Elektroninio dokumento nuorašas

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA
(I PUSMETIS)

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo / poveiksmio
pavadinimas

01.08 programa „Visuomenės saugumo užtikrinimas“
01-01-01
Vykdyti policijos
1. Viešinti informaciją apie
sistemos veiklos
patyčių žalą bendruomenės
planavimą,
pareigūnų „Facebook“ paskyrose.
organizavimą,
koordinavimą bei veiklos
kontrolę, taip pat
Policijos departamento
bendrąsias ir
specialiąsias funkcijas.

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

Policijos
2020 m. 12 781,0
departamento prie I–IV ketv.
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos (toliau
–
Policijos
departamentas,
arba PD) Viešosios
policijos valdyba
(toliau – VPV)
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 5-V-959 patvirtintas
Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnų privalomų įgyvendinti bendrosios prevencijos veiklų 2020
metų kalendorius, kuriame numatyta patyčių prevencijos priemonė. Kiekvieną ketvirtį bendruomenės
pareigūnai socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidos priemonėse viešina aktualią informaciją bendruomenei.
Per šių metų pirmąjį pusmetį bendruomenės pareigūnai paviešino aktualią informaciją apie patyčių
prevenciją 154 kartus.
2. Viešai reaguoti į informaciją
PD Komunikacijos 2020 m.
viešojoje erdvėje, rengti ir viešinti
skyrius
I–IV ketv.
informacinę medžiagą, susijusią su
patyčių užkardymu.

2
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo / poveiksmio
pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Aktyviai vykdytos patyčių prevencijos priemonės socialiniuose tinkluose, parengta informacinė medžiaga
bendruomenės pareigūnams, socialiniuose tinkluose taip pat tam tikruose spaudos leidiniuose išplatinti
policijos pranešimai apie tai, kad patyčios yra baustinas elgesys, raginta apie tai pranešti policijai,
informuota apie vykdomus tyrimus dėl patyčių elektroninėje erdvėje.
3. Stiprinti kelių policijos
PD Veiklos
2020 m.
padalinių pajėgumus, aprūpinant
analizės ir
I–IV ketv.
juos papildoma įranga ir
kontrolės valdyba
priemonėmis, skirtomis
(toliau – VAKV),
pavojingiausiems Kelių eismo
PD Finansų ir
taisyklių pažeidimams nustatyti ir
investicijų valdyba
fiksuoti.
(toliau – FIV)
PD VAKV 2019 m. spalio 10 d. parengė tarnybinį pranešimą Nr. 5-PR2-2271 „Dėl kelių policijos
(ekipažo), dirbančių neviešai ir policijos skiriamaisiais ženklais nepažymėtomis transporto priemonėmis,
mobilios darbo vietos aprūpinimo“. Kartu su tarnybiniu pranešimu buvo pateikti 2 priedai su nurodytomis
konkrečiomis priemonėmis, kuriomis reikia aprūpinti 37 kelių policijos mobilius ekipažus. Iš Kelių
priežiūros ir plėtros programos per 2020 m. I pusmetį panaudota 175,5 tūkst. eurų, planuota 250,7 tūkst.
eurų, panaudojimas – 70,0 proc.
2020 m. III ketvirtį numatoma atsiskaityti už techninę ir programinę įrangą duomenų, gaunamų iš greičio
matavimo sistemų, apdorojimui robotizuoti ir dokumentų parengimo išsiųsti procesui optimizuoti ir
policijos reagavimo ir kelių policijos padaliniams aprūpinti įranga kelių policijos automobilius ir įsigyti
specialiosios paskirties tarnybinius automobilius.
4. Atlikti rizikų vertinimą, rengiant
PD VPV
2020 m.
Viešosios tvarkos, visuomenės ir
I–IV ketv.
eismo saugumo užtikrinimo
renginių metu planus.
PD VPV išnagrinėjo 39 Viešosios tvarkos, visuomenės ir eismo saugumo užtikrinimo renginių metu
planus, vertinant rizikas bendradarbiavo su Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybės saugumo

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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departamento ir Antruoju operatyviniu tarnybų departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos.
5. Atlikti viešų erdvių
PD VPV
2020 m.
pažeidžiamumo vertinimą,
I–IV ketv.
rengiant Viešosios tvarkos,
visuomenės ir eismo saugumo A
bei A1 lygio renginių planus.
2020 m. pirmąjį pusmetį šalyje nevyko A ir A1 lygio renginiai.
6. Parengti ir patvirtinti
Parengta ir patvirtinta Žmogiškųjų
PD Žmogiškųjų 2020 m.
Žmogiškųjų išteklių valdymo ir
išteklių valdymo ir organizacinės
išteklių ir teisės I–IV ketv.
organizacinės kultūros stiprinimo kultūros stiprinimo strategija
valdyba
strategiją.
(skaičius) – 1.
(toliau – ŽITV)
Pasikeitus Policijos departamento vadovybės prioritetams buvo priimtas sprendimas 2020 m. šio veiksmo
nevykdyti.
7. Įgyvendinti mokymo kokybės
1. Parengtos mokymo kokybės
PD ŽITV
2020 m.
standartą.
standarto rodiklių įgyvendinimo
I–IV ketv.
analizės su tobulinimo siūlymais
(skaičius) – 2.
2. Organizuoti pasitarimai su
mokymų organizatoriais (skaičius) –
2.
Atlikta mokymo kokybės vertinimo standarto įgyvendinimo rodiklių pasiekimo 2020 m. I pusmetį analizė
ir parengtas 2020 m. liepos 13 d. tarnybinis pranešimas Nr. 5-PR2-1498 su apibendrinimais ir siūlymais.
2020 m. liepos 22 d. bus organizuojamas pasitarimas su mokymų organizatoriais, kurio metu bus aptarti
analizės rezultatai.
8. Peržiūrėti ir naujai parengti ar
Naujai parengtų ir atnaujintų
PD ŽITV
2020 m.
atnaujinti kvalifikacijos
kvalifikacijos tobulinimo programų
I–IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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tobulinimo programas.
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skaičiaus atitikimas 2020 metų
policijos įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo plane numatytoms
programoms (proc.) – 100.
2020 metų policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo plane numatyta mokyti darbuotojus
pagal 65 kvalifikacijos tobulinimo programas (neįskaitant tarnybinių mokymų, mokymų, vykdomų
įgyvendinant projektus ar iš išorinių tiekėjų perkamų mokymų). 2020 m. I pusmetį parengta ir patvirtinta
19 naujų (9 iš jų yra nuotolinių mokymų) kvalifikacijos tobulinimo programų, t. y. 29 proc. plane
numatytų programų.
9. Stiprinti policijos pareigūnų
Policijos pareigūnų, atitinkančių
PD ŽITV
2020 m.
bendrąjį fizinį ir specialųjį
bendrojo fizinio
I–IV ketv.
profesinį pasirengimą bei
pasirengimo ir papildomus
gebėjimus veikti situacijose,
reikalavimus, susijusius su
susijusiose su psichinės, fizinės
fiziniais ir praktiniais gebėjimais
prievartos ir šaunamojo ginklo
užimti tam tikras
panaudojimu.
pareigas, dalis, ne mažiau kaip
(proc.) – 93.
2019 m. I pusm. fizinio pasirengimo normatyvus išlaikė 2 422 pareigūnai, taktikos ir fizinės prievartos –
397 pareigūnai, šaudybos – 2 301 pareigūnas. Laikoma, kad pareigūno pasirengimas atitinka einamas
pareigas, jeigu jis išlaiko visus tris normatyvus. 2019 m. I pusm. visus normatyvus išlaikė 397 pareigūnai,
t. y. 5,02 proc.. Toks blogas rodiklio įgyvendinimo rezultatas, kadangi dėl karantino kasmetinis fizinio
pasirengimo ir papildomų reikalavimų tikrinimas I pusmetį buvo vykdomas tik išimtinais atvejais.
10. Identifikuoti techninio
Robotizuoti veiklos procesai
PD VAKV
2020 m.
pobūdžio veiksmų reikalaujančius (skaičius) – 2.
II–IV ketv.
procesus ir standartinėms veiklos
operacijoms atlikti įdiegti

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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informacinių technologijų
priemones (robotus).
2020 m. I pusm. buvo identifikuoti ir robotizuoti 5 techninių veiksmų reikalaujantys procesai:
 Veiklos padalinių pareigūnų pradėtų ikiteisminių tyrimų ir priimtų nutarimų atsisakyti pradėti
ikiteisminį tyrimą kontrolė;
 Asmenų, dirbančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiose įmonėse, patikrinimai
naudojant POLIS II naršyklę;
 Asmenų prašymų, gautų per ePolicija.lt portalą, administravimas (robotizuota iš dalies);
 IBPS duomenų, susijusių su pradėtais, atliekamais ir baigtais ikiteisminiais tyrimais pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 259, 260, 261 str., gavimas;
 Europos Sąjungos šalyse registruotomis transporto priemonėmis padarytų greičio viršijimo atvejų
administravimas.
11. Įgyvendinti policijos Paimtų
1. Parengtas ir patvirtintas policijos PD Organizacijos 2020 m.
daiktų valdymo tobulinimo
Paimtų daiktų valdymo procesų
vystymo ir
I–IV ketv.
koncepciją.
dokumentacijos projektas (skaičius) planavimo valdyba
– 1.
(toliau – OVPV),
PD VAKV
2. Parengta policijos Paimtų daiktų
PD Informacinių
2020 m.
informacinės sistemos techninė
technologijų
I–IV ketv.
specifikacija (skaičius) – 1.
valdyba
(toliau – ITV)
3. Parengtos policijos Paimtų daiktų PD Aptarnavimo
2020 m.
centralizuotų sandėlių remonto
skyrius
II ketv.
darbų, įrangos sąmatos ir kiti būtini
(toliau – AS)
dokumentai fiziniam centralizuotam
valdymui užtikrinti (proc.) – 100

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Pakeista Paimtų daiktų valdymo tobulinimo koncepcija, priemonių planas ir 2 priedas (Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 5-V-280).
Priimtas sprendimas pirmiausia įsigyti ne Techninės specifikacijos parengimo paslaugas, o investicinio
projekto parengimo paslaugas. PD ITV kartu su PD AS parengė specifikaciją investicinio projekto
parengimo paslaugoms įsigyti, dokumentų teikimas teikėjams numatytas iki 2020-08-13, paslaugos
suteikimo terminas 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Po investicinio projekto parengimo paslaugos
įgyvendinimo (numatoma parengimas iki 2020-12-01) bus rengiama specifikacija Techninės
specifikacijos parengimo paslaugoms įsigyti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, rodiklis „Parengta policijos
Paimtų daiktų informacinės sistemos techninė specifikacija (skaičius)“ bus įgyvendintas iki 2021 m. II
ketvirčio pabaigos.
Tarnybiniu pranešimu (2020-06-23 Nr. 5-PR2-1337) pateikti keitimai, reikalingi priemonių planui ir
projektui sėkmingai vykdytią.
Taip pat šiuo metu vyksta sandėlių paprastojo remonto darbų pirkimo viešasis konkursas. Įrangą
numatoma įsigyti 2021 m.
12. Pasirengti policijos sistemai
pereiti prie vieno juridinio asmens
statuso:
12.1. įvertinti poreikį ir
Pateikti siūlymai dėl galimų PD
Darbo grupė
2020 m.
organizuoti PD struktūrinius
struktūrinių pokyčių (skaičius) – 1
birželio
pokyčius;
1 d.
Siekiant tinkamai pasiruošti numatomiems policijos sisteminiams pokyčiams – pereiti prie vieno juridinio
asmens statuso ir įvertinti su tuo susijusį Policijos departamento struktūrinių bei valdymo pokyčių poreikį,
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 5-V-121 buvo sudaryta darbo
grupė. Organizuoti 8 darbo grupės posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi PD administravimo padalinių
struktūrinių pokyčių alternatyvos ir pateikiami argumentai, svarstoma vykdomų funkcijų centralizavimo
iš policijos įstaigų poreikis ir apimtis. Gauti (ir apsvarstyti) 6 policijos bendruomenės pasiūlymai. Po
svarstymo su bendruomene galutiniai pasiūlymai dėl PD pertvarkos pateikti policijos generaliniam

