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

POLICIJOS VEIKSMAI, KURIAIS
PRISIDEDAMA PRIE MISIJOS
ĮGYVENDINIMO

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

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

1Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas.

RODIKLIS IR PLANUOJAMA REIKŠMĖ

VEIKSMO
ĮGYVENDINIMO
TERMINAS

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

VYKDYTOJAS

Policijos departamento
prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
(toliau
–
PD)

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

ir

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

Organizacijos vystymo
ir planavimo valdyba
(toliau – OVPV), PD
Veiklos analizės ir
kontrolės
valdyba
(toliau – VAKV), PD
Žmogiškųjų išteklių ir
teisės valdyba (toliau –
ŽITV) ir kiti padaliniai

1.1. Peržiūrėti policijos įstaigų
vykdomas bendrąsias ir veiklos
funkcijas bei įvertinti galimybes
optimizuoti šių policijos įstaigų
veiklą, centralizuojant tam tikras
funkcijas ir pereinant prie penkių
apygardų darbo organizavimo ir
vieno juridinio asmens.

Pateiktas siūlymų paketas dėl 2021–2030 m.
Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos
ir jos priemonės „Padidinti policijos sistemos
valdymo efektyvumą“ (sk.) – 1.

PD OVPV, PD VAKV
ir kiti padaliniai

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

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

1. PD PVV 3-iajame skyriuje užimtų 2021 m. I–IV ketv. PD Pajėgų valdymo
pareigybių dalis nuo įsteigtų (proc.) – 90.
valdyba (toliau – PVV)

11.6.5.
Priimti
Vyriausybės
sprendimą
dėl nusikaltimų ir kitų
teisės
pažeidimų

Stiprinti
teisės
pažeidimų Pateiktas siūlymų dėl prevencinės sistemos 2021 m. I–IV ketv. PD Viešosios policijos
prevenciją ir teikti siūlymus reglamentavimo projektas (sk.) – 1.
valdyba (toliau – VPV),
VRM dėl nusikaltimų ir kitų
PD VAKV
teisės pažeidimų prevencijos

2. PD PVV 3-iajame skyriuje apdorojama iš
Bendrojo pagalbos centro gautų C kategorijos
pranešimų dalis (proc.) – 30.

3
prevencijos organizavimo organizavimo Lietuvoje sistemos..
Lietuvos
Respublikoje
sistemos
11.6.9.
Aprūpinti
statutinių
įstaigų
pareigūnus priemonėmis,
būtinomis jų funkcijoms
atlikti
ir
pareigūnų
saugumui užtikrinti, pagal
nustatytus ir įdiegtus
standartus

Vykdyti viešųjų pirkimų plane Policijos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus
numatytus įsigijimus, aprūpinant standartus, dalis, proc. – 60.
policijos pareigūnus ginkluote,
specialiosiomis
priemonėmis,
tarnybine uniforma, informacinių
technologijų
ir
ryšio
bei
transporto priemonėmis pagal
nustatytus standartus.

PD
Finansų
ir
investicijų
valdyba
(toliau – FIV)

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

RODIKLIAI

2021 M.
REIKŠMĖ

KOORDINATORIUS / VYKDYTOJAS

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

90

PD PVV ir apskričių vyriausieji policijos
komisariatai (toliau – aps. VPK)

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

70

PD VPV ir apskričių vyriausieji policijos
komisariatai (toliau – aps. VPK)

2. „POLICIJOS VEIKLOS
Lietuvos policijos mokyklos parengtų pirminės ir
EFEKTYVUMO DIDINIMAS,
vidurinės grandies policijos pareigūnų skaičiaus
DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS didėjimas.

