos
policijos Šengeno vertinimams, išanalizuota esama Šengeno teisyno įgyvendinimo padėtis,
parengtas Policijos veiklos plėtojimo įgyvendinant Šengeno teisyno reikalavimus veiksmų plano
projektas;
- pagal kompetenciją buvo koordinuojama Lietuvos policijai tenkanti veikla Lietuvai
pirmininkaujant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei pasirengimas
pirmininkauti ES Taryboje 2013 metais (sėkmingai perimti atitinkamų Tarybos teisėsaugos darbo
grupių valdymą bei uţtikrinti viešąjį saugumą renginių Lietuvoje metu);
- uţtikrinta 2 policijos pareigūnų ( atašė) veikla, dalyvauta ES institucijų ir įstaigų bei kitų
tarptautinių organizacijų susitikimuose.
Nuo 2011 metų įsigaliojo Lietuvos policijos pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma
pagal finansines normas tvarka, pagal kurią aprūpinimas tarnybine uniforma vykdomas pagal
individualų pareigūnų poreikį (pareigūno „krepšelį“). Nauja tvarka siekiama racionaliai naudoti
lėšas ir aprūpinti pareigūnus tik ta tarnybine uniforma, kurios elementų labiausiai reikia.
Siekiant gerinti policijos teikiamas paslaugas bei maţinti asmenų tiesioginių kontaktų su
policijos darbuotojais skaičių, 2011 metais įgyvendintas e-policijos projektas. Nuo 2011 metų
lapkričio 1 d. visuomenei tapo prieinama Policijos elektroninių paslaugų sistema www.epolicija.lt.
Policijos paslaugas perkėlus į elektroninę erdvę, gyventojai turi galimybę naudotis patogiomis
elektroninėmis priemonėmis, pasirinkti, kokiu būdu pranešti apie nusikaltimus, įvykius ar kitus
teisės paţeidimus policijai.
Tęsiamas Vieningos pajėgų valdymo sistemos tobulinamas, siekiant padidinti pajėgų
valdymo sistemos funkcionalumą ir našumą, uţtikrinti policijos komisariatų pajėgų valdymą iš
teritorinių policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių, apjungti didţiųjų šalies miestu ir rajonų
patrulių padalinius bei sudaryti galimybes naudotis sistema kitoms vidaus reikalų sistemos
institucijoms.
5 tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas policijos įstaigoms vykdyti policijos funkcijas,
įgyvendinant investicijų projektus.
2011 metams buvo skirta 14 mln. 806 tūkst. Lt investicijų projektams įgyvendinti.
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Pagal finansines galimybes buvo siekiama gerinti šalies policijos įstaigų būklę ir policijos
pareigūnų darbo sąlygas:
- rekonstruotas Utenos AVPK Anykščių r. PK pastatas Anykščiuose, Troškūnų g.;
- Utenos AVPK Zarasų r. PK persikėlė į naujai rekonstruotą pastatą;
- pradėta Vilniaus AVPK Švenčionių r. PK areštinės rekonstrukcija;
- Kauno AVPK Raseinių r. PK persikėlė į naujas, iš rajono savivaldybės išnuomotas
patalpas;
- Klaipėdos AVPK naujo pastato statybai yra parengtas architektūrinis projektas, kuris
suderintas su Klaipėdos miesto architektų sąjunga. Parengtas techninis projektas. Klaipėdos miesto
savivaldybei išdavus statybos leidimą – bus skelbiamas konkursas rangovui parinkti;
- parengtas Klaipėdos AVPK Palangos PK pastato Palangoje, Ganyklų g. rekonstrukcijos
projektas, atlikta valstybinė techninė projekto ekspertizė.
Įgyvendinant Policijos telekomunikacinės įrangos ir radijo ryšių priemonių plėtojimo ir
modernizavimo programos investicijų projektus įsigyta telekomunikacinės įrangos uţ 476 tūkst. Lt.
Įgyvendinant Policijos informacinių sistemų, ţinybinių registrų ir informacinių
technologijų plėtojimo programos investicijų projektus įsigyta programinės įrangos ir
kompiuterinės technikos uţ 616 tūkst. Lt.
Policijos įstaigų materialinės techninės bazės plėtojimo ir modernizavimo programos
investicijų projektams įgyvendinti buvo skirta ir panaudota 4900 tūkst. Lt:
- Lietuvos Respublikos kovos su terorizmu programai – 100 tūkst. Lt, skirtos lėšos
panaudotos, įranga įsigyta;
- Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos priemonių įgyvendinimui –
100 tūkst. Lt, skirtos lėšos panaudotos, įranga įsigyta;
- Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais programai – 400 tūkst. Lt, skirtos lėšos
panaudotos, įranga įsigyta;
- Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai – 100 tūkst. Lt, skirtos lėšos
panaudotos, įranga įsigyta;
- Įrangai, technikai ir kitam ilgalaikiam turtui įsigyti – 1 409 tūkst. Lt, skirtos lėšos
panaudotos, įranga įsigyta;
- policijos automobilių parkui atnaujinti – 2 791 tūkst. Lt, skirtos lėšos panaudotos,
automobiliai įsigyti.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Programos vykdymas buvo stebimas ir vertinamas pagal 19 rezultato vertinimo kriterijų
(programos tikslų pasiekimas) ir 31 produkto vertinimo kriterijų (programos uţdavinių
įgyvendinimas), rezultatai pateikti lentelėje. Daugumos rodiklių reikšmės pasiektos ir atitinka
planuotas 2011 metams. Nepasiektų arba ţenkliai viršytų vertinimo kriterijų reikšmių prieţastys
nurodomos lentelės išnašose.
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
1 tikslas: Saugoti asmens teises bei teisėtus

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

60

71

118

70

84

120

80

92

115

1

0,3

30

22

25,2

114

20

29

145

4550

3405

74,81

50

75,8

152

50

76,4

153

interesus nuo nusikalstamų pasikėsinimų ir kitų
teisės paţeidimų, įgyvendinti veiksmingą valstybės
nusikalstamų veikų ir kitų teisės paţeidimų
kontrolės ir prevencijos politiką
R-303-01-01