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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komisarui. Siūlomus struktūrinius pokyčius numatyta pristatyti ir apsvarstyti Policijos tarybos 2020 m.
liepos 24 d. posėdyje.
12.2. įvertinti poreikį ir
Pateikti siūlymai dėl policijos
Darbo grupė
2020 m.
organizuoti kitų policijos įstaigų
įstaigų struktūros pokyčių (skaičius)
birželio
(išskyrus apskričių vyriausiuosius – 1
1 d.
policijos komisariatus (toliau –
aps. VPK) ir Policijos
departamentą) struktūrinius
pokyčius;
Siekiant tinkamai pasiruošti numatomiems policijos sisteminiams pokyčiams – pereiti prie vieno juridinio
asmens statuso ir įvertinti su tuo susijusį Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – LKPB), Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau – LPKTC), Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų
rinktinės Aras“ (toliau – LPAOR „Aras“), Lietuvos kelių policijos tarnybos (toliau – LKPT), Lietuvos
policijos mokyklos (toliau – LPM) struktūrinių bei valdymo pokyčių poreikį, Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 5-V-126 sudaryta darbo grupė. Organizuoti 6
darbo grupės posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi specializuotų policijos įstaigų struktūrinių pokyčių
tikslai, veiklos pokyčių alternatyvos (jų privalumai ir grėsmės policijos veiklai) ir galimi specializuotų
policijos įstaigų veiklos pokyčių etapai ir modeliai. Gauti (ir apsvarstyti) 5 policijos bendruomenės
pasiūlymai. Po svarstymo su bendruomene pateikti galutiniai pasiūlymai pateikti policijos generaliniam
komisarui. Siūlomus struktūrinius pokyčius numatyta pristatyti ir apsvarstyti Policijos tarybos 2020 m.
liepos 24 d. posėdyje.
12.3. parengti Lietuvos policijos
Parengta ir suderinta Lietuvos
PD Pajėgų
2020 m.
areštinių ir konvojaus padalinių
policijos areštinių ir konvojaus
valdymo valdyba I–II ketv.
darbo organizavimo koncepciją;
padalinių darbo organizavimo
(toliau – PVV)
koncepcija (skaičius) – 1
Lietuvos policijos areštinių ir konvojaus padalinių darbo organizavimo koncepcija yra parengta ir
pristatyta 2020 m. birželio 12 d. Policijos tarybos posėdyje (protokolas Nr. 5-P1-360). Koncepcijoje

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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numatyta optimizuoti policijos areštinių tinklą, uždarant Utenos, Alytaus, Marijampolės, ir Mažeikių
policijos areštines bei atsisakant naujos Tauragės policijos areštinės įrengimo, šalyje paliekant veikti 5
apygardų policijos areštines – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Koncepcijos siūlymams
pritarta.
12.4. parengti Operatyvaus
Parengta ir suderinta Operatyvaus
2020 m.
PD PVV
valdymo padalinių darbo
valdymo padalinių darbo
I–III
organizavimo koncepciją.
organizavimo koncepcija (skaičius)
ketv.
– 1.
Operatyvaus valdymo padalinių koncepcija šiuo metu yra rengiama. Koncepciją planuojama pristatyti
rugsėjo mėnesį.
13. Vykdyti Klaipėdos aps. VPK
2020 m.
Pateikti pasiūlymai (skaičius) – 1.
PD VAKV
Klaipėdos miesto policijos
III–IV
komisariato, Plungės rajono
ketv.
policijos komisariato,
Marijampolės aps. VPK Šakių
rajono policijos komisariato ir
Šiaulių aps. VPK Šiaulių miesto ir
rajono policijos komisariato
veiklos organizavimo
eksperimento stebėseną pagal
nustatytus kriterijus, teikti
siūlymus dėl veiklos
organizavimo.
Pagal Eksperimentinės veiklos policijos įstaigų padaliniuose apraše, patvirtintame Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2020 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 5-V-186 „Dėl Eksperimentinės veiklos policijos
įstaigų padaliniuose aprašo patvirtinimo“, nustatytus kriterijus įvertinta eksperimento eiga už 3 mėn.
laikotarpį (2020 m. kovo 1 d.–gegužės 31 d.). Šiuo metu vykdoma išsamesnė padalinių, dalyvaujančių

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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eksperimente, stebėsena ir kontrolė pagal pasirinktus kriterijus (pvz., 2020-07-27 ataskaita Nr. 5-IL-9277
„Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato
nusikalstamų veikų registravimo skyriaus veiklos organizavimo eksperimento metu stebėsenos, atliktos
nuotoliniu būdu“). Atlikus patikrinimus ir nustačius veiklos organizavimo trūkumus pateikiami siūlymai
eksperimente dalyvaujantiems padaliniams. Siūlymai dėl tolesnės veiklos organizavimo bus teikiami
pasibaigus eksperimentui (iki rugsėjo 15 d.).
14. Pasirengti perduoti bendrąsias
PD OVPV, PD
2020 m.
funkcijas Nacionaliniam bendrųjų
ŽITV, PD
I–IV
funkcijų centrui.
Buhalterinės
ketv.
apskaitos valdyba
(toliau – BAV),
PD Personalo
administravimo
valdyba
(toliau – PAV)
2020 m. I pusm. pradėti pasirengiamieji bendrųjų funkcijų centralizavimo Policijos departamente darbai.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. Policijos departamente planuojama centralizuoti personalo valdymo,
buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų, aptarnavimo, dokumentų valdymo funkcijas. Šis funkcijų
centralizavimas institucijos mastu leis sklandžiau ir efektyviau bendrąsias funkcijas perduoti
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo 2020 m. balandžio 15 d. protokolo Nr. 19 1
priedu, personalo funkcijas Bendrajame funkcijų centre numatoma konsoliduoti nuo 2022 m. spalio 3 d.
15. Parengti Policijos darbuotojų Parengta koncepcija (skaičius) – 1.
PD AS
2020 m.
saugos ir sveikatos strategiją.
I–IV ketv.
Parengti ir šiuo metu derinami koncepcijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektai.
16. Pasirengti įgyvendinti aps.
Parengtas metmenų ir plano
PD VAKV
2020 m.
VPK viešosios policijos padalinių projektas (skaičius) – 1.
II–III ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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struktūros ir funkcijų
suvienodinimą.
PD VAKV parengė viešosios policijos pertvarkos koncepcijos projektą. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 5-V-126 „Dėl Darbo grupės policijos
įstaigų struktūrinių pokyčių poreikiui įvertinti sudarymo“ sudarytos darbo grupės veiklos ataskaitos
siūlymus dėl specializuotų policijos įstaigų pertvarkos, o taip pat sprendžiant klausimus dėl policijos
sistemos juridinių asmenų skaičiaus optimizavimo, nuspręsta veiklos organizavimo pakeitimus dėl
viešosios policijos padalinių vykdomų funkcijų centralizavimo (decentralizavimo) ir kitų organizacinių
aspektų vykdyti atsižvelgiant į specializuotų policijos įstaigų pertvarkos, policijos sistemos juridinių
asmenų skaičiaus optimizavimo eigą
17. Pasirengti įgyvendinti tyrimų Parengtas metmenų ir plano
PD VAKV
2020 m.
padalinių ir laboratorijų veiklos
projektas (skaičius) – 1.
II–III
optimizavimą.
ketv.
Rengiamas tyrimų padalinių ir laboratorijų veiklos optimizavimo metmenų ir plano projektas.
18. Tobulinti organizacijos
1. Laiku vykdomos plano priemonės
PD OVPV
2020 m.
valdymą diegiant „Lean“
(proc.) – 100 proc.
I–IV
kasdienės atskaitomybės valdymo
ketv.
įrankį policijos įstaigose.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 5-V-518 „Dėl Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl Lean vadybos metodų
diegimo ir taikymo policijos įstaigose priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo
pratęsti kai kurių priemonių įvykdymo terminai.
Šiuo metu yra rengiamos viešųjų pirkimų specifikacijos ir procesinio valdymo rekomendacijų keitimo
projektas.
2020 birželio 17 d. vyko nuotoliniai mokymai Panevėžio aps. VPK „Įvadas ir pasiruošimas Lean lentų
prototipų rengimui“ (Panevėžio aps. VPK viršininko 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 50-V-160 „Dėl
Bandomojo projekto „Lean Asaichi“ diegimo Panevėžio apskrities vyriausiame policijos komisariate
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mokymų programos patvirtinimo“).
19. Užtikrinti, kad būtų laiku
1. Organizuoti asmenų aptarnavimo
įgyvendinama Asmenų
specialistų ir tarnautojų mokymai
aptarnavimo koncepcija aps. VPK (skaičius) – 1.
ir vykdoma jos stebėsena.
2. Parengta aps. VPK asmenų
aptarnavimo funkcijos tobulinimo
įgyvendinimo ataskaita ir pateikti
siūlymai dėl tolesnio paslaugos
plėtojimo (skaičius) – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PD Informacijos
teikimo skyrius
(toliau – ITS), PD
OVPV

2020 m.
II–III
ketv.