20

PD ŽITV

1. „GYVENTOJŲ SAUGUMO
JŲ GYVENAMOJOJE
APLINKOJE DIDINIMAS“

4
IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
Priemonės
kodas

Policijos sistemos juridinių asmenų skaičius.2

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo (poveiksmio)
pavadinimas

1

PD vadovybė

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

Atsakingi
vykdytojai

Asignavi
Įvykdymo
mai,tūks
terminas
t. eurų

01.08. Visuomenės saugumo užtikrinimas (programa)
01.08.01. Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (tikslas)
01.08.01.01. Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą. Užtikrinti centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą (uždavinys)
01.08.01.01.01 Vykdyti
policijos 1. Siekiant kryptingos ir prižiūrimos Parengta ir patvirtinta situacijų
PD VPV
2021 m.
sistemos
veiklos teritorijos, specifiką atitinkančios prevencijos organizavimo policijos
IV ketv
planavimą,
nusikaltimų prevencijos, nustatyti įstaigose tvarka (sk.) – 1.
organizavimą,
situacijų
prevencijos
policijos
koordinavimą
bei įstaigose tvarką.3
veiklos kontrolę, taip 2. Efektyvinti policijos veiklą Atsižvelgiant
į
veiklos
PD VAKV
2021 m.
pat
Policijos nusikalstamų veikų užkardymo ir eksperimentų,
įgyvendintų
ne
I–IV ketv.
departamento
prie tyrimo srityje.4
mažiau kaip 4 policijos įstaigų
Lietuvos Respublikos
padaliniuose, rezultatus, parengta
vidaus
reikalų
pokyčių teritoriniuose policijos
ministerijos
įstaigų padaliniuose, organizuojant
bendrąsias
ir
reagavimą į nusikalstamas veikas, jų
specialiąsias
užkardymą ir jų tyrimą, koncepcija
funkcijas.
(sk.) – 1.
Teigiamai vertinančių policijos
darbą gyventojų, kurie nukentėjo
nuo nusikaltimų ir dėl to kreipėsi į
2 Reikšmė bus tikslinama priėmus sprendimus dėl Lietuvos policijos pertvarkos.
3 2021 m. vasario 21 d. Valstybinio audito ataskaitos „Policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas“ rekomendacija.
4 Susiję su PD vadovybės metinėmis užduotimis.
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5
policiją, dalis, ne mažiau kaip
(proc.) – 75.
3. Parengti ir pateikti aps. VPK Pateikta metodinių rekomendacijų
PD VPV
metodines rekomendacijas ir lydimąją (sk.) – 5
medžiagą
bendrajai
prevencijai
vykdyti
pagal
bendruomenės
pareigūnų privalomų įgyvendinti
bendrosios
prevencijos
veiklų
kalendorių 2021 metams.
4.
Stiprinti
teisės
pažeidimų Pateikti siūlymai ir įgyvendinta
PD VPV
elektroninėje erdvėje prevenciją.
bandomoji „virtualaus patrulio“
veikla (sk.) – 1.
5. Organizuoti policijos prevencinę Organizuota priemonė (sk.) – 1.
PD VPV
priemonę dėl civilinių pirotechnikos
priemonių kontrolės.
6. Nuotoliniu būdu organizuoti Organizuota priemonė (sk.) – 1.
PD VPV
informacinę
priemonę,
skirtą
subjektams,
prekiaujantiems
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais.
7. Atlikti rizikų vertinimą, rengiant Įvertintų A ir B lygio renginių planų
PD VPV
Viešosios tvarkos, visuomenės ir (sk.) – reikšmė neplanuojama.
eismo saugumo užtikrinimo A ir B
lygio renginiuose planus.
8. Efektyvinti nusikalstamų veikų Patvirtinta policijos kriminalistinių
PD VAKV,
ištyrimą, gerinti darbo įvykio vietoje tyrimų
padalinių
veiklos Lietuvos policijos
kokybę ir trumpinti nusikalstamų
optimizavimo koncepcija (sk.) – 1.
kriminalistinių
veikų ištyrimo terminus.5
tyrimų centras
Parengta ir patvirtinta kompetencijų
5 Susiję PD vadovybės metinėmis užduotimis.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
IV ketv.
2021 m.
III ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

6

9. Gerinti asmenų, laikomų policijos
įstaigose, žmogaus teisių ir laisvių
užtikrinimą.6

10. Vykdyti Lietuvos policijos šakos
kolektyvinės
sutarties
nuostatų
įgyvendinimo priemonių planą.

11.
6 Susiję su PD vadovybės metinėmis užduotimis.

Tobulinti

policijos

pareigūnų

apžiūrint ir tiriant įvykių vietas (toliau – LPKTC)
tvarka, kuri aiškiai nustatytų
skirtingas funkcijas atliekančių
pareigūnų, dirbančių įvykio vietoje,
funkcijas ir atsakomybes (sk.) – 1.
Optimizuotas policijos areštinių,
PD PVV
2021 m.
kurios
atitinka
tarptautinius
I–IV ketv.
humaniško
elgesio
standartus,
tinklas iki 5 areštinių (sk.) – 1.
Parengtas siūlymų dėl asmenų
konvojavimo
funkcijos
optimizavimo projektas (sk.) – 1.
Plano priemonių, įgyvendintų pagal
PD ŽITV, PD
2021 m.
numatytus terminus, dalis (proc.) –
VAKV, PD
I–IV ketv.
100.
Komunikacijos
skyrius (toliau –
KS), PD FIV, PD
Personalo
administravimo
valdyba (toliau –
PAV), PD OVPV,
PD PVV, PD VPV,
PD Informacinių
technologijų
valdyba (toliau –
ITV) ir prireikus
kiti padaliniai
Parengtas 2021–2025 metų policijos
PD ŽITV,
2021 m.
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rengimo procesą.
12. Tobulinti
sistemą.