R-303-01-02

R-303-01-03

R-303-01-04

R-303-01-05

Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal
A tipo įvykių kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 12 min. (proc.)
Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal B
tipo įvykių kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 20 min. (proc.)
Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal C
tipo įvykių kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 1 val. ir kai reaguoti būtina
(proc.)
Ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus didėjimas
(proc.)
Surasto, paimto, savanoriškai atlyginto turto,
pinigų vertybinių popierių ir uţsienio valiutos
dalis nuo nustatytos turtinės ţalos dydţio (proc.)
1 tikslo 1-as uţdavinys: Kurti saugią aplinką,
teikti būtinas visuomenei policijos paslaugas,
vykdyti eismo saugumo kontrolę, nusikaltimų ir
kitų teisės paţeidimų prevenciją, ikiteisminį
tyrimą, migracijos ir tranzito per Lietuvos
Respublikos teritoriją kontrolę ir kitas viešosios
policijos funkcijas

Fizinių asmenų, turinčių civilinės apyvartos
ginklus, atliktų patikrinimų rodiklis nuo bendro
P-303-01-01-01
asmenų, turinčių civilinės apyvartos ginklus,
skaičiaus (proc.)
Gyventojų, nuolat bendradarbiaujančių su
P-303-01-01-02
policija, skaičius
2 tikslas: Siekti efektyvaus sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų, taip pat nusikalstamų veikų,
sukeliančių platų atgarsį ar darančių didelę ţalą
valstybei bei asmenims, tyrimo ir tyrimo
koordinavimo šalyje, organizuotų nusikalstamų
grupuočių ir jų narių daromų ir padarytų
nusikalstamų veikų uţkardymo, atskleidimo ir
tyrimo
R-303-02-01

R-303-02-02

1

Realizuotų tarptautinių operacijų dalis nuo visų
vykdytų tarptautinių operacijų skaičiaus (proc.)
Realizuotų tarpregioninių operacijų dalis nuo
visų vykdytų tarpregioninių operacijų skaičiaus
(proc.)

Policijos rėmėjų skaičius sumaţėjo, kadangi apskrityse buvo perţiūrėti policijos rėmėjų sąrašai, išbraukiant iš jų
asmenis, nevykdančius policijos rėmėjo veiklos, kaip tai nustatyta Policijos rėmėjų įstatyme.
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Vertinimo
kriterijaus
kodas
R-303-02-03
R-303-02-04

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Per 6 mėn. trukmę ištirtų nusikalstamų veikų
dalis nuo visų ištirtų nusikalstamų veikų (proc.)
Liudytojų
ir
nukentėjusiųjų
apsaugos
uţtikrinimas (proc.)

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

53

71,4

135

100

100

100

55

52,46

95,38

80

70,6

88,25

60

67

112

93

91

98

75

83,84

112

100

100

100

85

106

124104

7500

8499

113

9500

16000

168

100

100

100

100

100

100

2 tikslo 1-aas uţdavinys: Stiprinti nusikalstamų
veikų atskleidimą ir tyrimą bei kitų kriminalinės
policijos funkcijų vykdymą

Surastų ieškomų įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų asmenų rodiklis nuo per ataskaitinį
laikotarpį paskelbtų (proc.)
Surastų dingusių be ţinios asmenų rodiklis nuo
P-303-02-01-02 per ataskaitinį laikotarpį paskelbtų (proc.)
P-303-02-01-01

Šunų panaudojimo rezultatyvumas atliekant
P-303-02-01-03 įvykio vietos, vietovės, patalpos tyrimą ar
apţiūrą (proc. nuo visų išvykimų);
Rezultatyvių įvykio vietų apţiūrų skaičius
P-303-02-01-04
(proc.)
2 tikslo 2-ajam uţdaviniui: Stiprinti kovą su
organizuotu nusikalstamumu, nelegalia narkotikų
apyvarta, taip pat kitų sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų uţkardymą, atskleidimą ir tyrimą
(operatyvinį ir ikiteisminį) bei veiksmų
koordinavimą
P-303-02-02-01

Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta
narkotikų apyvarta, dalis (proc.)
3 tikslui: Įgyvendinti
funkcijų vykdymą

R-303-03-01
R-303-03-02

R-303-03-03

R-303-03-04

R-303-03-05

R-303-03-06

policijos

specializuotų

Tinkamų sąlygų vykdyti specialiąsias policijos
funkcijas sudarymas (proc.)
Atliktų objektų tyrimų bei ekspertizių dalis nuo
gautų uţduočių (proc.)
Tvarkomų ţinybinių registrų duomenų skaičiaus
didėjimas: įrašyta į DNR duomenų registrą
analičių per ataskaitinį laikotarpį (skaičius)
Tvarkomų ţinybinių registrų duomenų skaičiaus
didėjimas: įvesta daktiloskopinių kortelių į
Daktiloskopinių duomenų registrą (skaičius)
Diplomatinių atstovybių patalpų ir konsulinių
įstaigų išorinio saugumo uţtikrinimas (proc.)
Policijos pareigūnų, tiesiogiai dalyvaujančių
specialiose operacijose, nuolatinė kovinė
parengtis (proc.)
3 tikslo 1-ajam uţdaviniui: Uţtikrinti eismo
saugumą ir vykdyti eismo prieţiūrą, nusikalstamų
veikų prevenciją, viešosios tvarkos palaikymą
magistraliniuose keliuose bei oficialių delegacijų ir
vadovų eskortavimą bei palydą
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Vertinimo
kriterijaus
kodas
P-303-03-01-01