Karantino laikotarpiu dalis mokymų buvo organizuojami nuotoliniu būdu (konfliktų, streso valdymo,
licencijavimo ir kt. temomis), likusi dalis bus vykdoma III ketv. Testų sprendimas vyko moodle aplinkoje.
Dėl šalyje įvesto karantino nuspręsta aps. VPK asmenų aptarnavimo funkcijos tobulinimo priemonių
plano priemonių (slapto pirkėjo tyrimas ir ataskaitos parengimas) terminus pratęsti iki 2020 m. gruodžio
31 d. (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 5-V-472).
20. Parengti policijos vykdomų Aprašytų
ir
patvirtintų PD OVPV, PD
2020 m.
administracinių paslaugų (PASIS) administracinių paslaugų dalis nuo
VPV, PD
I–IV
aprašymus ir vykdyti jų stebėseną. visų
teikiamų
administracinių
Dokumentų
ketv.
paslaugų (proc.) – 100.
valdymo skyrius
(toliau – DVS)
Šiuo metu yra rengiami ir derinami 35 administracinių paslaugų (informacijos teikimas, administracinio
nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus
išdavimas, asmenų prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas, archyvinių dokumentų kopijų, nuorašų
ir išrašų išdavimas, leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas / galiojimo pratęsimas, leidimo laikyti
(nešiotis) ginklus išdavimas, perregistravimas ginklų naudotojui, leidimo laikyti ginklus išdavimas,
pratęsimas, neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas, leidimo vežti ginklus
išdavimas (į Europos Sąjungos valstybes nares), leidimo vežti ginklus tranzitu išdavimas, Europos
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šaunamojo ginklo leidimo išdavimas, papildymas įrašais, išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimas (iš
Europos Sąjungos valstybių narių), leidimo eksportuoti ginklus išdavimas (į trečiąsias šalis), Leidimo
importuoti ginklus išdavimas (iš trečiųjų šalių), leidimo gabenti ginklus tranzitu išdavimas (trečiųjų šalių
piliečiams), leidimo laikyti sprogmenis išdavimas, leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą išdavimas,
leidimo gabenti sprogmenis Europos Sąjungos viduje, leidimo eksportuoti sprogmenis iš Lietuvos
Respublikos, leidimo importuoti sprogmenis į Lietuvos Respubliką ir leidimo gabenti sprogmenis tranzitu
per Lietuvos Respublikos teritoriją išdavimas, leidimo gaminti ir laikyti visų kategorijų civilines
pirotechnikos priemones, leidimo laikyti visų kategorijų civilines pirotechnikos priemones ir leidimo
platinti F2 kategorijos fejerverkus, leidimo eksportuoti civilines pirotechnikos priemones, leidimo
importuoti civilines pirotechnikos priemones ir leidimo vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones
išdavimas, licencijos sprogmenų gamybai, licencijos prekybai sprogmenimis ir licencijos sprogmenų
naudojimui išdavimas, Licencijos ar sutikimo ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamybai,
licencijos ar sutikimo ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importui, eksportui, vežimui, licencijos
ar sutikimo prekybai civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, licencijos
ar sutikimo ginklų taisymui, ginklų ir šaudmenų perdirbimui, licencijos ar sutikimo tirų, šaudyklų
eksploatavimui ir licencijos ar sutikimo ginklų nuomai, Licencijos eksportuoti, importuoti, įvežti, išvežti
civilines pirotechnikos priemones, licencijos platinti civilines pirotechnikos priemones, licencijos gaminti
civilines pirotechnikos priemones Lietuvos Respublikoje, licencijos naudoti F4 kategorijos fejerverkus ir
T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones išdavimas, licencijos vykdyti asmens ir turto
apsaugą, ir licencijos teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas ir tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo
licencijos išdavimas, deklaracijos apie pasikeitusią ginklų laikymo vietą pateikimas, apsaugos darbuotojo
pažymėjimo išdavimas, privataus detektyvo kvalifikacijos ir veiklos pažymėjimų išdavimas, prekybos
ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko įregistravimo pažymėjimo išdavimas, ūkio
subjektams priklausančių ginklų registracija, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo projektų ar
su eismu susijusių statinių įrengimo projektų derinimas, ginklų išbandymas, tėvystės (motinystės)
nustatymas, automobilio identifikavimo numerio (VIN) autentiškumo nustatymas, deaktyvacijos
sertifikato išdavimas, dokumentų blankų ir rekvizitų bei rašysenos tyrimas) aprašymai.
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1. Parengta ataskaita apie atliktas
PD OVPV, PD
2020 m.
vidaus kontrolės priemones
VAKV ir kiti PD
I–IV
administravimo srityje (skaičius) –
struktūriniai
ketv.
1.
padaliniai
2. Parengta ataskaita apie atliktas
vidaus kontrolės priemones policijos
pagrindinės veiklos srityje (skaičius)
– 1.
3. Atlikta aps. VPK struktūrinių
padalinių patikrinimų (pagal
nustatytus kriterijus) ir veiklos
rezultatų registruose ir
informacinėse sistemose stebėsenų
(skaičius) – 10.
4. Inicijuota ir koordinuota slaptų
patikrinimų kiekviename aps. VPK
(skaičius) – 1.
Vadovaudamasi Policijos įstaigų vidaus kontrolės tvarkos aprašu Policijos departamento OVPV parengė
tarnybinį pranešimą „Dėl 2020 m. prioritetinių kuruojamos veiklos srities krypčių svarbiausiems rizikos
veiksniams mažinti“ (2020 m. vasario 4 d. Nr. 5-PR2-371), kuriame numatytos 2020 metų prioritetinės
kuruojamos veiklos srities kryptys svarbiausiems rizikos veiksniams mažinti.
Policijos departamento ŽITV vadovaudamasi minėtu tarnybiniu pranešimu nuotolinės stebėsenos būdu
Personalo posistemio kaupiamų duomenų pagrindu atliko policijos pareigūnų kasmetinio tarnybinės
veiklos vertinimo policijos įstaigose analizę, įvertino, kaip laikomasi tarnybinės veiklos vertinimo
procedūrų ir terminų keliais etapais (2020 gegužės 5 d. tarnybinis pranešimas Nr. 5-PR2-994 „Dėl
kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo“)
Policijos departamento DVS atliko patikrinimus Lietuvos policijos mokykloje ir Lietuvos policijos
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kriminalistinių tyrimų centre. Po patikrinimo pateiktos šios patikrinimo ataskaitos:
1. 2020 m. kovo 2 d. Bendrųjų dokumentų valdymo Lietuvos policijos mokykloje patikrinimo ataskaita
Nr. 5-IL-3684.
2. Įslaptintų dokumentų administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos būklės patikrinimo 2020 m.
kovo 9 d. ataskaita Nr. 5-IL(S)-26(RN).
3. 2020 m. birželio 18 d. Bendrųjų dokumentų valdymo Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre
ataskaita Nr. 5-IL-7913.
4. Įslaptintų dokumentų administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos būklės patikrinimo 2020-0716 ataskaita Nr. 5-IL(S)-104(RN).
Policijos departamento VAKV 2020 m. vasario 14 d. parengė tarnybinį pranešimą Nr. 5-PR2-492 „Dėl
2020 m. prioritetinių kuruojamos veiklos srities krypčių svarbiausiems rizikos veiksniams mažinti“,
tačiau, reaguojant į ekstremaliąją situaciją šalyje, tarnybinis pranešimas peržiūrėtas ir papildomai
įvertintas. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, pasiūlyta kai kurių priemonių vykdymą atidėti
(informacija el. paštu teikta aps. VPK pavaduotojams veiklai).
2020 m. gegužės 4 d. parengtas ir aps. VPK išsiųstas apibendrinimas bei ataskaita „Dėl 2019 m. apskričių
vyriausiųjų policijos komisariatų vykdytų vidaus kontrolės priemonių“ (Nr. 5-IL-6197), kurioje pateiktas
įvertinimas dėl aps. VPK policijos pagrindinės veiklos srityje vykdytų vidaus kontrolės priemonių
apimties ir kokybės. Taip pat, siekiant įvertinti policijos įstaigose teikiamų paslaugų kokybę, atliktas 2019
m. šalyje vykdytų slaptų patikrinimų rezultatų apibendrinimas (2020 m. balandžio 22 d. ataskaita Nr. 5IL-5896 „Dėl slapto policijos uždavinių įgyvendinimo atlikimo“) bei pateiktos išvados ir siūlymai aps.
VPK.
2020 m. I pusm. atliktas Kauno aps. VPK Kauno m. Santakos PK veiklos organizavimo patikrinimas
(2020-02-14 ataskaita Nr. 5-IL-2752) (vertinta 2 padalinių veikla – PK Veiklos skyriaus ir aps. VPK
Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus reagavimo į įvykius srityje);
2020 m. birželio mėn. atliktas Telšių aps. VPK veiklos organizavimo ir valdymo kompleksinis
patikrinimas (auditas) (2020-07-10 ataskaita Nr. 5-IL-8737), kuriame dalyvavo PD VAKV, PD VPV, PD
PVV, Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
Vidaus kontrolės priemonių vykdymui įtakos turėjo šalyje paskelbta ekstremalioji situacija, kurios metu
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daugiausia dėmesio buvo skiriama Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. 5-V-296 „Dėl Reagavimo į policijoje gaunamus pranešimus apie C kategorijos įvykius
nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudaryto reagavimo į pranešimus centro veiklai vertinti
(atlikti 2 išsamūs veiklos vertinimai: 2020 balandžio 7–26 d.; balandžio 27–gegužės 15 d. – el. paštu PD
PVV, koordinuojančiam centro veiklą, pateiktos išvados ir siūlymai).
Atliktas darbo (veiklos) nuotolinėse darbo vietose 2020 m. balandžio 20–24 d. vertinimas (siekiant
įvertinti darbo nuotoliu mastus, efektyvumą, veiklos sritis, kurioms buvo skirtas didžiausias dėmesys);
apibendrinti visų aps. VPK duomenys pagal padalinius (2020-06-15 ataskaita Nr. 5-IL-7652 „Dėl darbo
(veiklos) nuotolinėse darbo vietose 2020 m. balandžio 20-24 dienomis vertinimo“).
2020 m. balandžio mėn. PD VAKV vykdė pareigūnų, reaguojančių į įvykius, apklausą (iš viso apklausta
102 pareigūnai) siekdama įvertinti, kokiomis sąlygomis dirba pareigūnai ekstremaliosios situacijos metu,
ar aprūpinti apsaugos priemonėmis, ar laiku gauna aktualią informaciją apie situacijos pokyčius. LKPB
vykdė pareigūnų, atliekančių procesinius veiksmus medžiagose, apklausą (iš viso apklausta 100
pareigūnų) siekiant įvertinti darbo organizavimą, nuotolinių apklausų vykdymą, atliekamų kontaktinių
veiksmų mastus ir kt. Apibendrinti apklausų duomenys 2020-04-22 raštu Nr. 5-S-5415 „Dėl atliktų
apklausų“ su pateiktais siūlymais dėl darbo organizavimo išsiųsti aps. VPK.
Slaptus patikrinimus planuojama inicijuoti 2020 m. II pusmetį.
2020 m.
22. Nuotolinėmis priemonėmis
1. Patikrinta policijos pareigūnų
PD VPV
IV ketv.
patikrinti licencijavimo padalinių priimtų sprendimų (ne mažiau kaip)
pareigūnų priimtų sprendimų
teisėtumą.

– 500.
2. Parengta pažyma apie nustatytus
trūkumus, priimant sprendimus dėl
leidimų laikyti (nešiotis) ginklus ir
apsaugos darbuotojų pažymėjimų
išdavimo ar panaikinimo (skaičius)
– 1.
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PD VPV

2020 m.
I–IV
ketv.

PD Imuniteto
valdyba
(toliau – IV)

2020 m.
I–IV
ketv.

Priemonė kiekvienais metais vykdoma IV ketvirtį.
23. Atlikti stebėseną, kaip aps.
Atlikta patikrinimų (skaičius) – 4.
VPK vykdo Rusijos Federacijos
piliečių, vykstančių per Lietuvos
Respublikos teritoriją automobilių
keliais, kontrolę.
Per pirmąjį pusmetį atlikti 3 patikrinimai.
24. Koordinuoti ir užtikrinti
Parengta ataskaita apie
sistemos, skirtos grėsmėms ir
identifikuotas grėsmes ir rizikas bei
rizikoms, vykdant policijos
siūlymai dėl galimo neigiamo išorės
darbuotojų apsaugą nuo neigiamo poveikio policijos darbuotojams
poveikio, identifikuoti,
mažinimo (skaičius) – 1.
įgyvendinimą.
Informacija bus pateikta metų pabaigoje.