karjeros

valdymo

13. Stiprinti ir plėtoti policijos
darbuotojų strateginio mąstymo ir
lyderystės kompetencijas.
14. Nustatyti pareigūnų pareigybių
poreikio
kriterijus
aps.
VPK
padaliniuose.
15. Organizuoti mokymus policijos
darbuotojams
asmens
negalios
specifikos klausimais.
16. Įvertinti Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų
fizinio
pasirengimo
reikalavimų
ir atitikties
šiems
reikalavimams
tikrinimo
tvarkos
aprašo procedūrų ir terminų laikymąsi.
17. Stiprinti policijos pareigūnų fizinį
ir specialųjį profesinį pasirengimą ir
gebėjimus
veikti
situacijose,
susijusiose su psichinės, fizinės
prievartos ir šaunamojo ginklo
panaudojimu.
18. Atlikti vadovų kompetencijų

pareigūnų rengimo gairių projektas
(sk.) – 1.
Parengtas vertikalios ir
horizontalios karjeros gairių
projektas (sk.) – 1.
Organizuoti pareigūnų, einančių
vadovaujančias pareigas, mokymai
pagal patvirtintą mokymų planą,
(proc.) – 100.
Parengtas
pareigybių
poreikio
planavimo
policijos
įstaigų
padaliniuose
kriterijų
aprašo
projektas (sk.) – 1.
Mokymuose dalyvavę policijos
darbuotojai (sk.) – 50.

PD VAKV

I–IV ketv.

PD ŽITV,
PD VAKV

2021 m.
I–II ketv.

PD ŽITV

2021 m.
I–IV ketv.

PD VAKV

2021 m.
I–IV ketv.

PD ŽITV

2021 m.
I–IV ketv.

Pateiktos išvados ir siūlymai (sk.) –
1.

PD ŽITV

2021 m.
I–IV ketv.

Policijos pareigūnų, atitinkančių
fizinio pasirengimo ir papildomus
reikalavimus, susijusius su fiziniais
ir praktiniais gebėjimais užimti tam
tikras pareigas, dalis, ne mažiau
kaip (proc.) – 98.
Atliktų policijos įstaigų vadovų,

PD ŽITV

2021 m.
I–IV ketv.

PD ŽITV

2021 m.
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vertinimą 360 laipsnių grįžtamojo pavaduotojų
ir
struktūrinių
ryšio metodu.
padalinių vadovų kompetencijų
vertinimų dalis nuo numatytų
vertinti skaičiaus (proc.)7 – 80.
19. Įgyvendinti Paimto, konfiskuoto, Pagal
numatytus
terminus
turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai įgyvendintų plano priemonių dalis
apribotos, ir daiktinių įrodymų (proc.) – 100.
valdymo tobulinimo priemonių plane
numatytas priemones.
20. Optimizuoti procesus, susijusius su
paslaugomis vidaus klientui:
20.1. parengti ir patvirtinti ūkio
valdymo procesų dokumentaciją;
20.2.
parengti
ir
patvirtinti
automobilių paruošimo ir atidavimo
darbui procesus;
20.3. parengti ir patvirtinti vidaus
kontrolės ir rizikų valdymo procesus;
20.4.
parengti
ir
patvirtinti
kompiuterinių darbo vietų priežiūros
procesus;
20.5. parengti ir patvirtinti vaizdo
duomenų tvarkymo procesus;
20.6. parengti ir patvirtinti Personalo
administravimo
Tarnybos
eigos
procesus;
7 Iš viso suplanuota įvertinti 64 vadovus.

I–II ketv.