P-303-03-01-02

P-303-03-02-01

P-303-03-02-02

P-303-03-03-01

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Lietuvos kelių policijos tarnybos praktinės
pagalbos suteikimo teritorinėms policijos
įstaigoms skaičius (spec. operacijų ir reidų
skaičius)
Greičio matavimo prietaisais uţregistruotų teisės
paţeidimų skaičius.
3 tikslo 2-ajam uţdaviniui: Atlikti objektų
tyrimus pagal policijos ir kitų ikiteisminio
tyrimo įstaigų pareigūnų uţduotis bei
ekspertizes pagal ikiteisminio tyrimo teisėjų ir
teismų nutartis, dalyvauti tiriant sunkių ir
labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas,
teikti policijos ir kitoms šalies ikiteisminio
tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę
pagalbą, vykdant specialiąsias policijos
funkcijas
Teritorinių
policijos
įstaigų
pareigūnų,
tobulinusių kvalifikaciją pagal policijos kinologų
pagrindinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo
programas, skaičius
Ikiteisminio
tyrimo
tyrėjų
tobulinusių
kvalifikaciją pagal Ţmogaus kvapo pėdsakų,
lyginamųjų pavyzdţių, foninių kvapų paėmimo
ir konservavimo, odorologinių tyrimų mokymo
programą skaičius
3 tikslo 3-ajam uţdaviniui: Vykdyti asmens
teisių ir laisvių apsaugą, fizinių ir juridinių
asmenų turto bei asmenų fizinę apsaugą,
pagal kompetenciją uţtikrinti viešąją tvarką
Reagavimo (atvykimo) į gautus pranešimus apie
kylančią
grėsmę
uţsienio
valstybių
diplomatinėms
atstovybėms
ir
kitiems
saugomiems objektams vidutinė trukmė (min.)

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

95

98

103

50 000

200000

4002

70

81

116

20

25

125

15

15

100

3 tikslo 4-ajam uţdaviniui: Vykdyti
specialiųjų
antiteroristinių,
įkaitų
išlaisvinimo,
ginkluotų
bei
pavojingų
nusikaltėlių sulaikymo ir sprogstamųjų įtaisų
neutralizavimo operacijas bei
slopinti
geopolitinės aplinkos lemiamus išorinius
2

2011 m. greičio viršijimo atvejų, uţfiksuotų stacionariomis ir mobiliomis greičio matavimo sistemomis skaičius
išaugo dėl to, kad rugsėjo mėn. buvo priimtas sprendimas greičio fiksavimo slenkstį sumaţinti ir nustatyti iki 16 km/h,
siekiant išaiškinti daugiau greitį viršijusių asmenų, kad vairuotojai stengtųsi neviršyti leistino greičio prasidėjus
naujiems mokslo metams. Šiuo metu šalies keliuose veikia 151 stacionarus greičio matuoklis ir 13 greičio matuoklių,
įrengtų transporto priemonėse.
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

P-303-03-04-01

P-303-03-04-02

R-303-04-01
R-303-04-02

P-303-04-01-01
P-303-04-01-02

P-303-04-01-03

P-303-04-02-01
3

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
rizikos veiksnius
Sėkmingas specialiųjų antiteroristinių bei įkaitų
išlaisvinimo ir pavojingų ginkluotų nusikaltėlių
sulaikymo operacijų įvykdymas (proc.)
Sėkmingas sprogstamųjų įtaisų bei karinių
sprogmenų,
naudojamų
teroristiniais
ar
kriminaliniais tikslais, paieškos ir neutralizavimo
operacijų įvykdymas (proc.)
4 tikslui: Administruoti policijos veiklą,
uţtikrinti Policijos departamento ryšių,
informacinės
ir
kitos
aprūpinimo
infrastruktūros funkcionavimą bei plėtrą
Policijos ţinybinių registrų funkcionavimo
uţtikrinimas (proc.)
Tarptautinių
ryšių
nepertraukiamas
funkcionavimas (val. per parą)
4 tikslo 1-ajam uţdaviniui: Uţtikrinti policijos
pareigūnų socialines garantijas ir policijos
įstaigų valdomo, naudojamo ir disponuojamo
patikėjimo teise turto funkcionavimą bei
skatinti inovacijų plėtrą
Policijos personalo kaita ne didesnė kaip (proc.)
Policijos statutinių valstybės tarnautojų skaičiaus
maţėjimas (proc.)
Policijos pareigūnų aprūpinimo nauja tarnybine
uniforma pagal nustatytas normas poreikio
tenkinimas (proc.)
4
tikslo
2-ajam
uţdaviniui:
Keistis
informacija su uţsienio valstybių teisėsaugos
institucijomis per policijos pareigūnus
ryšiams (atašė) bei atstovauti Lietuvos policiją
ES institucijose ir įstaigose bei kitose
tarptautinėse organizacijose
Policijos specialiųjų atašė uţsienio valstybėse

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

90

100

111

90

100

111

100

100

100

24

24

100

8,5

15

1763

0,3

7

23334

30

30

100

3

2

675

Personalo kaita yra didesnė dėl policijos statutinių valstybės tarnautojų skaičiaus maţėjimo.
Ţenkliai didesnis policijos statutinių valstybės tarnautojų skaičiaus maţėjimas buvo sąlygotas šių faktorių:
- policijos įstaigoms sumaţinus finansavimą, jos buvo priverstos taikyti lėšų taupymo priemones: nepriimti į
pareigas naujų darbuotojų, nevykdyti grąţinimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos trukmės pratęsimo procedūrų
ir kt., todėl priimamų pareigūnų skaičius buvo daug maţesnis nei atleidţiamų iš tarnybos pareigūnų;
- buvo įgyvendinami sprendimai dėl statutinių valstybės tarnautojų pareigybių statuso keitimo į civiles;
- atsisakant komercinės apsaugos funkcijos, buvo naikinamos šias apsaugos funkcijas vykdančių pareigūnų
pareigybės;
- daugiau kaip pusė per 2011 m. atleistų pareigūnų, buvo atleisti vadovaujantis Statuto 53.1.4 p. – kai negali
tarnauti dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai ir 53.1.12 p.
bei pačių prašymu dėl išėjimo į pensiją.
5
Į Europolą vietoje numatytų pagal įsipareigojimą dviejų yra deleguotas vienas pareigūnas.
4
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