25. Atlikti korupcijos pasireiškimo Parengta korupcijos pasireiškimo
PD IV
2020 m.
tikimybės nustatymą policijos
tikimybės nustatymo vertinimo
I–IV
įstaigų atliekamų ekspertizių ir
išvada (skaičius) – 1.
ketv.
objektų tyrimų (mokamų pasaugų)
srityje.
Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas policijos įstaigoms korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
policijos įstaigų ekspertizių ir objektų tyrimų (mokamų paslaugų) srityje 2019 metais klausimynas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo šioje srityje atlikimui pritarė LR VRM.
26. Tobulinti policijos sistemos
darbuotojų adaptacijos procesą.

Įgyvendintų rekomendacijų
(konsulatacinis projektas „Naujokų

PD ŽITV

2020 m.
III–IV
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įvedinimo proceso tobulinimas“)
ketv.
(skaičius) – reikšmė neplanuojama.
Atlikti veiksmo įgyvendinimo parengiamieji darbai: peržiūrėtas esamas adaptacijos procesas, adaptacijos
aprašo nuostatos, aptartas preliminarus priemonių planas. Šio veiksmo įgyvendinimas planuojamas š. m.
III–IV ketv.
27. Atlikti Policijos darbuotojų
PD ITV
2020 m.
savitarnos modulio (AKIS)
II–IV
tobulinimus.
ketv.
Atlikti Policijos darbuotojų savitarnos modulio patobulinimo darbai ir įdiegti (patobulinti) šie
funkcionalumai:
 Personalo posistemyje įdiegtas funkcionalumas dėl automatinio laisvos dienos suteikimo
darbuotojas, auginantiems ne mažiau kaip 2 vaikus iki 12 metų, ;
 Komandiruočių užsienyje proceso tobulinimas – „Peržiūrėta BAV“ pakeista į „Peržiūrėta asmens,
atsakingo už komandiruočių apskaitą“, „Derinama VOS/TBS“ pakeista į „Derinama VOS/TBS
arba specializuotų įstaigų atsakingų asmenų“. Taip pat visose Būsenose įkelta keletą papildomų
stulpelių: „Gyvenamojo ploto nuomos ir kitoms išlaidoms“; „Dienpinigius sumokėti avansu“,
„Numatomi dienpinigių procentai“; „Prašymo numeris“. Pakeistos Komandiruotės tipo
pasirinkimo galimos opcijos ir jų išdėstymas, taip pat modifikuota lentelė dėl išlaidų apmokėjimo.
 Informacijos atvaizdavimas profsąjungos nario Savitarnos paskyroje – darbuotojo sutikimo
pagrindu profsąjungos nario Savitarnos portalo paskyroje atvaizduojamas apsisprendimas dėl
nario mokesčio išskaičiavimo iš atlyginimo nuo 2020 m. vasario 1 d. Siekiant užtikrinti ir
nepažeisti darbuotojų teisės dėl asmeninių el. prašymų pateikimo, Savitarnos portalo paskyroje
atvaizduojamas pagrindas, kuriuo buvo automatizuotai užpildytas el. sutikimas (el. prašymas) dėl
išskaičiavimo, t. y. pateikto sutikimo per DVS data ir numeris.
 Kasmetinių atostogų atšaukimas – numatyta tvarka, kai darbuotojas pats pateikia prašymą
atostogoms nutraukti ir kai tai inicijuoja tiesioginis darbuotojo vadovas. Tiesioginis vadovas,
inicijuodamast atšaukimą, privalo pasirinkti atšaukimo priežastį iš klasifikatoriaus, taip pat gali
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įvesti pastabą.
Atostogų grafiko mechanizmo keitimas – visi darbuotojai iki nustatytos datos privalės pateikti
(neplanuoti) atostogų prašymus per Savitarnos portalą, o Policijos departamento PAV, tiesioginis
vadovas, savarankiško struktūrinio padalinio vadovas juos patvirtinti. Norėdamas keisti atostogas
darbuotojas turės per Savitarnos portalą pasinaudoti atostogų atšaukimo mechanizmu (kuris šiuo
metu nėra dar įdiegtas, bet jau suderintas su PD ŽITV, įgyvendintas tęstinėje aplinkoje ir laukia
diegimo į produkcinę aplinką). Bus tvirtinamos individualios atostogos iki numatyto termino, o ne
bendras dokumentas.
 Savitarnos portale panaikintas atostogų planavimo funkcionalumas, pereinamuoju laikotarpiu
leista pateikti derinti planuojamus prašymus; palikta tik prašymo pateikimo funkcija (prašymą
pateikti dabar galima ne anksčiau kaip prieš 2 mėn, tokį ribojimą panaikinti, kad būtų galima
pateikti ir anksčiau); grafike atvaizduojamos darbuotojų atostogas, kurios yra derinamos.
 Telefono numerių redagavimas – naudotojas pats galės keisti (kurti, koreguoti, trinti) tik
asmeninius telefono numerius (planai PD, MB).
 Savitarnos portale įvedamas naujas atostogų tipas – „Papildomos atostogos profesinės sąjungos
nariui“.
 Skiltyje Medicininis patikrinimas / sveikatos patikra – pateikta forma, kurią darbuotojas turi
sugeneruoti ir nusinešti į gydymo įstaigą. Tokiu būdu bus atsisakyta medicininių knygelių ir viskas
tvarkoma per Savitarnos modulį.
 Savitarnos portalo skiltyje „Grafikas“ sukurtas mygtukas „Eksportuoti pavadavimus“, kurį
nuspaudus galima išskleisti visą pavadavimų istoriją.
28. Siekiant gerinti policijos
PD OVPV
2020 m.
vidinių ir išorinių paslaugų
I–IV
kokybę, modeliuoti, standartizuoti,
ketv.
optimizuoti bei teikti tvirtinti šių
procesų dokumentaciją:
28.1. sumodeliuoti ir optimizuoti Patvirtinta komandiruočių Lietuvoje
PD OVPV, PD
2020 m.
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komandiruočių Lietuvoje
organizavimo procesų
PAV, PD ITV
II–III
organizavimo procesus;
dokumentacija (skaičius) – 1.
ketv.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 5-V-540 „Dėl Policijos įstaigų
darbuotojų komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo procesų dokumentacijos
patvirtinimo“ patvirtinti komandiruočių Lietuvoje procesai. Šiuo metu vyksta Policijos savitarnos portalo
programavimo darbai tam, kad rugsėjo mėn. būtų paleista komandiruočių Lietuvoje planavimo, derinimo
ir tvirtinimo dalis.
28.2. identifikuoti ir sumodeliuoti Patvirtinta naudotojų
PD OVPV, PD
2020 m.
ITV naudotojų administravimo
administravimo procesų
ITV
II–III
procesus;
dokumentacija (skaičius) – 1.
ketv.
Procesai identifikuojami. PD ITV yra paskyrusi šių procesų savininką. Pirmiausia numatyta analizuoti
ITV Turto valdymo procesus, nes Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos iki
2020 IV ketvirčio pabaigos bus įdiegta naudotojų administravimo sistema, kuri turės įtakos proceso
modeliavimui. Atsižvelgiant į tai, veiksmas bus įgyvendintas 2020 m. IV ketv.
28.3. sumodeliuoti ir optimizuoti Patvirtinta personalo
PD OVPV, PD
2020 m.
personalo administravimo procesų administravimo procesų pogrupio
PAV
II–IV
pogrupį „Tarnybos eiga“;
„Tarnybos eiga“ procesų
ketv.
dokumentacija (skaičius) – 1.
Procesai identifikuojami. PD PAV yra paskyrusi procesų savininkus.
28.4. sumodeliuoti ir optimizuoti Patvirtinta finansinės (buhalterinės)
PD OVPV, PD
2020 m.
finansinės (buhalterinės) apskaitos apskaitos valdymo procesų pogrupio
BAV
II–IV
valdymo procesų pogrupį „Turto „Turto apskaitymas“ procesų
ketv.
apskaitymas“;
dokumentacija (skaičius) – 1.
Procesai identifikuojami.
28.5. sumodeliuoti ir optimizuoti Atnaujinta dokumentų valdymo
PD OVPV, PD
2020 m.
archyvinių ikiteisminio tyrimo
procesų dokumentacija (skaičius) –
DVS
I–III
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bylų tvarkymo procesus (vienas
1.
ketv.
arba du nauji);
Archyvinių ikiteisminio tyrimo bylų tvarkymo procesai bus modeliuojami š. m. III ketv.
28.6. sumodeliuoti ir optimizuoti Atnaujinta dokumentų valdymo
PD OVPV, PD
2020 m.
įslaptintų dokumentų valdymo
procesų dokumentacija (skaičius) –
DVS
I–III
procesus (susijusius su
1.
ketv.
kriminalinės žvalgybos
dokumentų (bylų) perdavimu į
archyvą saugoti);
Įslaptintų dokumentų valdymo procesai bus modeliuojami š. m. III ketv.
28.7. identifikuoti ir sumodeliuoti Patvirtinta duomenų apsaugos
PD OVPV, PD
2020 m.
duomenų apsaugos valdymo
valdymo procesų dokumentacija
DAS
I–IV
procesus;
(skaičius) – 1.
ketv.
Sumodeliuotas pagrindinis procesas „Dokumentuoti galimai įvykusį asmens duomenų saugumo
pažeidimą“ ir jo subprocesas „Atlikti asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimą“. Rengiamas proceso
aprašymas.
28.8. identifikuoti ir optimizuoti
Patvirtinta turto valdymo procesų
PD OVPV, PD
2020 m.
PD ITV turto valdymo procesus; dokumentacija (skaičius) – 1.
ITV
I–IV
ketv.
PD ITV yra PD OVPV pateikusi Informacinių technologijų turto valdymo administravimo procesų
dokumentacijos, kurią sudaro šie procesai: „Paruošto naudojimui IT turto apskaita“, „IT turto grąžinimas
darbuotoją atleidžiant/ perkeliant į kitas pareigas“, „IT turto nurašymas“, „IT turto (atsargų) nurašymas“,
projektą.
28.9. identifikuoti ir optimizuoti
Patvirtinta ūkio valdymo procesų
PD OVPV, PD AS 2020 m.
PD AS ūkio valdymo procesus.
dokumentacija (skaičius) – 1.
I–IV
ketv.
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Procesai identifikuojami. PD AS identifikavo PD AS Ūkio valdymo procesus.
29. Vykdyti patvirtintų procesų
Pateikta stebėsenos ataskaita su
PD OVPV
2020 m.
stebėseną.
identifikuotų problemų sprendimų
IV ketv.
siūlymais (vnt.) – 1
PD OVPV kartu su procesų lyderiais nustatytu reguliarumu vykdo patvirtintų procesų stebėseną:
1. PD TBV pateikė 2020-05-11 tarnybinį pranešimą Nr. 5-PR2-1016 „Dėl Komandiruočių į užsienio
valstybes organizavimo procesų stebėsenos rezultatų“.
2. PD DVS pateikė 2020-07-20 tarnybinį pranešimą Nr. 5-PR2-1559 „Dėl Dokumentų valdymo procesų
stebėsenos 2020 m. I pusmetyje rezultatų“.
30. Parengti policijos veiklos
1. Parengti policijos veiklos
PD VAKV
2020 m.
organizavimo COVID-19
scenarijai (skaičius) – 1
II ketv.
pandemijos metu scenarijus ir
2. Parengti algoritmai (skaičius) – 2
algoritmus.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 5-V(S)-9(RN) ,,Dėl policijos
veiklos organizavimo scenarijų COVID-19 pandemijos metu policijos veiklos tęstinumui užtikrinti
patvirtinimo“ patvirtinti policijos veiklos scenarijai.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m kovo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-245 ,,Dėl reagavimo į
pranešimus apie galimus teisės pažeidimus ekstremaliosios situacijos metu veiksmų sekos schemų
(algoritmų) patvirtinimo“ patvirtinti 9 algoritmai.
31. Didinti ekonominio
1. Suorganizuoti viešųjų pirkimų
PD Viešųjų
2020 m.
naudingumo vertinimo kriterijaus iniciatorių mokymai (skaičius) – 1.
pirkimų skyrius
I–IV
taikymą viešuosiuose pirkimuose. 2. Intranete paviešintas gerosios
(toliau – VPS)
ketv.
praktikos pavydžių paketas
(skaičius) – 1.
Veiksmas neįvykdytas, mokymų nebuvo galimybės suorganizuoti dėl prasidėjusios pandemijos ir vasaros
atostogų laikotarpio, o gerosios praktikos pavyzdžiai nepaviešinti dėl techninių priežasčių (tvarkomo
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PD VPS

2020 m.
II ketv.

policijos intraneto).
32. Atnaujinti viešojo pirkimo
sutarčių pavyzdinius projektus ir
juos paskelbti DVS.