PD OVPV,
2021 m.
PD VAKV,
I–IV ketv.
PD ITV,
PD Aptarnavimo
skyrius (toliau –
AS), kiti padaliniai
PD OVPV

Parengta ir patvirtinta
dokumentacija (sk.) – 1.
Parengta ir patvirtinta
dokumentacija (sk.) – 1.

procesų

Parengta ir patvirtinta
dokumentacija (sk.) – 1.
Parengta ir patvirtinta
dokumentacija (sk.) – 1.

procesų

Parengta ir patvirtinta
dokumentacija (sk.) – 1.
Parengta ir patvirtinta
dokumentacija (sk.) – 1.

procesų

procesų

procesų

procesų

PD AS, PD OVPV
PD ITV,
PD OVPV
PD OVPV,
PD VAKV
PD ITV,
PD OVPV
PD ITV,
PD OVPV
PD PAV,
PD OVPV

2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
I–II ketv.
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20.7. parengti ir patvirtinti vadovų
metinių užduočių vertinimo ir
užduočių formavimo procesą;
20.8. sumodeliuoti ir optimizuoti
įslaptintų
dokumentų
valdymo
procesus (susijusius su Šiaurės
Atlanto sutarties organizacijos ir
Europos
Sąjungos
Lietuvos
Respublikai perduotos įslaptintos
informacijos administravimu).
21. Vykdyti patvirtintų procesų
rodiklių stebėseną.
22. Tobulinti organizacijos valdymą
įgyvendinant
„Lean“
kasdienės
atskaitomybės valdymo priemones
policijos įstaigose.

23. Vykdyti policijos įstaigoms
skiriamų asignavimų panaudojimo
kontrolę.

24. Nustatyti techninių veiksmų
reikalaujančius procesus ir įdiegti

Parengta ir patvirtinta
dokumentacija (sk.) – 1.

procesų

PD OVPV, PD 2021 m.
ŽITV, PD VAKV, I–III ketv.
PD PAV
Atnaujinta įslaptintos informacijos
2021 m.
valdymo procesų dokumentacija
I–III ketv.
PD Dokumentų
(sk.) – 1.
valdymo skyrius
(toliau – DVS), PD
OVPV
Suorganizuoti procesų stebėsenos
posėdžiai (sk.) – 4.
Plano priemonių, įgyvendintų pagal
numatytus terminus, dalis (proc.) –
100.
Parengtas ir pateiktas tvirtinimui
vidaus
aprašo
projektas
(rekomendacijos ar (ir) standartas)
(sk.) – 1.
Policijos
įstaigų
įsiskolinimai
2021 m. gruodžio 31 d. ne didesni
kaip apskaičiuoti maksimalūs skolos
rodikliai (proc.) – 100.
Policijos pareigūnų vidutinio darbo
užmokesčio didėjimas, ne mažiau
kaip (proc.) – 6.
Robotizuoti veiklos procesai (sk.) –
4.

PD OVPV
PD OVPV

2021 m.
I–III ketv.
2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.
PD FIV

PD VAKV

2021 m.
I–IV ketv.
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informacinių technologijų priemones
(robotus)
standartinėms
veiklos
operacijoms atlikti.
25. Organizuoti greito atsakymo Policijos įstaigų, kurių prieigose ar PD Informacijos
optinių etikečių platinimą policijos priimamuosiuose
paskelbtos teikimo skyrius
įstaigose.
greitojo atsakymo optinės etiketės (toliau – ITS), PD
(su nuorodomis į policijos interneto
KS
svetainę,
bendrąjį
policijos
informacijos
numerį,
administracines paslaugas), dalis
(proc.) – 100.
26. Patobulinti policijos interneto Interneto
svetainėje
paskelbti PD KS, PD ITS,
svetainę.
dažniausiai valstybine ir užsienio PD Tarptautinio
kalbomis užduodamų klausimų ir bendradarbiavimo
atsakymų sąrašai (sk.) – 2.
valdyba (toliau TBV), prireikus ir
kiti padaliniai
27. Organizuoti administracinių
Administracinių paslaugų
PD OVPV,
paslaugų aprašymų vertimą į užsienio aprašymų, išverstų į anglų kalbą ir
PD TBV, PD KS
kalbą ir paskelbti viešai.
paskelbtų viešai, dalis (proc.) – 100
proc.
28. Įgyvendinti bandomąjį projektą Vadovaujantis bandomojo projekto
PD ITS
dviejuose policijos įstaigų ar jų rezultatais, parengta ataskaita dėl
struktūrinių
padalinių
(policijos poreikio
policijos
įstaigų
komisariatų) priimamuosiuose dėl priimamuosiuose
asmenims
poreikio
asmenims
dokumentus dokumentus pateikti elektroniniais
pateikti elektroniniais būdais, taip pat būdais, taip pat ir elektronine forma
ir elektronine forma valstybine kalba. valstybine kalba (sk.) – 1.
29. Dalyvauti įgyvendinat projektą Pagal projekte numatytus terminus
PD ITS

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

2021

m.
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„Procesų valdymo, veiklos rodiklių
stebėsenos sistemos ir „Lieknos
Vyriausybės“
metodų
diegimas
valstybės institucijose“.
30. Užtikrinti Asmenų aptarnavimo
koncepcijos aps. VPK įgyvendinimo
tęstinumą.