P-303-04-02-02

P-303-04-02-03

P-303-04-02-04

P-303-04-03-01
P-303-04-03-02
P-303-04-03-03

P-303-04-03-04

P-303-04-03-05

R-303-05-01

P-303-05-01-01

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
skaičius
Dalyvauta susitikimų, atstovaujant Lietuvos
policijos interesams ES institucijose ir
tarptautinėse organizacijose, skaičius
Vykdytų bendrų operacijų ir bendrų priemonių,
siekiant stiprinti pasienio regiono saugumą,
skaičius
Policijos pareigūnų, parengtų su pirmininkavimu
ES susijusioms funkcijoms atlikti, skaičius
4 tikslo 3-ajam uţdaviniui: Diegti veiksmingas
veiklos
administravimo,
planavimo
ir
kontrolės sistemas
Parengtos
ir
kartu
su
savivaldybėmis
įgyvendintos prevencinės programos (sk.)
Teismo
negraţintų
tyrimui
papildyti
baudţiamųjų bylų dalis (proc.)
Pertvarkyta policijos pareigūnų patikimumo ir
veiklos kontrolės sistema
Ne maţiau kaip pusė policijos įstaigų vadovų ir
jų pavaduotojų bus dalyvavę korupcijos
prevencijos mokyme (proc.)
Policijos įstaigose centriniu lygmeniu atliktų
vidaus kontrolės patikrinimų skaičius
5 tikslui: Sudaryti tinkamas sąlygas policijos
įstaigoms
vykdyti
policijos
funkcijas,
įgyvendinant investicijų projektus
Įgyvendinamų investicijų projektų skaičius
5 tikslo 1-ajam uţdaviniui: Įgyvendinti
Policijos įstaigų pastatų ir statinių statybos ir
rekonstrukcijos
programą
(investicijų
projektus)
Renovuotų policijos areštinių skaičius.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

130

62

486

70

108

154

15

0

07

55

119

2168

97

98,8

102

1

1

100

50

63,6

127

8

8

100

4

4

100

0,7

0,7

100

6

Siekiant taupyti Policijos departamento lėšas, 2011 m. prieš kiekvieną ES Tarybos darbo grupės posėdį buvo
sprendţiamas tikslingumas jame dalyvauti atstovams iš Vilniaus. Tais atvejais, kuomet posėdţio darbotvarkėje buvo
numatyti tik informacinio pobūdţio klausimai arba tais atvejais, kuomet į ją buvo įtraukti klausimai galutiniame jų
derinimo etape, šiuose posėdţiuose dalyvavo teisėsaugos atašė policijos klausimams Lietuvos nuolatinėje atstovybėje
ES. Dėl to, 2011 m. buvo suorganizuota maţiau komandiruočių į ES Tarybos darbo grupių posėdţius negu planuota.
7
Policijos pareigūnai parengti tik dalinai. Šiais metais buvo ir yra organizuojami anglų kalbos kursai šiems
pareigūnams, taip pat organizuojami URM mokymai. Su pirmininkavimu ES Taryboje susijusioms funkcijoms vykdyti
policijos pareigūnai bus rengiami pagal atskirą mokymų programą. Šios programos ir mokymų medţiagos rengimas yra
numatytas kaip viena iš ISEC projekto „ES teisyno ir kitų instrumentų įgyvendinimas bei jų taikymas plėtojant
tarptautinį policijos bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu“ priemonių.
8

Pasiekimai viršija planuotą skaičių. Tačiau planuotų ir įgyvendintų programų skaičiai pagal apskritis neproporcingi
priţiūrimų teritorijų dydţiui. Policijos departamento Viešosios policijos valdyba atitinkamai patikslino prevencinės
programos sąvoką, kriterijaus techninį priedą ir skaitines reikšmes Policijos departamento 2012–2014 metų strateginio
veiklos plano projekte.
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijų
reikšmės

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Rekonstruotų ar renovuotų darbo vietų policijos
įstaigose skaičius.
5 tikslo 2-ajam uţdaviniui: Įgyvendinti
Policijos telekomunikacinės įrangos ir radijo
ryšio priemonių plėtojimo ir modernizavimo
programą (investicijų projektus)
Policijos įstaigų aprūpinimo radijo ryšio
P-303-05-02-01
priemonėmis poreikio tenkinimas (proc.)
5 tikslo 3-ajam uţdaviniui: Įgyvendinti
Policijos informacinių sistemų, ţinybinių
registrų
ir
informacinių
technologijų
plėtojimo programą (investicijų projektus)
Kompiuterinės technikos kompiuterizuotose
P-303-05-03-01
darbo vietose atnaujinimas (darbo vietų proc.)
5 tikslo 4-ajam uţdaviniui: Įgyvendinti
Policijos įstaigų materialinės techninės bazės
plėtojimo ir modernizavimo programą
(investicijų projektus)
Policijos
įstaigų
aprūpinimo
transporto
P-303-05-04-01
priemonėmis poreikio tenkinimas (proc.)
Teisėtvarkos uţtikrinimas šalyje, policijai
keliamų Europos Sąjungoje
reikalavimų
įgyvendinimas
(asignavimų
valdytojo pajamų įmokos)
(kodas 403)
1
programos
tikslui:
Teisėtvarkos
uţtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos
Sąjungoje
reikalavimų
įgyvendinimas
(asignavimų valdytojo pajamų įmokos)
Pajamos, gautos uţ teikiamas paslaugas ir uţ
R-403-01-01
trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto
nuomą, tūkst. Lt
Policijos saugomų objektų saugumo uţtikrinimas
R-403-01-02
(proc.)
P-303-05-01-02

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

99

99

100

49

49

100

15

15

100

70

70

100

26135,0

18454

70,69

99

99,8

100

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)

9

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
686 920,40

Panaudoti
Asignavimų
asignavimai, panaudojimo
tūkst. litų
procentas
658 767,00

95,9

Buvo atsisakyta policijos teikiamų komercinių apsaugos funkcijų, atitinkamai sumaţėjo ir gaunamos pajamos.
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Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudţetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos)