Veiksmas įgyvendintas, buvo parengtos ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. 5-V-527 patvirtintos tipinės viešųjų pirkimų sutartys, taip pat paskelbtos DVS ir išplatintos
visoms policijos įstaigoms.
33. Centralizuoti vertimo paslaugų Parengta vertimo paslaugų
PD DVS, PD
2020 m.
teikimą.
centralizavimo poreikio ir galimybių
OVPV
I–IV ketv.
analizė (skaičius) – 1.
Atsižvelgiant į tai, kad priimtas sprendimas centralizuoti administravimo padalinių teikiamas paslaugas,
vertimo paslaugos irgi turės būti centralizuotos. Įvertinus tai, kad DVS nėra žmogiškųjų išteklių
galimybių analizei atlikti ir vertimų paslaugos centralizavimo pokyčiui parengti, DVS vedėjo 2020 m.
liepos 16 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 5-PR2-1545 buvo pasiūlyta įsteigti terminuotą pareigybę minėtiems
darbams atlikti. Šiam siūlymui Policijos departamento vadovybė pritarė.
34. Perkelti dokumentų
Į paslaugų valdymo sistemą
PD DVS, PD ITV 2020 m.
redagavimo paslaugas į paslaugų „Marval“ perkeltų redagavimo
II ketv.
valdymo sistemą „Marval“
paslaugų dalis (proc.) – 100.
Parengtas reikalingų funkcionalumų aprašas ir preliminari užklausos pateikimo forma. Paslaugos
funkcionalumams įdiegti užsakytos per Informatikos ir ryšių departamentą prie VRM. Įgyvendinimas
vėluoja, nes vėlavo pinigų skyrimas, derinimas su veiklos ekspertais, Informatikos ir ryšių departamentu
prie Vidaus reikalū ministerijos ir paslaugų teikėjais „Marval Baltic“. Atsižvelgiant į tai, veiksmas bus
įgyvendintas iki 2020-09-30 (funkcionalumo įgyvendinimo datos numatytos užsakyme).
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PD DVS, PD ITV

2020 m.
I–IV
ketv.

2. Sudaryti bendradarbiavimo
susitarimai su teismo medicinos
ekspertizės įstaigomis (skaičius) –
reikšmė neplanuojama.
Siuntų apskaitos modulio tobulinimo poreikiai suderinti su Policijos departamento vadovybe ir patvirtinti.
Paslauga užsakyta, numatomas įgyvendinimas iki 2020-10-31.
Bendradarbiavimo susitarimai su teismo medicinos ekspertizės įstaigomis bus rengiami įdiegus
papildomus funkcionalumus.
36. Atlikti archyvų centralizavimo Parengta apžvalga apie dokumentų
PD DVS
2020 m.
galimybių analizę.
saugojimo centralizavimo galimybes
IV ketv.
(skaičius) – 1.
Veiksmas vykdomas, apžvalga apie dokumentų saugojimo centralizavimo galimybes bus parengta IV
ketv.
37. Įgyvendinti projektą
Sukurti ir įdiegti visi projekte
PVV, VPV, ITV 2020-11-04
LT/2017/VSF/4.3.4.1 „Vaizdo
numatyti funkcionalumai (proc.) –
stebėjimo sistemos geležinkelio
100.
ruože „Kena–Kybartai“
tobulinimas“.
Veiksmas vykdomas, projekte numatytos veiklos įgyvendinamos pagal numatytus terminus.
38. Įgyvendinti projektą
Sukurtos ir įdiegtos HDR darbo
Lietuvos policijos 2020-08-03
LT/2017/VSF/5.2.2.2 „Darbo vietų vietų integracijos su HDR, CAFIS,
kriminalistinių
HDR duomenims rinkti
PASPR ir GR (proc.) – 100.
tyrimų centras,
sukūrimas“.
PVV, ITV
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Projektas įgyvendinamas, vykdomi organizaciniai darbai dėl aps. VPK pareigūnų mokymų. Integracijos
jau sukurtos ir įdiegtos į tęstines aplinkas, atlikti tęstiniai bandymai.
39. Pasirengti 2021–2027 m.
Nustatyta tvarka ir terminais
PD FIV PAS
2020 m.
daugiametei finansinei programai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
I–IV
pateikiant Lietuvos policijos
ministerijai pateikti Lietuvos
ketv.
finansavimo poreikius.
policijos finansavimo poreikiai
(skaičius) – 1.
Lietuvos policijos finansavimo poreikiai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikti 2020
m. vasario 26 d. raštu Nr. 5-S-3070.
Poreikiai patikslinti (papildyti) šiais raštais: 2020 m. kovo 5 d. Nr. 5-S-3606 ir 2020 m. kovo 30 d. Nr. 5S-4595.
2020 m. balandžio 27–28 d. vykusioje Tarpinstitucinės darbo grupės rašytinėje sprendimų priėmimo
procedūroje buvo priimti Integruoto sienų valdymo fondo ir Vidaus saugumo fondo programų projektai,
kuriuose, atitinkamai pagal fondą, buvo nurodytos prioritetinės sritys, remiami veiksmai ir (ar) veiklos
(veiklos – pateiktų finansavimo poreikių atitikmenys). Visi Lietuvos policijos finansavimo poreikiai buvo
įtraukti į minėtus programų projektus. Programų projektus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijapateikė Europos Komisijai. Kol kas apie programų projektų Europos Komisijoje patvirtinimą ir
Lietuvai skiriamas finansavimo sumas informacijos nėra gauta.
40. Parengti teisines, technines ir Parengti ir patvirtinti reikalingi
PD PVV, LKPB, 2020-07-01
organizacines priemones, būtinas teisės aktai ir sudarytos techninės
ITV
sudaryti galimybę muitinei
prielaidos muitinei prisijungti prie
įsitraukti į informacijos apie
Keleivių duomenų įrašų sistemos
keleivius padalinio veiklą (IKP). (toliau – KDĮS) (proc.) – 100.
Patvirtintas Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybės saugumo departamento
ir Migracijos departamento Informacijos apie keleivius padalinio darbo reglamentas (2020-06-30 Nr. 5-V549).
Patvirtinta nauja Keleivių duomenų įrašų sistemos nuostatų redakcija (Lietuvos policijos generalinio
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komisaro 2020-07-02 įsakymas Nr. 5-V-567);
Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra pateikti reikalavimai
Darbo su informacija, žymima „Riboto naudojimo“ vietos įrengimui (2020-06-30 Nr. 5-S(S)-371(RN);
Laukiama iš Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijos
dėl deleguotų darbuotojų paskyrimo ir darbuotojų prašymų įregistruoti Keleivių duomenų įrašų sistemos
naudotojais.
41. Pagal poreikį organizuoti
Parengtas Lietuvos policijos
PD VPV, FIV
2020 m.
papildomą pajėgų komandiravimą generalinio komisaro įsakymas
II ketv.
į kurortinius miestus ir skirti
(skaičius) – 1.
papildomą finansavimą.
Siekiant padėti policijos įstaigoms, kurių prižiūrimoje teritorijoje yra kurortų ar kurortinių teritorijų,
vasaros sezoną užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir eismo priežiūrą, parengtas Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 5-V-421, kuriuo numatytas papildomų pajėgų
siuntimas į Klaipėdos aps. VPK. Lėšos (40 000 eurų), skirtos kompensuoti kitų įstaigų komandiruotų
darbuotojų išlaidas, Klaipėdos aps. VPK skirtos tvirtinant 2020 m. Policijos departamento biudžetą.
42. Įgyvendinti priemones,
1. Atlikta PD ekstremaliųjų situacijų
2020 m.
PD VPV
užtikrinančias policijos
grėsmių analizė (skaičius) – 1.
IV ketv.
pasirengimą ekstremaliosioms
situacijoms.
2. Atnaujintas PD ekstremaliųjų
situacijų valdymo planas (skaičius)
– 1.
Veiksmas vykdomas: ekstremaliųjų situacijų grėsmių analizė rengiama, o planas derinamas su kitomis
suinteresuotomis institucijomis.
43. Atlikti užsieniečių, kurie
Parengti užsieniečių, keliančių
PD VPV
2020 m.
padarė nusikaltimus ir (arba)
grėsmę viešajai tvarkai ar
IV ketv.
sistemingai darė administracinius visuomenės saugumui sąrašai ir
nusižengimus Lietuvos
pateikti Migracijos departamentui
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Respublikoje, nuotolinę stebėseną prie Lietuvos Respublikos vidaus
ir informuoti Migracijos
reikalų ministerijos (skaičius) – 4
departamentą prie Lietuvos
(kas tris mėnesius).
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos apie jų keliamą
grėsmę viešajai tvarkai ar
visuomenės saugumui.
2020 m. I pusm. Migracijos departamentui pateiktos išvados dėl 17 grėsmę keliančių užsieniečių.
Informacija apie grėsmę keliančius užsieniečius gauta vykdant nuotolinę stebėseną, išanalizavus iš
Informatikos ir ryšių departamento gautus duomenis.
44. Stiprinant nepilnamečių teisės Įsteigta pareigybių (skaičius) – 10.
PD VPV
2020 m.
pažeidimų analizę, prevenciją,
III–IV
užkardymą ir tyrimą, įsteigti
ketv.
analitikų pareigybes aps. VPK ir
išmokyti naujai paskirtus
pareigūnus.
Per 2020 m. I pusm. numatytos analitikų pareigybės (po vieną kiekviename aps. VPK) įsteigtos visuose
aps. VPK, gegužės 27–29 dienomis pareigūnai apmokyti
1. Tęsiant Lietuvos policijos
Policijos pareigūnų darbo
PD FIV
2020 m.
generalinio komisaro 2017 m.
užmokesčio didinimas, palyginti su
I–IV
spalio 9 d. įsakymu Nr. 5-V-850
2016 m. (proc.) – 30,5.
ketvirčiai
(2020 m. gegužės 28 d. įsakymo
pakeitimas Nr. 5-V-424)
patvirtintos „Programos 1000“
įgyvendinimą vertinti duomenis
apie policijos pareigūnų darbo
užmokesčio didėjimą ir