31. Koordinuoti darbus, susijusius su
įslaptintos
informacijos
fizinės
apsaugos priemonių įdiegimu, kad
būtų įgyvendinti 2021 m. numatyti
darbai ir Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos patalpų
vertinimo
dėl
jų
pripažinimo
tinkamomis
saugoti
įslaptintą
informaciją ar su ja dirbti komisija
išduotų atitikties pažymėjimą.

Policijos
departamento
Prie
IV ketv.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos interneto svetainėje
įdiegta pokalbių roboto sistema
(proc.) – 100.
1. Įdiegta aptarnautų asmenų
PD ITS
2021 m.
grįžtamojo
ryšio
(vertinimo)
I–IV ketv.
surinkimo sistema (aps. VPK,
kuriuose
įgyvendinta
Asmenų
aptarnavimo koncepcija) (proc.) –
100.
2. Parengta aps. VPK asmenų
PD ITS
2021 m.
aptarnavimo funkcijos tobulinimo
III ketv.
2021 m. įgyvendinimo ataskaita ir
pateikti siūlymai dėl tolesnio
paslaugos plėtojimo (sk.) – 1.
1. Policijos departamento prie PD DVS, PD AS
2021 m.
Vidaus reikalų ministerijos patalpų
I–IV ketv.
vertinimo dėl jų pripažinimo
tinkamomis
saugoti
įslaptintą
informaciją ar su ja dirbti komisijai
pateikti prašymai fizinės apsaugos
reikalavimų
atitikties
pažymėjimams gauti (sk.) – 16.
2. Pateiktos sprendimų, kuriais
paskirti už įslaptintos informacijos
apsaugą atsakingi asmenys, kopijos
(sk.) – 16.
3. Pateiktos ataskaitos fizinės
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apsaugos reikalavimų atitikties
pažymėjimams gauti (sk.) – 16.
4. Parengti ir policijos įstaigų
vadovų
įsakymais
patvirtinti
saugumo zonų, kuriose dirbama su
įslaptinta informacija ar tokia
informacija
saugoma,
fizinės
apsaugos procedūrų tvarkos aprašai
(sk,) – 16.
32. Užtikrinti bendrųjų ir įslaptintų 1. Iki 2019 m. užbaigtos nuolat
dokumentų fondo sutvarkymą.
saugomos
popierinės
bylos
sutvarkytos ir parengtos perduoti
toliau saugoti valstybės archyvams
(proc.) – 100.
2. Iki 2019 m. užbaigtos ilgai ir
nuolat saugomos elektroninės bylos
sutvarkytos ir parengtos perduoti
valstybės archyvams toliau saugoti
(proc.) – 100.
3. Inventorizuota
įslaptintų
dokumentų registrų (proc.) – 100.
33.
Atnaujinti
teisės
aktus,
reglamentuojančius
dokumentų
redagavimą,
archyvo
darbo
organizavimą
ir
dokumentų
registravimą policijos įstaigose.

Parengtas
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro 2018 m. liepos
17 d. įsakymo Nr. 5-V-652 „Dėl
dokumentų redagavimo, archyvo
darbo organizavimo ir dokumentų
registravimo policijos įstaigose
tvarkos
aprašų
patvirtinimo“

PD DVS

2021 m.
I–IV ketv.

PD DVS

2021 m.
I–IV ketv.
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pakeitimas (sk.) – 1.
34. Parengti paslaugų
sistemą
centralizuotai
paslaugai teikti.

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

35. Vykdyti policijos teikiamų
administracinių paslaugų aprašymų
stebėseną ir atnaujinimą, skelbti
Viešųjų ir administracinių paslaugų
stebėsenos ir analizės informacinėje
sistemoje ir policijos interneto
svetainėje.8
36. Vertinti administracinių paslaugų
teikimo
kokybę
ir
prireikus
modernizuoti administracinių paslaugų
teikimo procedūras.

PD DVS

2021 m.
I–IV ketv.

Peržiūrėtų teikiamų administracinių PD DVS, PD VPV, 2021 m.
paslaugų aprašymų dalis nuo visų PD ITS, LPKTC, I–IV ketv.
teikiamų administracinių paslaugų
PD OVPV
aprašymų (proc.) – 100.