666939,9

646042,5

96,9

636956,8

627288,8

98,5

29983,1

18753,7

62,5

19 980,5

12 724,5

63,7

Nepanaudota 9 668 tūkst. Lt valstybės biudţeto bendrojo finansavimo lėšų, iš jų:
- 9 666,8 tūkst. Lt yra įšaldytos valstybės biudţeto lėšos bankrutavusiame banke „Snoras“;
- 1,2 tūkst. Lt asignavimų investicijoms (sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus).
Pajamų įmokos sumaţėjo dėl komercinių apsaugos paslaugų atsisakymo nuo 2012 m.
sausio 1 d.
II.2. STRATEGINIS TIKSLAS – STIPRINTI POLICIJOS PAREIGŪNŲ PROFESINĮ
MOKYMĄ (kodas 02)
Strateginis tikslas suformuluotas atsiţvelgiant į tai, kad Policijos personalo rengimo patirtis
ir Europos šalių policijos praktika parodė, kad policijos vystymasis turi eiti profesinio, o ne
akademinio mokymo keliu, nes didţioji dalis darbuotojų (ne vadovai) turi būti praktinio darbo
specialistai. Policininko parengimas turi būti orientuotas į profesinių ţinių suteikimą ir praktinių
įgūdţių formavimą. Tikslas yra aiškus ir vientisas, jis įgyvendinamas pagal Policijos departamento
biudţeto programą „Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas“ (02).
Šio strateginio tikslo pasiekimas vertinamas pagal vieną efekto kriterijų:
1. Gyventojų, teigiamai vertinančių policijos pareigūnų profesinį pasirengimą, dalis, proc.
(E-02-01)
75
70
65
60
55

60
72

50
2011 m.

Planas

61

62

2012 m.

2013 m.

Įvykdymas

2011 m. planuota kriterijaus reikšmė buvo 60 proc., pasiekta 72 proc.
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Strateginis tikslas buvo įgyvendinamas vykdant Policijos departamento programą
„Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas “ (02). Tikslui pasiekti buvo
panaudota 8020 tūkst. Lt valstybės biudţeto ir pajamų įmokų lėšų.
POLICIJOS PAREIGŪNŲ MOKYMAS IR PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
(programos kodas 02)
Įgyvendinant šią programą buvo siekiama gerinti policijos personalo mokymo ir
kvalifikacijos tobulinimo kokybę, didinti policijos pareigūnų profesinę kompetenciją, policijos
teikiamų paslaugų kokybę. Taip pat buvo siekiama plėtoti partnerystės ryšius su šalies ir uţsienio
mokymo įstaigomis policijos personalo rengimo srityje, vykdyti nacionalinių tarpinstitucinių
programų priemones bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose.
Programos uţdavinius ir priemones vykdė Policijos departamentas ir Lietuvos policijos
mokykla (toliau – LPM). Esamas programos finansavimas apima tik apie 1,2 proc. visų Lietuvos
policijai skiriamų asignavimų. Programa apima specializuotą veiklą, uţtikrinančią pagrindinių
policijos funkcijų vykdymą.
1 tikslas – teikti profesinį mokymą, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo
procesą, gerinant policijos personalo profesinę kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo
renginių kokybės.
Tobulinant pirminį profesinį mokymą buvo atnaujinta Policininko mokymo programa,
pakeistos asmenų atrankos į LPM taisyklės, parengtas naujas LPM kursantų mokomosios praktikos
ir staţuotės tvarkos aprašas.
Buvo perţiūrėtos ir atnaujintos įvadinio mokymo programos, skirtos pirminės grandies ir
vidurinės grandies policijos pareigūnų įvadiniam mokymui.
Į mokymo procesą įdiegtas naujas aktyvus mokymo metodas - kompleksinis mokymas, t.y.
mokymai organizuojami integruojant 2-3 mokymo dalykus ir modeliuojant situacijas nuo
pranešimo gavimo iki tarnybinio pranešimo surašymo, duomenų įvedimo į policijos duomenų
registrus. Toks mokymo metodas padeda kursantams mokymo dalykus suvokti, kaip nedalomą
ţinių visumą, pritaikyti ţinias praktikoje.
2011 metais 92 LPM kursantų sėkmingai baigė mokyklą ir gavo profesinio mokymo
diplomus, patvirtinančius įgytą policininko kvalifikaciją pagal III-jo išsilavinimo lygio standartą.
Siekiant efektyviau naudoti LPM specialistų potencialą ir taupyti biudţetinius
asignavimus, daugiau mokymų organizuoti LPM pajėgumais ir policijos personalo tarnybos vietoje,
61 proc. kvalifikacijos tobulinimo renginių buvo suorganizuoti policijos personalo tarnybos vietoje.
Didţiąją mokymo renginių, finansuojamų iš valstybės biudţeto turinio dalį pravedė LPM personalas
(84 proc.). Mokymo procese aktyviai prisidėjo Policijos departamento ir policijos įstaigų ekspertai
(7 proc.). Įvertinus tematikos specifiką, siauro profilio ţinių būtinumą, tik išimtinais atvejais, esant
būtinumui buvo kviečiami išorės ekspertai (9 proc.).
Siekiant kurti efektyvesnį mokymo procesą, bei uţtikrinti lankstesnį mokymo veiklos
organizavimą, buvo tobulinama LPM nuotolinio mokymo sistema. Policijos sistemos darbuotojams
besinaudojantiems policijos sistemos kompiuteriniu tinklu buvo sudarytos galimybės,
uţsiregistravus LPM svetainėje, mokytis savo darbo vietoje arba kompiuterinio mokymo klasėse,
esančiose šalies apskričių VPK.
Iš viso 2011 metais kvalifikaciją tobulino 5952 policijos sistemos darbuotojai (iš jų 5332
policijos pareigūnai, 341 – karjeros valstybės tarnautojas ir 297 – dirbantys pagal darbo sutartį)
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9641 kvalifikacijos tobulinimo renginyje. Uţsienyje kvalifikaciją tobulino 145 darbuotojai (iš jų
139 policijos pareigūnai) 172-ose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
LPM organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 6 216 policijos
sistemos darbuotojų ir 418 kitų institucijų pareigūnų (karo policijos, prokuratūros, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos ir kt.).
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Programos vykdymas buvo stebimas ir vertinamas pagal 4 rezultato vertinimo kriterijus
(programos tikslų pasiekimas) ir 7 produkto vertinimo kriterijus (programos uţdavinių
įgyvendinimas), rezultatai pateikti lentelėje. Daugumos rodiklių reikšmės pasiektos ir atitinka
planuotas 2011 metams. Nepasiektų arba ţenkliai viršytų vertinimo kriterijų reikšmių prieţastys
nurodomos lentelės išnašose.
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1-ajam programos tikslui: Teikti profesinį
mokymą, plėtoti policijos personalo
kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant
policijos personalo profesinę kompetenciją bei
siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės
Tobulinusių kvalifikaciją policijos pareigūnų
R-302-01-01
dalis (proc.)
Mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose dalyvavusių darbuotojų, teigiamai
R-302-01-02
vertinančių šių renginių naudingumą ir
veiksmingumą, dalis (proc.)
Pirminės grandies policijos pareigūnų rengimo
R-302-01-03
pagal policininko pirminio profesinio mokymo
programą nustatyto poreikio tenkinimas (proc.)
1-ajam tikslo uţdaviniui: Koordinuoti,
organizuoti bei vykdyti policijos įstaigų
darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos
tobulinimą, gerinti jų profesinę kompetenciją
organizuojant bei vykdant mokymo procesą,
uţtikrinant jo tęstinumą ir ugdant profesinius
dalykinius policijos sistemos darbuotojų
gebėjimus bei įgūdţius
Bendras policijos pareigūnų, tobulinusių
P-302-01-01-01
kvalifikaciją, skaičius
Policijos pareigūnų, parengtų pagal profesinio
P-302-01-01-02
mokymo programą, skaičius
P-302-01-01-03 Policijos darbuotojų, tobulinusių kompiuterinį