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

12 400,6
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ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

įsipareigojimus, aprūpinti informaciją teikti PD vadovybei.
priemonėmis pagal
Kas mėnesį sudaroma ataskaita apie policijos pareigūnų vidutinio darbo užmokesčio (atskaičius
nustatytus standartus.
mokesčius) padidėjimą (palyginus su 2016 m.)
2020 m. sausio–birželio mėn. duomenimis, policijos pareigūnų vidutinis darbo užmokestis (atskaičius
mokesčius) be papildomų išmokų dėl COVID-19 padidėjo 297 eurais arba 38,1 proc. (palyginti su 2016
m.).
Duomenys teikiami PD vykdomai stebėsenai.
2. Perskaičiuoti 2020 m. policijos Perskaičiuotas policijos įstaigų
PD FIV Finansų ir
Iki
darbo užmokesčio fondą (pagal
darbo užmokesčio fondas (proc.) –
ekonomikos
2020-07-01
Lietuvos policijos generalinio
100.
skyrius
komisaro 2020 m. sausio
(toliau – FES)
13 d. įsakymu Nr. 5-V-22
sudarytos darbo grupės nustatytus
ir Policijos taryboje patvirtintus
pareigybių ir policijos biudžeto
darbo užmokesčiui paskirstymo
tarp policijos įstaigų principus) ir
pateikti Lietuvos policijos
generaliniam komisarui tvirtinti.
2019 m. gruodžio 19 d. Policijos tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl policijos biudžeto darbo
užmokesčiui paskirstymo: 2020 m. I pusmetį – pagal A biudžetą (pagal „istorinius duomenis“), o nuo
2020 m. liepos 1 d. – pagal B biudžetą („pagal vienodus principus“). Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2020-01-13 įsakymu Nr. 5-V-22 buvo sudaryta darbo grupė pareigybių ir policijos biudžeto
darbo užmokesčiui paskirstymo tarp apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų principams nustatyti, bet
galutinis sprendimas dėl finansuojamų pareigūnų pareigybių skaičiaus nebuvo priimtas, todėl atitinkamai
neperskirstytas darbo užmokesčio fondas 2020 m. II pusmečiui.
Policijos tarybos 2020 m. birželio 12 d. posėdyje priimtas sprendimas nekeisti 2020 m. biudžeto darbo

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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užmokesčiui paskirstymo 2020 m. II pusmečiui (palikti A biudžetą)
3. Parengti siūlymus dėl
Parengti siūlymai (skaičius) – 1
PD FIV FES
Iki
specializuotų policijos įstaigų,
2020-03-01
Lietuvos policijos mokyklos, aps.
VPK specializuotų padalinių darbo
apmokėjimo sistemos.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 5-V-505 buvo patvirtinti
policijos įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir jų intervalai, kurie nustatyti
įvertinus vykdomas funkcijas, apimtis, sudėtingumą, motyvuojant labiausiai patyrusius, geriausių veiklos
rezultatų pasiekiančius policijos pareigūnus, taip pat pareigūnus, kurių pareiginės algos koeficiento
skirtumas iki rekomenduotino pareiginės algos koeficiento yra mažesnis nei 0,5 pareiginės algos
koeficiento. Taip pat tam, kad darbo apmokėjimo sistema būtų nuosekli (kad žemesnę pareigybę
užimančio darbuotojo pareiginės algos koeficientas nebūtų didesnis nei aukštesnę pareigybę užimančio
darbuotojo), nustatyti, kad rekomenduotinas pareiginės algos koeficientas gali būti nustatytas intervale 0,5 / + 0,5 rekomenduotino pareiginės algos koeficiento.
4. Koordinuoti Kauno ir Panevėžio Parengta informacija apie projekto PD FIV Investicijų 2020 m.
PPP1 projektus, siekiant užtikrinti
įgyvendinimą (skaičius) – 1.
ir techninės plėtros
I–IV
policijos įstaigų ir teritorinių
skyrius)
ketv.
padalinių teikiamų viešųjų
(toliau – ITPS)
paslaugų kokybę ir prieinamumą,
gerinti pareigūnų darbo sąlygas.
Kauno PPP projekto įgyvendinimo veiklos: 2020-05-04 Pastatų komisijos posėdyje (protokolas Nr. 5-P1238) buvo svarstyta dėl sklypo šalia statomo PK Kaune, Radvilėnų pl. 1A, perėmimo. Kauno aps. VPK
pavesta atlikti darbus, susijusius su rizikų nustatymu.
1PPP – Valstybinio ir privataus kapitalo partnerystės principu vystomi projektai (angl. Public Private Partnership).

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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vyriausiojo policijos
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mai
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Panevėžio PPP projekto įgyvendinimo veiklos: šiuo metu vykdomi projektavimo darbai (numatyta iki
2020-10-02); 2020-01-28 susitikimo, vykusio Policijos departamente, metu (protokolas Nr. 5-P1-36)
priimti sprendimai dėl projektuojamų areštinės pasivaikščiojimo kiemelių skaičiaus ir jų dydžio.
Koordinuoti ir kontroliuoti
1. Parengtas Lietuvos policijos
PD FIV ITPS
2020 m.
1 740,0
projekto įgyvendinimą.
generalinio komisaro įsakymas dėl
I–IV
projekto įgyvendinimo priemonių
ketvirčiai
plano patvirtinimo (skaičius) – 1.
2. Parengta ataskaita apie projekto
įgyvendinimą (skaičius) – 1.

Parengtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 5-V-317 „Dėl
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. investicijų projektų įgyvendinimo
priemonių plano patvirtinimo“.
Parengta ataskaita apie projekto įgyvendinimą per I pusmetį (2020-07-15 Nr. 8-IL-8886 „Investicijų
projektų įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaita“). I pusmečiui lėšų skirta 180 tūkst. eurų. Atlikta
darbų už 180 tūkst. eurų. Skirtos lėšos panaudotos 100 proc.
Nuspręsta sumažinti statomo objekto plotą, atsisakant areštinės patalpų įrengimo, ir statyti vieno aukšto
specialios paskirties pastatą, todėl dalis 2020 m. skirtų lėšų šiam investicijų projektui bus nepanaudota.
Investicijų projektų atrankos komisijos 2020-06-30 posėdyje pritarta Valstybės investicijų 2020–2022
metų programoje numatytų 2020 metams kapitalo investicijų paskirstymo Policijos departamento
vykdomų investicijų projektų dalyse pakeitimui ir šiam investicijų projektui 2020 m. numatyta skirti 202
tūkst. eurų.
Lietuvos policijos
Koordinuoti ir kontroliuoti
1. Parengtas Lietuvos policijos
PD FIV ITPS
2020 m. 50,0
mokyklos šaudyklos ir
projekto įgyvendinimą.
generalinio komisaro įsakymas dėl
I–IV
mokomojo policijos
projekto įgyvendinimo priemonių
ketv.
taktikos poligono Kauno
plano patvirtinimo (skaičius) – 1
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Vykdyti policijos įstaigų
materialinės techninės
bazės plėtrą ir
modernizavimą.
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2. Parengta ataskaita apie projekto
įgyvendinimą (skaičius) – 1.
Parengtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 5-V-317 „Dėl
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. investicijų projektų įgyvendinimo
priemonių plano patvirtinimo“.
Parengta ataskaita apie projekto įgyvendinimą per I pusmetį (2020-07-15 Investicijų projektų
įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaita Nr. 8-IL-8886). I pusmečiui lėšų neskirta.
Įgyvendinant investicijų projektą atlikti šie darbai:
Parengta Šaudyklos, poligono ir ūkinės dalies statybos techninė užduotis ir paskelbtas konkursas
projektavimo darbams atlikti. Paskelbtas šildymo sistemos modernizavimo ir naujos katilinės statybos
rangos darbų pirkimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Koordinuoti ir kontroliuoti
1. Parengtas Lietuvos policijos
PD FIV ITPS
2020 m. 1 426,0
policijos įstaigų suplanuotos
generalinio komisaro įsakymas dėl
I–IV
įrangos įsigijimą.
lėšų turtui įsigyti paskirstymo plano
ketv.
patvirtinimo (skaičius) – 1
2. Parengta ataskaita apie priemonių
įgyvendinimą (skaičius) – 1.
Parengtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 5-V-220 „Dėl
ilgalaikio turto įsigijimo“.
Parengta ataskaita apie priemonių įgyvendinimą per I pusmetį („Išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti panaudojimo ataskaita“ – I pusmečiui skirta 381 tūkst. eurų, įsigyta
ilgalaikio turto už 138 tūkst. eurų, lėšų panaudota 36 proc. Lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsę
viešieji pirkimai, buvo sprendžiama dėl papildomų lėšų skyrimo komutatoriams įsigyti, nes tiekėjai
pasiūlė didesnes kainas nei buvo numatyta. Taip pat Alytaus aps. VPK nepanaudojo lėšų apsauginei
gaisrinei signalizacijai įrengti Lazdijų r. PK, Vytauto g. 10, nes pastatas grąžintas VĮ Turto bankui.)
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01-01-07

Priemonės pavadinimas
Vykdyti policijos įstaigų
pastatų ir statinių
remonto darbus.

Įstaigos veiksmo / poveiksmio
pavadinimas

1. Koordinuoti planinių policijos
įstaigų pastatų ir statinių remonto
darbų įgyvendinimą.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, planuojami mato vienetai
ir reikšmės
1. Parengtas Lietuvos policijos
generalinio komisaro įsakymas dėl
lėšų remonto darbams paskirstymo
plano patvirtinimo (skaičius) – 3

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PD FIV ITPS

2020 m.
I–IV
ketv.

2. Parengta ataskaita apie priemonių
įgyvendinimą (skaičius) – 1.
Parengtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 5-V-33 „Dėl lėšų
remonto darbams paskirstymo plano patvirtinimo“. Įsakymu paskirstyta 2 050 tūkst. eurų paprastojo
remonto darbams. Per I pusmetį planuota atlikti darbų už 931,2 tūkst. Eur, atlikta darbų už 465 tūkst. eurų
(apie 50 proc.). Vėluoja darbų atlikimas dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, neužaktuoti darbai dėl
rangovų kaltės, vėliau negu planuota paskirstytos sporto salių ir šaudyklų remontui numatytos lėšos,
perskirstytos kitiems objektams – Alytaus aps. VPK Lazdijų r. PK (100 tūkst. eurų) ir LKPB 11 a.
remontui skirtos lėšos (157 tūkst. eurų). Iš planuotų 150 tūkst. eurų remonto krepšelių lėšų policijos
įstaigos atliko darbų tik už 29 tūkst. eurų.
Parengtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 5-V-220 „Dėl
ilgalaikio turto įsigijimo“. Parengta ataskaita apie priemonių įgyvendinimą per I pusmetį („Išlaidų
ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti panaudojimo ataskaita pagal priemones
(projektu)“. I pusmečiui skirta 356 tūkst. eurų, atlikta darbų už 80 tūkst. eurų, lėšų panaudota 23 proc.
Lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsė viešieji pirkimai, Policijos departamento Aptarnavimo skyrius
nepanaudojo lėšų objekto (stadiono), Vilniuje, T. Kosciuškos g. 7, kapitalinio remonto darbams atlikti, nes
buvo nutrauktas viešasis pirkimas. Paskelbtas naujas pirkimas, nustatytas laimėtojas UAB „Akvesta“,
darbus planuojama baigti per 18 mėnesių.
2. Policijos pastatų atnaujinimo
Parengtos Policijos pastatų
PD FIV ITPS
2020 m.
(rekonstrukcija, remontas)
atnaujinimo ilgalaikės perspektyvos
III ketv.
poreikio įvertinimas ir siūlymų dėl gairės ir pateiktos Lietuvos
pastatų atnaujinimo gairių
policijos generaliniam komisarui

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
4 686,0
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ilgalaikėje perspektyvoje
pateikimas Lietuvos policijos
generaliniam komisarui.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
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Atsakingi
vykdytojai
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terminas

Asignavi
mai
(tūkst.
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(skaičius) – 1.