Administracinių paslaugų, kurių PD DVS, PD VPV, 2021 m.
teikimo kokybės vertinimas buvo PD ITS, LPKTC, I–IV ketv.
atliktas, dalis nuo visų teikiamų
PD OVPV
administracinių paslaugų (proc.) –
100.

37. Vykdyti vidaus aptarnavimo Parengtas
vidaus
aptarnavimo
paslaugų kokybės vertinimo apklausą. paslaugų
kokybės
apklausos
pristatymas (sk.) – 1.
38. Gerinti įslaptintos informacijos Atlikti
planiniai
patikrinimai
valdymo kokybę.
(atsižvelgiant į epidemiologinę
situaciją)
policijos
įstaigose
įslaptintos
informacijos

PD OVPV

PD DVS

2021 m.
IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.

8 PD ITS vykdo 1 administracinės paslaugos aprašymo peržiūrą; PD DVS vykdo 1 administracinės paslaugos aprašymo peržiūrą; PD VPV vykdo 25 administracinių paslaugų aprašymų peržiūrą;
LPKTC vykdo 3 administracinių paslaugų aprašymų peržiūrą.
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39. Gerinti bendrųjų dokumentų
valdymo ir redagavimo kokybę.

administravimo srityje (sk.) – 5.
Surengti mokymai arba paruošta
mokomoji medžiaga atsakingiems
policijos įstaigų darbuotojams apie
įslaptintos
informacijos
administravimą (sk.) – 1.
Atlikta
kalbos
tvarkytojų
PD DVS
2021 m.
suredaguotų dokumentų kokybės
I–IV ketv.
stebėsena ir vertinimas (sk) – 4.
Parengta metodinė medžiaga kalbos
tvarkytojams (sk.) – 4.
Atlikti
planiniai
patikrinimai
(atsižvelgiant į epidemiologinę
situaciją)
policijos
įstaigose
bendrųjų
dokumentų
valdymo
srityje (sk.) – 6.
Atnaujinta ir išplatinta informacija PD TBV, PD ŽITV 2021 m.
policijos sistemos darbuotojams
I–IV ketv.
(sk.) – 1.

40. Didinti policijos darbuotojų žinias
apie smurto, seksualinio išnaudojimo,
prievartos ir priekabiavimo lyties
pagrindu prevencijos ir skundų
nagrinėjimo
nurodytais
atvejais
mechanizmus.
41. Keistis patirtimi su užsienio Tema įtraukta į susitikimų su PD TBV, PD ŽITV 2021 m.
partneriais, kaip motyvuoti moteris užsienio partneriais darbotvarkes,
I–IV ketv.
dalyvauti civilinėse tarptautinėse ir ES ne mažiau kaip (sk.) – 2.
misijose ar operacijose.
Dalyvauta
konsultacijose
su
valstybėmis, ne mažiau kaip (sk.) –
2.
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42. Pagal kompetenciją įtraukti
darbotvarkės „Moterys, taika ir
saugumas“
temas
į
mokymus
asmenims, kurie rengiasi išvykti į
tarptautines operacijas ir ES mokymo
misijas,
Lietuvos
Respublikos
diplomatines atstovybes, konsulines
įstaigas ir specialiąsias misijas.
43. Organizuoti, koordinuoti ir
užtikrinti
policijos
pareigūnų
dalyvavimą
FRONTEX
koordinuojamose
tarptautinėse
bendrosiose operacijose.
44. Stiprinti viešųjų pirkimų sutarčių
vykdymo kontrolę.

45. Užtikrinti laiku atliekamus Viešųjų
pirkimų procesų pokyčius, susijusius
su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr.

Darbotvarkės „Moterys, taika ir PD ŽITV, PD TBV
saugumas“
tema
įtraukta
į
konsultacijų su besirengiančiais ar
svarstančiais galimybę vykti į
tarptautines operacijas ir ES
mokymo
misijas
asmenimis
darbotvarkes, ne mažiau kaip (sk.) –
2.
Dalyvauta
FRONTEX
PD TBV
koordinuotuose
bendrosiose
operacijose (proc.) – 100.

2021 m.
I–IV ketv.

Pateiktas siūlymas dėl „Ecocost“
PD Viešųjų
sutarčių
vykdymo
modulio pirkimų skyrius
tobulinimo (numatant, kad sutarties
(toliau – VPS)
administratorius
ir
pirkimo
vykdytojas gautų pranešimus apie
sutarties terminų pabaigą likus 14
dienų) (sk.) – 1.
Organizuoti mokymai sutarties
administratoriams ir viešųjų pirkimų
specialistams
apie
sutarčių
kontrolės vykdymą „Ecocost“ (sk.)
– 1.
1. Sukurta ir įdiegta „Ecocost“ ir PD VPS, PD BAV,
Viešojo
sektoriaus
finansinės
PD FIV
apskaitos
bendrojo
posistemio
(toliau – FVAIS) sąsaja (sk.) – 1.