10

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

40

54

13510

90

98

109

100

100

100

4380

5332

12211

96

92

9612

400

585

14613

Vertinimo kriterijaus įgyvendinimo rezultatas viršija 100 proc., kadangi papildomi mokymai buvo organizuoti pagal
įgyvendinamus projektus: Kauno kardiologų draugijos, VRM, URM.
11
Vertinimo kriterijaus įgyvendinimo rezultatas viršija 100 proc., kadangi papildomi mokymai buvo organizuoti pagal
įgyvendinamus projektus: Kauno kardiologų draugijos, VRM, URM.
12
Ataskaitiniu laikotarpiu 2 kursantai buvo išbraukti iš LPM kursantų sąrašų jiems patiems prašant ir 2 kursantų
baigiamasis kvalifikacinis egzaminas atidėtas iki 2012 m. vasario mėn.
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

20

28

14014

100

123

123

120

130

108

raštingumą, skaičius
Policijos pareigūnų, dirbančių vaiko teisių
apsaugos srityje, tobulinusių kvalifikaciją,
P-302-01-01-04
skaičius
Policijos įstaigų darbuotojų, apmokytų uţsienio
kalbų, skaičius
Policijos pareigūnų, parengtų atpaţinti ir
teisingai vertinti visų formų diskriminacijos
atvejus ir veiksmingai taikyti Lietuvos
P-302-01-01-06
Respublikos įstatymus ir Europos Sąjungos
teisės aktus, draudţiančius ir reglamentuojančius
šiuos reiškinius, skaičius
Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės
kvalifikacijos tobulinimas
(asignavimų valdytojo pajamų įmokos)
(kodas 402)
1-ajam programos tikslui: Uţtikrinti
specialiųjų funkcijų vykdymą
Planuojamų gauti pajamų uţ teikiamas paslaugas
ir uţ trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto
R-402-01-01
nuomą pervedimas į valstybės biudţetą (PD
sąskaitą), proc.
1-ajam tikslo uţdaviniui:
Pajamos, gautos uţ teikiamas paslaugas ir uţ
P-402-01-01-01 trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto
nuomą, tūkst. Lt
P-302-01-01-05

100

99,8

99,8

265,0

471,6

17815

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudţetas

13

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
11089,8

10435,1

94,1

8099,4

8020

99,0

Panaudoti
Asignavimų
asignavimai, panaudojimo
tūkst. litų
procentas

Vertinimo kriterijaus įgyvendinimo rezultatas viršija 100 proc. kadangi teikiant siūlymus dėl plano vertinimo
kriterijaus išraiškos nebuvo įskaičiuoti mokymai su policijos registrais, kurie buvo suplanuoti ir organizuoti vėliau.
14
Pakviestas didesnis pareigūnų skaičius nei planuota.
15
Didesnės pajamos sąlygojo didesnės apgyvendinimo paslaugų apimtys, yra susijusios su papildomais mokymo
renginiais.
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iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos)

7754

7676,3

99,0

345,4

343,7

99,5

2990,4

2415,1

80,8

Nepanaudota 77,7 tūkst. Lt valstybės biudţeto bendrojo finansavimo lėšų, lėšos yra
įšaldytos valstybės biudţeto lėšos bankrutavusiame banke „Snoras“.

III.

TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ
IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Policijos departamentui atitinkamais Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės
nutarimais pavesta vykdyti ar dalyvauti vykdant 19 tarpinstitucinių programų priemones. Tikslinės
lėšos 2011 m. buvo skirtos Lietuvos policijos sistemos plėtros programos investiciniams projektams
(12 566 tūkst. Lt), Lietuvos Respublikos kovos su terorizmu programos priemonėms (100 tūkst. Lt),
Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos priemonėms (100 tūkst.
Lt), Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos (400 tūkst. Lt) ir Nacionalinės
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano priemonėms (100
tūkst. Lt).
Kitos tarpinstitucinių programų priemonės buvo vykdomos iš 2011 m. policijai skirtų
biudţeto asignavimų: Lietuvos policijos sistemos plėtros programos, Prekybos ţmonėmis
prevencijos ir kontrolės 2009–2012 metų programos, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija programos, Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių
2005-2012 metų plano, Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinio veiklos plano, Lietuvos
pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje 2013 metais veiksmų plano, Jono Pauliaus
II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007-2013 metų
programos, Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programos, Nacionalinės
antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos, Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių
įveikimo strategijos, Valstybinės smurto prieš moteris maţinimo strategijos įgyvendinimo
priemonių 2010-2012 metų plano, Nepilnamečių justicijos 2009-2013 metų programos priemones ir
kt.
LIETUVOS POLICIJOS SISTEMOS PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Policijos sistemos plėtros programa (toliau – Plėtros programa) sudarė teisines prielaidas
apibrėţti Lietuvos policijos sistemos plėtros viziją iki 2011 metų pabaigos, suteikė pagrindą
kryptingam kompleksiniam policijos įstaigų veiklos tobulinimui, nustatė veiklos prioritetus, tikslus
ir uţdavinius, padedančius sukurti veiksmingiau ir racionaliau veikiančią policijos sistemą.
Plėtros programos priemonėms įgyvendinti 2011 metais policijai buvo skirta 4900 tūkst. Lt
policijos įstaigų materialinės techninės bazės plėtojimui ir modernizavimui, 7666 tūkst. Lt - statyti
ir rekonstruoti policijos įstaigų statinius. Kitos Plėtros programos įgyvendinimo priemonės buvo
vykdomos iš 2011 metais policijai skirtų bendrų biudţeto asignavimų, orientuojantis į būtiniausius
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policijos funkcionalumo poreikius bei pradėtų vykdyti priemonių finansavimo tęstinumo
uţtikrinimo būtinybę.
Plėtros programai 2007–2011 m. vietoj planuotų 562 805 tūkst. Lt buvo skirta tik 243 398
tūkst. Lt ( t. y. 43,25 proc.). Dėl sumaţintų biudţetinius asignavimų nebuvo galimybių pilnai
įgyvendinti Plėtros programoje numatytų priemonių, susijusių su: integruoto policijos personalo
atrankos, mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo valdymo sistemos sukūrimu,
policijos finansinių išteklių valdymo programos įgyvendinimu, policijos personalo rotacijos
įgyvendinimu, socialinės partnerystės ir policijos įvaizdţio gerinimu, informacinių technologijų,
maţinančių administracinę naštą gyventojams, diegimu, policijos pareigūnų aprūpinimu tarnybine
uniforma, darbo ir asmenų priėmimo policijos įstaigose sąlygų ir aplinkos gerinimu.
Atsiţvelgdama į tai, kad Plėtros programa apima 2007-2011 metų laikotarpį ir situacija
šalyje akivaizdţiai pakitusi, bei siekdama suteikti kryptingo kompleksinio Lietuvos policijos
sistemos tobulinimo pagrindą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą parengti naują
Plėtros programą, kurioje būtų pateikti Lietuvos policijos sistemos plėtros veiklos vizija, ilgalaikiai
prioritetai, tikslai ir uţdaviniai. Atitinkamai Vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymu
Nr. IV-796 sudaryta darbo grupė turi parengti Lietuvos policijos sistemos plėtros programos 20122016 metais ir su ją susijusių teisės aktų projektus.

IV.

VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas,
pasiekti šie esminiai rezultatai:
Nr. 128. Tobulinsime policijos ir kitų viešojo saugumo srityje veikiančių institucijų
valdymo sistemą. Ypatingą dėmesį skirsime jų funkcijų optimizavimui ir veiklos bei išteklių
naudojimo kontrolės stiprinimui. Įgyvendinsime Lietuvos policijos sistemos plėtros programą.
Atsisakysime komercinių ir kitų nebūdingų policijos funkcijų.
2011 metais buvo tęsiamas policijos sistemos optimizavimas, pareigybių maţinimas ir
struktūrų keitimas. 2011 metais Policijos departamente, teritorinėse policijos įstaigose ir LPKB
panaikintos 59 padalinių vadovų pavaduotojų pareigybės. Atsilaisvinę ištekliai nukreipiami
tiesioginių praktinių policijos funkcijų vykdymui uţtikrinti. Suderinti apygardų prokuratūrų bei
apygardos teismų ir teritorinių policijos įstaigų veiklos teritorijų atitikimo klausimai, sudarantys
sąlygas 2012 metais atitinkamai perskirstyti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų
aptarnaujamų teritorijų ribas. 2011 m. kovo 1 d. pradėjo veiklą reorganizuota Policijos
departamento Viešosios policijos valdyba. Nuo 2011 m. geguţės 2 d. Migracijos departamente prie
Vidaus reikalų ministerijos panaikinus Pasų skyrių, asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos
pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo uţsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos
piliečiams funkcija perduota Vilniaus AVPK Migracijos valdybai. Policijos departamentui
perduotos visos, su asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo teritorinėse
policijos įstaigose organizavimu ir kontrole susijusios funkcijos.
Informacija apie Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimą pateikta šios
ataskaitos III skyriuje.
Atsisakyta policijos teikiamų komercinių apsaugos funkcijų vykdymo. Viešosios policijos
rinktinėje „Vytis“ panaikintas apsaugos padalinys, vykdęs apsaugos funkcijas pagal civilinės teisės
sandorius.
Nr. 140. Įgyvendinsime kompleksines priemones kovai su organizuotu nusikalstamumu,
ypač su naujomis jo formomis. Išskirtinį dėmesį skirsime prekybos žmonėmis, nelegalios migracijos,
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neteisėtos narkotikų ir ginklų apyvartos, pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimo, pinigų
plovimo, kontrabandos, kontrolei, nusikalstamų grupuočių ekonominio pagrindo sunaikinimui.
Policijos departamentas prisidėjo prie šios nuostatos įgyvendinimo vykdydamas 03
programos 1-o tikslo uţdavinius (informacija pateikta šios ataskaitos II skyriuje.
Nr. 143. Kompleksinėmis priemonėmis stiprinsime eismo saugumą, tobulinsime eismo
priežiūros organizavimą, šalies mastu sukuriant eismo kontrolės sistemą policijoje.
Policijos departamentas prisidėjo prie šios nuostatos įgyvendinimo vykdydamas pagal
kompetenciją LR Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 257 patvirtintos Valstybinės saugaus
eismo plėtros 2011 – 2017 metų programos priemones. Programos priemonėms buvo skirta 400
tūkst. Lt, skirtos lėšos panaudotos reikiamai įrangai įsigyti. Pasiekti rezultatai pateikti šios
ataskaitos II skyriuje.
Nr. 138. Pertvarkysime pareigūnų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemą. Sudarysime sąlygas policijos ir kitiems visuomenės saugumo tarnybų pareigūnams įgyti
aukštąjį išsilavinimą.
Pasiekti rezultatai gerinant policijos personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo
kokybę yra pateikti šios ataskaitos II-ame skyriuje (2 programa: Policijos pareigūnų mokymas ir
profesinės kvalifikacijos tobulinimas).
Atsiţvelgiant į tai, kad Policijos departamentas nedisponuoja būsimų vidurinės grandies
policijos pareigūnų studijoms skiriamomis lėšomis, šiuo metu sudaromos trišalės stojimo į vidaus
tarnybą sutartys su asmenimis, studijuojančiais Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo
fakultete vidaus reikalų ministro siuntimu. 10 proc. studijuojančių Mykolo Romerio universitete
studijos finansuojamas valstybės lėšomis studijų krepšelio principu. Kiti studentai turi mokėti uţ
savo studijas.
Siekiant didinti policininko profesijos patrauklumą, būtų tikslinga praplėsti tikslinio
finansavimo skyrimo galimybes ir nustatyti, kad visų policijos sistemos pareigūnų rengimas būtų
finansuojamas valstybės lėšomis.
Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų įgyvendinimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetuose, patvirtintuose LRV
2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 (Ţin. 2010, Nr. 123-6285) buvo numatyta pertvarkyti
policijos pareigūnų patikimumo ir veiklos kontrolės sistemą (5.1 prioritetas). Įgyvendinant šį
prioritetą, buvo parengti būtini teisės aktų projektai ir Policijos departamente nuo 2011 metų
rugpjūčio 2 d. pradėjo veikti Imuniteto valdyba. Policijos generalinio komisaro 2011 m. lapkričio
mėn. įsakymais teritorinėse policijos įstaigose nuo 2012 m. sausio 2 d. įsteigtos 66 imuniteto
padalinių statutinių valstybės tarnautojų pareigybės.
2011 m. rugsėjo 20 ir 22 d. bei lapkričio 15 d. LPM buvo organizuoti policijos įstaigų
vadovų ir jų pavaduotojų korupcijos prevencijos mokymai, kuriuose dalyvavo 76 policijos vadovai
ir pavaduotojai (daugiau kaip pusė, arba 63,6 proc.).