Veiksmas vykdomas, šiuo metu iš policijos įstaigų yra renkama informacija apie pastatų atnaujinimo
(rekonstrukcija, remontas) poreikį.
01-01-08

Vykdyti pareigūnų
aprūpinimą ginkluote ir
specialiosiomis
priemonėmis (įranga),
tarnybine uniforma,
informacinių
technologijų ir ryšių bei
transporto priemonėmis
pagal nustatytus
standartus.

1. Vykdyti viešųjų pirkimų plane 1. Lėšų panaudojimas (proc.) – 100. PD FIV, PD ITV
2020 m. 7 368,0
numatytus įsigijimus, aprūpinant
I–IV
policijos pareigūnus ginkluote,
ketv.
2. Grąžintų keisti tarnybinės
specialiosiomis priemonėmis,
uniformos elementų dalis nuo visos
tarnybine uniforma, informacinių išduotos tarnybinės uniformos, ne
technologijų ir ryšio bei transporto daugiau kaip (proc.) – 20.
priemonėmis pagal nustatytus
standartus.
Veiksmas vykdomas. Visi tarnybinės uniformos pirkimai (99,7 proc.), išskyrus beretes (skirta 10 tūkst.
Eur) įvykdyti, su tiekėjais pasirašytos sutartys, padaryti prekių užsakymai. Įvykdytas automobilių
pirkimas (su papildomais užsakymais), su tiekėjais pasirašytos sutartys. Tiekimas numatomas iki 2020 m.
pabaigos.
Šiuo metu vykdomi ginkluotės ir 6 visureigių automobilių pirkimai.
Grąžintų keisti tarnybinės uniformos elementų dalis nuo visos išduotos tarnybinės uniformos per 2020 m.
I pusm. sudarė 2,8 proc.
2. Atlikti policijos transporto
Parengti ir pateikti Lietuvos
2020 m.
PD FIV ITPS
parko būklės įvertinimą ir pateikti policijos generalinio komisaro
III ketv.
Lietuvos policijos generalinio
siūlymai ir patvirtintas ilgalaikis
komisaro siūlymus dėl minėto
transporto priemonių atnaujinimo
parko atnaujinimo apimčių ir
planas (skaičius) – 1
terminų ilgalaikės perspektyvos.
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Įvertinta policijos transporto parko būklė, rengiama policijos transporto parko atnaujinimo koncepcija
(įvykdyta 80 proc.).
Vykdyti neteisėto
Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių
LKPB, PD FIV
2020 m. 490,8
narkotinių ir
su neteisėtu disponavimu
I–IV
psichotropinių medžiagų,
narkotinėmis ir psichotropinėmis
ketv.
jų pirmtakų
medžiagomis, dalis, ne mažiau kaip
(prekursorių), tabako ir
(proc.) – 66.
alkoholio gabenimo ir
Per 2020 m. I pusm. policijoje užregistruota 1 130 nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu
(ar) disponavimo jais
narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Ištirta šių nusikalstamų veikų – 1 777 (325 nusikalstamos
kriminalinę žvalgybą,
veikos ištirtos iš ankstesniu laikotarpiu užregistruotų tokių nusikalstamų veikų). Ištirtų nusikalstamų veikų,
užkardyti, atskleisti ir
susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, dalis sudaro - 54,7 proc.
tirti šias veikas.
Policijos pareigūnai iš nelegalios apyvartos išėmė 10 992,83 litro alkoholio gaminių, t. y. 21 918,84 litro
arba 66,6 proc. mažiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį (per 2019 m. I pusm. – 32 911,67 litro).
Dėl alkoholio gaminių nelegalios apyvartos ir kontrabandos nustatyti 393 pažeidimai, pradėta 71
ikiteisminis tyrimas ir surašyti 322 administracinių nusižengimų protokolai (toliau – ANP). Policija,
siekdama užkardyti nelegalią alkoholinių gėrimų apyvartą ir kontrabandą, atliko 556 tikslines priemones,
kurių metu nustatė 315 pažeidimų, pradėjo 53 ikiteisminius tyrimus, surašė 262 ANP. Tikslinių priemonių
metu paimta 9 862,38 litro alkoholio produktų, iš jų ikiteisminiuose tyrimuose paimta 7 332,63 litro ir
pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) – 2 529,75 litro.
Vykdydama kriminalinės žvalgybos veiksmus, užkertančius kelią akcizinių prekių nelegaliai apyvartai ir
kontrabandai, policija nustatė 5 pažeidimus, pradėjo 5 ikiteisminius tyrimus, ANP nesurašyta. Kriminalinės
žvalgybos dėka ikiteisminiuose tyrimuose paimta 294,48 litro alkoholio produktų.
Per 2020 m. I pusm. policijos pareigūnai iš nelegalios apyvartos išėmė 257 759 pakelius (5 155 179 vnt.)
cigarečių, t. y. 807 353 pakeliais (16 147 054 vnt.) cigarečių arba 75,8 proc. mažiau nei per atitinkamą
praėjusių metų laikotarpį.
Dėl tabako gaminių nelegalios apyvartos policija nustatė iš viso 1 799 pažeidimus, pradėjo 30 ikiteisminius
tyrimus ir surašė 1 769 ANP.
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Policija, siekdama užkardyti nelegalią tabako gaminių apyvartą ir kontrabandą, atliko 839 tikslines
priemones, jų metu nustatė 1 251 pažeidimą, pradėjo 9 ikiteisminius tyrimus, surašė 1 242 ANP. Tikslinių
priemonių metu išimta 73 341 pakelis (1 466 817 vnt.) cigarečių, iš jų ikiteisminiuose tyrimuose – 24 900
pakelių (498 001 vnt.) ir pagal ANK – 48 441 pakelis (968 816 vnt.) cigarečių.
Vykdydama kriminalinės žvalgybos veiksmus, užkertančius kelią tabako gaminių nelegaliai apyvartai ir
kontrabandai, policija nustatė 11 pažeidimų, pradėjo 10 ikiteisminių tyrimų ir surašė 1 ANP.
Organizuoti policijos
Užtikrinti policijos įstaigų
Dalyvauta išorinio tiekėjo
PD ŽITV
2020 m. 739,0
įstaigų pareigūnų ir
darbuotojų tinkamą kvalifikacijos organizuojamuose mokymuose
I–IV
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, dalyvaujant išorinio
pagal įstaigų pateiktą poreikį (proc.)
ketv.
kėlimą.
tiekėjo organizuojamuose
– 100.
mokymuose.
Policijos resursų valdymo grupės posėdžio protokoliniu sprendimu (2020 m. vasario 18 d. Nr. 5-PI-51)
pritarta pateiktam kvalifikacijos tobulinimo lėšų 2020 m. paskirstymo planui. Per 2020 m. I pusmetį
panaudota 29 758 eurų išorinio tiekėjo organizuojamiems mokymams apmokėti. Dalis planuotų mokymų
pirkimų nevyko I pusmetį dėl karantino ir yra perkelti į II pusmetį.
Rengti ir įgyvendinti
1. Skatinti jaunųjų policijos
1. Organizuotas teisinių žinių
PD VPV
2020 m. 49,4
nusikalstamų veikų ir
rėmėjų veiklą ir nepilnamečių
konkursas „Temidė“ (skaičius) – 1.
I–IV
kitų teisės pažeidimų
teisinį švietimą, organizuojant
ketv.
2. Organizuota jaunųjų policijos
prevencijos programas ir prevencinius ir teisinio švietimo
rėmėjų ir jaunųjų šaulių vaikų
priemones, plėtoti
renginius.
vasaros poilsio stovykla „Jaunasis
saugios kaimynystės
gynėjas“ (skaičius) – 1.
idėjas ir policijos rėmėjų
Dėl COVID-19 pandemijos renginiai suplanuotu laiku neįvyko. Konkursą „Temidė“ planuojama
bei jaunųjų policijos
organizuoti III ketvirtį, Jaunųjų policijos rėmėjų ir jaunųjų šaulių vaikų vasaros poilsio stovykla dėl
rėmėjų veiklą.
minėtos priežasties šiemet nebus organizuojama.
2. Skatinti policijos rėmėjų veiklą. 1. Organizuotas Policijos rėmėjų
PD VPV
2020 m.
sąskrydis (skaičius) – 1.
I–IV
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2. Parengti policijos rėmėjų ir
ketv.
jaunųjų policijos rėmėjų aprangos ir
atributikos standartai (skaičius) – 2.
Šiuo metu rengiami policijos rėmėjų veiklos nuostatai. Sąskrydis dėl COVID pandemijos nukeltas ir
įvyks (jei nepasikeis epidemiologinė situacija) III ketvirtį.
3. Skatinti visuomenės savisaugos 1. Organizuotas konkursas
PD VPV
2020 m.
iniciatyvas.
„Veikliausia saugios kaimynystės
I–IV
grupė 2020“ (skaičius) – 1.
ketv.
2. Organizuotos prevencinės
priemonės, skirtos pažeidžiamų
asmenų viktimizacijos grėsmei
sumažinti pandemijos metu
(skaičius) – 2.
Konkursas „Veikliausia saugios kaimynystės grupė“ dėl COVID-19 pandemijos nukeltas ir vyks kitą
pusmetį, tačiau aktyviai buvo vykdomos prevencinės priemonės, skirtos pažeidžiamų asmenų
viktimizacijos grėsmei sumažinti.
Siekiant užtikrinti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų teises, su Lietuvos moterų teisių
įtvirtinimo asociacija (LMTĮA), vienijančia visus Lietuvoje veikiančius specializuotos pagalbos centrus,
aptarti galimi pagalbos smurto aukoms veiksmai karantino laikotarpiu. Bendradarbiaujant su LMTĮA,
Bendruoju pagalbos centru (toliau – BPC), Socialinės apaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų
ministerija parengtas bendrų veiksmų planas. BPC sudarė galimybę nukentėjusiems nuo smurto asmenims
išsikviesti pagalbą SMS žinute, policija – užtikrino nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų
informavimą apie specializuotos pagalbos centrus paskambinus bendruoju policijos Nr. 8 700 60 000.
2020-04-10 Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Smurto artimoje aplinkoje prevencijos karantino
dėl COVID-19 laikotarpiu priemonių planas (2020 m. balandžio 10 d. Nr. 1-V-345).
Parengtas Policijos įstaigos veiksmų, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir sustiprinti karantino sąlygų
laikymosi kontrolę 2020 m. gegužės 1–3 dienomis, planas (2020 m. balandžio 28 d. Nr. 5-IL-6122),