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m. II–
IV ketv.
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1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus
finansų valdymo informacinių sistemų
ir jų naudojimo“ įgyvendinimu ir
Lietuvos policijos sistemos įstaigų
perėjimo prie bendros viešojo
sektoriaus
finansų
valdymo
informacinės sistemos.
46. Vykdyti stebėseną dėl galbūt
pareigūnų
vykdomų
nebūdingų
funkcijų.

47. Stebėti policijos sistemoje
vykdomų pokyčių atitiktį nustatytai
tvarkai.10

2. Susiję proceso dalyviai9 išmokyti
nustatyti sutarties dimensijas ir
perduoti informaciją į FVAIS
(proc.) – 100.
3. „Ecocost“ užregistruotų pirkimo
sutarčių, kurios perduotos į FVAIS,
dalis (proc.) – 100.
Atlikta
nuotolinė
tarnybinių
automobilių plovimo ir valymo
sutarčių vykdymo stebėsena ir
pateiktos išvados ir siūlymai dėl
šios srities veiklos tobulinimo (sk.)
– 1.
„Redmine“ sistemoje suvestos
pokyčių planų priemonės (veiksmai)
ir priskirti atsakingi asmenys (proc.)
– 100.

PD AS

2021 m.
I–IV ketv.

PD OVPV

2021 m.
I– IV ketv.

48. Įteisinti policijos vaizdo tvarkymo
sistemą.

49. Kompiuterizuotų darbo
saugos reikalavimų didinimas.

PD ITV, PD
2021 m.
Duomenų
I–III ketv.
apsaugos skyrius
(toliau - DAS)
vietų Apribotas USB išorės įrenginių
PD ITV
2021 m.
naudojimas
kompiuterizuotose
I–IV ketv.
darbo vietose su „Windows OS“
(proc.) – 100.
Įjungtas privalomas saityno (angl.
web) elektroninio pašto dviejų

9 PD VPS, PD Buhalterinės apskaitos valdyba, PD FIV.
10 Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas 5-V-824 „Dėl pokyčių policijos įstaigose valdymo procesų dokumentacijos patvirtinimo“.
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faktorių
autentifikavimo
mechanizmas (proc.) – 100.
Apribotas
elektroninio
pašto
naudojimas iš užsienio IP adresų
(proc.) – 100.
50. Patobulinti Greitosios patikros
Įdiegta naujų GPA funkcionalumų PD ITV, PD VPV 2021 m.
aplikaciją naujais funkcionalumais.
(sk.) – 2.
I–II ketv.
51. Įgyvendinti arba dalyvauti Pagal
nustatytus
terminus
PD AS
2021 m.
įgyvendinant
pagal
nurodytas įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
I–IV ketv.
vykdymo atsakomybes Kenksmingų ir – 100 proc.
pavojingų veiksnių valdymo ir
priemokos už darbą, kai vidaus
tarnybos sistemos pareigūną veikia
kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai,
dydžio nustatymo ir jos skyrimo
vidaus tarnybos sistemoje tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m.
gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos
statuto įgyvendinimo“, įgyvendinimo
plane (Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2020 m. lapkričio 12 d.
įsakymas Nr. 5-V-927) numatytas
priemones.
52. Tobulinti transporto priemonių 1. Išanalizuota transporto priemonių
PD VAKV
2021 m.
nuvežimo ir saugojimo pagal policijos nuvežimo ir saugojimo situacija
I–II ketv.
įstaigų atliekamus tyrimus teisinį policijos įstaigose ir pateikti
reglamentavimą, sudaryti sąlygas siūlymai
dėl
teisinio
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sumažinti
paslaugas.