V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
Siekiant didinti gyventojų saugumo jausmą, atsiţvelgiant į visuomenės poreikius, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, bus tęsiamas policijos sistemos optimizavimo
priemonių vykdymas ir informacinių technologijų diegimas. Įvertinus vykdytas programas ir
pasiektus rezultatus, numatyta, kad 2012 metais policijos veikla bus orientuota į:
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- policijos pajėgų operatyvumo uţtikrinimą reaguojant į pranešimus apie rengiamus,
daromus ar padarytus labai sunkius ar sunkius, apysunkius nusikaltimus, kai nukentėjusiojo
gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui gresia pavojus (A kategorijos pranešimai);
- organizuoto nusikalstamumo ir aukšto pavojingumo lygio nusikalstamų grupių
išaiškinimo efektyvinimą, ypatingą dėmesį skiriant jų narių neteisėtu būdu įgyto turto nustatymui,
nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimų tobulinimui ir prevencijai;
- policijos pareigūnų daromų nusiţengimų, tarnybinės drausmės paţeidimų ir nusikalstamų
veikų uţkardymo stiprinimą;
- policininko profesijos prestiţo, patrauklumo ir motyvacijos didinimą;
- policijos sistemos valdymo optimizavimą reorganizuojant Policijos departamentą ir
specializuotas policijos įstaigas.
Įgyvendinant vidaus reikalų ministro 3-ąjį prioritetą „Optimizuosime policijos sistemos
valdymą“ bus parengta teisinė ir materialinė bazė policijos sistemai optimizuoti, sudaryti prielaidas
sukurti patrauklią, motyvuotą ir veiksmingą policijos sistemą, kuri spręsdama ţmogaus ir
visuomenės problemas naudotų efektyvius, į rezultatus orientuotus veiklos valdymo ir kovos su
nusikalstamumu metodus:
- sumaţinamas juridinių asmenų skaičius iki 12, specializuotas policijos įstaigas
prijungiant prie Policijos departamento ir Vilniaus APVK (2012 m. IV ketv.);
- bus vertinamos galimybės atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų, tokių kaip bausmių
vykdymas policijos areštinėse, viešųjų darbų atlikimo organizavimas, balsavimo apylinkių apsauga
ir komisijų atstovų su balsavimo biuleteniais palyda iki nustatytos vietos, pakeitus atitinkamas
teisės aktų nuostatas;
- centralizuojamas policijos įstaigų finansų valdymas: specializuotų policijos įstaigų
finansai valdomi pagal LR Vidaus reikalų ministerijos diegiamos Finansų valdymo ir apskaitos
informacinės sistemos (VSAFAS) funkcionavimo galimybes (2012 m. IV ketv.);
- maţinant Policijos departamento sukuriamą administracinę naštą piliečiams ir kitiems
asmenims, bus decentralizuotos Europos šaunamojo ginklo leidimų, išankstinių sutikimų veţti
ginklus, leidimo veţti ginklus bei leidimų įveţti (išveţti) ginklus išdavimo funkcijos perduodant jas
teritorinėms policijoms įstaigoms (2012 m. IV ketv.);
- didinamas policijos rėmėjų ir saugios kaimynystės bendrijų skaičius, visuomenė
skatinama dalyvauti nusikalstamų veikų ir kitų teisės paţeidimų prevencijoje, spręsti viešojo
saugumo uţtikrinimo bei saugios gyvenamosios aplinkos uţtikrinimo klausimus (2012 m. IV ketv.).