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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kuriame policijos įstaigoms pavedama identifikuoti galinčius nuo smurto nukentėti asmenis bei juos
prevenciškai aplankyti.
Karantino pradžioje prognozuota didesnė grėsmė nuo nusikalstamų veikų nukentėti pagyvenusiems
žmonėms, ypač gyvenantiems atokesnėse gyvenvietėse, plėšimų ir vagysčių nedidelėse kaimiškose
parduotuvėse rizika, rizika nukentėti dėl įvairių nusikalstamų veikų, todėl buvo vykdomos prevencinės
priemonės, kurių metu ne tik suaktyvinti policijos veiksmai, bet ir informuojama bei šviečiama
visuomenė. Vykdyta prevencinė priemonė pagyvenusių žmonių saugumui karantino metu užtikrinti:
parengta ir socialiniuose tinkluose išplatinta prevencinė informacija „Man ne tas pats, aš saugau savo
senjorą“.
Dėl didesnės rizikos atokesnių gyvenviečių gyventojams nukentėti nuo nusikalstamų veikų ir smurto buvo
parengtas Policijos įstaigos veiksmų, siekiant užtikrinti kaimiškųjų vietovių gyventojų saugumą, planas
(2020 m. balandžio 9 d. Nr. 5-IL-5455), kuriame numatytos priemonės, skirtos didelę riziką tapti
nusikaltimo auka patiriančių asmenų saugumui užtikrinti, susisiekiant su asmenimis, anksčiau
nukentėjusiais dėl smurto artimoje aplinkoje, taip pat lankyti saviizoliacijoje esančius asmenis.
Siekiant išvengti vagysčių ir plėšimų iš prekybos vietų, susisiekta su kaimiškųjų vietovių parduotuvių
savininkais ir jiems suteikta informacija, kaip išvengti vagysčių ir plėšimų iš prekybos vietų. Parengtas
prevencinis lankstinukas, kaip elgtis vagystės metu, ir išplatintas socialiniuose tinkluose. Atkreipus
dėmesį į jaunimą, besibūriuojantį mokyklų teritorijose, parengtas informacinis lankstinukas „Saugumas
ugdymo įstaigų teritorijose“.
Atkreipus dėmesį į tai, kad mokymo įstaigų dėl karantino nelankantys paaugliai patiria didesnę grėsmę
nukentėti nuo nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje, ypač daug dėmesio skirta nusikaltimų
elektroninėje erdvėje, kurių, kaip ir prognozuota, tikimybė karantino laikotarpiu išaugo, prevencijai.
Parengti ir socialiniuose tinkluose išplatinti informaciniai lankstinukai: „Kaip paaugliams neįsitraukti į
nusikalstamas veikas“, tėvams – „Ar žinote, ką veikia jūsų vaikai?“, minint saugesnio interneto dieną,
parengta informacinė medžiaga mokykloms ir tėvams. Aktyviai vykdytos patyčių prevencijos
socialiniuose tinkluose priemonės, parengta informacinė medžiaga bendruomenės pareigūnams ir
išplatinta socialiniuose tinkluose. Siekiant mažinti neapykantos nusikaltimų latentiškumo lygį, vyksta
susitikimai su mažumų bendruomenėmis.
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Pastebėjus, kad elektroninėje erdvėje aktyviai darbuojasi įvairūs sukčiai, siūlantys įsigyti apsaugos prekių,
darbo, verslo pasiūlymai, dėl kurių gali nukentėti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, buvo parengta vaizdinė
medžiaga ir išplatinta socialiniuose tinkluose.
Perduoti Lietuvos patirtį Organizuoti mokomuosius vizitus Suorganizuotų mokomųjų vizitų
PD Tarptautinio
2020 m. 4,0
Europos Sąjungos Rytų Europos Sąjungos Rytų
Europos Sąjungos Rytų partnerystės bendradarbiavimo
I–IV
partnerystės ir kitoms
partnerystės ir kitų besivystančių ir kitų besivystančių valstybių
skyrius
ketv.
besivystančioms
valstybių teisėsaugos institucijų
atstovams (skaičius) – 2.
valstybėms kovos su
atstovams, perduodant Lietuvos
organizuotu
policijos patirtį kovos su
nusikalstamumu,
organizuotu nusikalstamumu,
teisėsaugos ir teisėsaugos teisėsaugos ir teisėsaugos
institucijų
institucijų administravimo srityje;
administravimo srityje
prisidėti prie kitų Lietuvos
(16 darnaus vystymosi
patirties perdavimo priemonių.
tikslas).
2020 m. sausio 28 d. Policijos departamente lankėsi Ukrainos vidaus reikalų ministerijos, teisėsaugos ir
kitų institucijų atstovų delegacija, vadovaujama Ukrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojo (iš viso 12
asm.). Lėšų vizitui panaudota nebuvo.
Dalyvauti Europos
Skirti bendrojo finansavimo lėšas Lėšų panaudojimas (proc.) – 100.
PD FIV Finansų ir 2020 m. 162,0
Sąjungos
projektams įgyvendinti.
ekonomikos
I–IV
finansuojamuose
skyrius (toliau –
ketv.
projektuose policijos
FES)
pareigūnų gebėjimams
Per 2020 m. I pusmetį projektams įgyvendinti panaudota 20,1 tūkst. eurų bendrojo finansavimo lėšų,
tobulinti (bendrojo
planuota – 66,0 tūkst. eurų, panaudota – 30,5 proc.
finansavimo lėšos).
Dalyvauti Europos
Sąjungos

Skirti kitų bendrai finansuojamų
projektų lėšas projektams

Lėšų panaudojimas (proc.) – 100.

PD FIV FES

2020 m.
I–IV

863,0
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avansuoti.
ketv.
Per 2020 m. I pusmetį panaudota 5,9 tūkst. eurų, planuota 401,8 tūkst. eurų, panaudojimas 1,5 proc.

Įgyvendinti projektą nustatytais
Projekto įgyvendinimas nustatytais
PD FIV Paramos
2020 m. 500,0
terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100.
administravimo
I–IV
projekte nurodyto tikslo
skyrius
ketv.
įgyvendinimą.
(toliau – PAS)
I etapas – baigtas įgyvendinti 2019 m. kovo 31 d. Pasiekti projekto kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai.
Projekto patirtos išlaidos – 1 253 tūkst. Eur.
II etapas – 2020 m. birželio 11 d. pasirašyta projekto sutartis. Projekto veiklos pradedamos įgyvendinti –
inicijuojami su kriminalinės žvalgybos veikla susiję pirkimai. Iki 2020 m. birželio 30 d. išlaidų nebuvo
patirta. Projektas įgyvendinamas sutartyje nustatytais terminais ir apimtimis. Bendra projekto vertė – 1
019 tūkst. eurų. Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Įgyvendinti projektą nustatytais
Projekto įgyvendinimas nustatytais
PD FIV PAS
2020 m. 100,5
terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100.
I–IV
projekte nurodyto tikslo
ketv.
įgyvendinimą.
I etapas – baigtas įgyvendinti 2018 m. Pasiekti projekto kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai.
II etapas – 2019 m. gruodžio 18 d. pasirašyta projekto sutartis. Projekto veiklos įgyvendinamos –
vykdomi viešieji pirkimai. Iki 2020 m. birželio 30 d. išlaidų nebuvo patirta. Projektas įgyvendinamas
sutartyje nustatytais terminais ir apimtimis. Bendra projekto vertė – 100,6 tūkst. eurų. Projekto
įgyvendinimo terminas – iki 2021 m. kovo 31 d.
Įgyvendinti projektą nustatytais
Projekto įgyvendinimas nustatytais
PD FIV PAS
2020 m. 132,5
terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100.
I–IV
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projekte nurodyto tikslo
ketv.
įgyvendinimą.
2019 m. liepos 16 d. pasirašyta projekto sutartis. Projekto veiklos įgyvendinamos – vykdomi viešieji pirkimai. Per 2020 m. I pusmetį patirtų išlaidų suma – 38,6 tūkst. Eur. Projektas įgyvendinamas sutartyje
nustatytais terminais ir apimtimis. 2019 m., vieną įsigyti numatytą įrangą projekte pakeitus kita, projekto
biudžetas sumažėjo iki 129,4 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Įgyvendinti projektą
Įgyvendinti projektą nustatytais
Projekto įgyvendinimas
PD FIV PAS
2020 m. 54,6
„Lietuvos policijos
terminais ir apimtimi bei pasiekti nustatytais terminais ir apimtimi
I–III
antiteroristinių operacijų projekte nurodyto tikslo
(proc.) – 100.
ketv.
rinktinės „Aras“
įgyvendinimą.
snaiperių pajėgumų
Projektas baigtas 2020 m. birželio mėn. Projektas įgyvendintas sutartyje nustatytais terminais ir apimtimis.
vykdant antiteroristines ir Įgyvendinant projektą, 2020 m. I pusm. patirta išlaidų suma – 55,1 tūkst. Eur. Įsigyta visa suplanuota
įkaitų išlaisvinimo
įranga.
operacijas stiprinimas
(II etapas)“.
Įgyvendinti projektą
Įgyvendinti projektą nustatytais
Projekto įgyvendinimas
PD FIV PAS
2020 m. 22,3
Laboratorinės įrangos,
terminais ir apimtimi bei pasiekti nustatytais terminais ir apimtimi
I–IV
skirtos narkotinių
projekte nurodyto tikslo
(proc.) – 100.
ketv.
medžiagų ir jų pirmtakų įgyvendinimą.
tyrimui, įsigijimas“
Projekto sutartis pasirašyta 2019 spalio 1 d. Projekto veiklos įgyvendinamos numatytais terminais, rugsėjo
(II etapas).
mėn. suplanuoti viešieji pirkimai. Per 2020 m. I pusmetį patirtų išlaidų suma – 250,2 tūkst. Eur. Projektas
įgyvendinamas sutartyje nustatytais terminais ir apimtimis. Bendra projekto vertė – 465,2 tūkst. Eur.
Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Įgyvendinti projektą
Įgyvendinti projektą nustatytais
Projekto įgyvendinimas nustatytais
PD FIV PAS
2020 m. 220,0
„Neteisėtos tarptautinės terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100.
I–IV
narkotikų apyvartos
projekte nurodyto tikslo
ketv.
kontrolės stiprinimas“
įgyvendinimą
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2020 m. birželio 4 d. pasirašyta projekto sutartis. Projekto veiklos pradedamos įgyvendinti – inicijuojami
pirkimai. Iki 2020 m. birželio 30 d. išlaidų nebuvo patirta. Projektas įgyvendinamas sutartyje nustatytais
terminais ir apimtimis. Bendra projekto vertė – 440 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022
m. balandžio 30 d.
Organizuoti ir vykdyti
Įmokėta į valstybės biudžetą pajamų
Policijos
2020 m. 296,0
specialiąsias funkcijas – surinkti
už teikiamas paslaugas ir už
įstaigos
I–IV
pajamas už teikiamas paslaugas ir trumpalaikio ir ilgalaikio
ketv.
už trumpalaikio ir ilgalaikio
materialiojo turto nuomą (tūkst.
materialiojo turto nuomą.
eurų) – 296,0.
Faktinės pajamų įmokos į biudžetą už teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto
nuomą per šį laikotarpį sudaro 108,6 tūkst. Eur

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,
atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas
#204910

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