išlaidoms

už

tokias reglamentavimo
tobulinimo
ir
veiklos šioje srityje organizavimo
(sk.) – 1.
2. Parengta (patobulinta) teisės aktų, PD AS, PD ŽITV
susijusių su transporto priemonių
(Teisės skyrius),
nuvežimu (sk.) – 2.
PD VAKV
53. Įgyvendinti naujas Lietuvos
Parengtas ir pateiktas tvirtinti
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus vidaus kontrolės politikos projektas
PD OVPV,
audito įstatymo nuostatas ir tobulinti (sk.) – 1.
PD VAKV
vidaus kontrolės sistemą.
54. Parengti ataskaitą apie 2020 m.
Parengta ataskaitų (sk.) – 4.
PD VAKV,
vykdytas vidaus kontrolės priemones
PD OVPV
policijos administravimo ir
pagrindinėje veiklos srityse.
55. Identifikuoti ir nustatyti 2021 metų Parengtas tarnybinis pranešimas dėl
PD VAKV,
prioritetines kuruojamos veiklos srities 2021 metų prioritetinių kuruojamos
PD OVPV
kryptis svarbiausiems rizikos
veiklos
srities
krypčių
veiksmams mažinti.
svarbiausiems rizikos veiksmams
mažinti (sk.) – 2.
56. Inicijuoti ir koordinuoti slaptų
Parengtas sprendimas dėl slapto
PD VAKV
patikrinimų atlikimą aps. VPK.
policijos uždavinių įgyvendinimo
atlikimo (sk.) – 1.
57. Vykdyti nuotoliniu būdu
Atlikti vertinimai (sk.) – 4.
PD VAKV,
apdorojamų C kategorijos PRĮR
PD PVV
pranešimų kokybės stebėseną
(vertinimą).
58. Atlikti per e. policiją gautų Atliktas vertinimas (sk.) – 1.
PD VAKV
pranešimų (pagal tipus „turtinė veika“

2021 m. II–
IV ketv.
2021 m.
II ketv.

2021 m.
I ketv.

2021 m.
I ketv.

2021 m. II–
IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.

2021 m. II–
IV ketv.
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ir „nusikaltimai asmeniui“), kurie
buvo perduoti į PK, tolesnio tyrimo
vertinimą.
59. Atlikti aps. VPK struktūrinių
padalinių pareigūnų pirminių būtinųjų
veiksmų reaguojant į nesudėtingas
nusikalstamas veikas (pagal BK 178,
187, 284 ir 140 straipsnius) kokybės
vertinimą.
60. Atlikti ikiteisminių tyrimų,
kuriuose
proceso
dalyviai
yra
nepilnamečiai nukentėjusieji, veiksmų
kokybės vertinimą.
61.
Atlikti
smulkių
vagysčių
kvalifikavimo
kaip
tęstinių
nusikalstamų veikų vertinimą.
62. Atlikti nepilnamečių nuo 16 iki
18 m.
padarytų
administracinių
nusižengimų (toliau – AN), nustatytų
ANK 481 straipsnyje „Nedidelis
viešosios tvarkos pažeidimas“ ir 488
straipsnyje
„Viešosios
rimties
trikdymas“, tyrimo teisėtumo ir
kokybės vertinimą.
63. Atlikti AN teisenų ir ANR
tvarkomų
duomenų
kokybės
vertinimą.
64. Atlikti PRĮR gautų pranešimų apie
galbūt nepilnamečių iki 16 metų

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD VAKV

2021 m. II–
IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 1.

PD VAKV

2021 m. II–
IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 1.

PD VPV

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD VPV

2021 m.
I–IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 4.

PD VPV

2021 m.
I–IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 1.

PD VPV

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv
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padarytus AN, nagrinėjimo (tyrimo)
vertinimą.
65. Atlikti asmenų pristatymo į
policijos įstaigas teisėtumo vertinimą.
66. Atlikti į policijos areštines
uždaromų asmenų daktiloskopinių
duomenų ir DNR ėminių (asmens
seilių) surinkimo vertinimą.
67. Atlikti darbo su rizikos grupės
asmenimis efektyvumo vertinimą.
68. Atlikti prevencinių pokalbių su
rizikos grupės asmenimis aps. VPK
organizavimo ir vykdymo vertinimą.
69. Atlikti aps. VPK nustatytų rizikos
židinių kontrolės vykdymo vertinimą.
70. Atlikti aps. VPK operatyvaus
valdymo padalinių pareigūnų „dienos
(pamainos) nuotraukas“.
71. Atlikti policijos pajėgų siuntimo į
C kategorijos įvykius tikslingumo
vertinimą.
72. Atlikti aps. VPK operatyvaus
valdymo padalinių pareigūnų darbo,
susijusio su laiku atliktu PD
informavimu apie ypatingus įvykius,
vertinimą.
73. Atlikti Policijos pajėgų vienetų
veiklos
organizavimo
aprašo,

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.
Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD VAKV,
PD VPV
PD PVV

2021 m.
I–IV ketv.
2021
m.
III–IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD VPV

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD VPV

2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD VPV

Atliktas vertinimas (sk.) – 1.

PD PVV

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD PVV

2021 m.
I–IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 2.

PD PVV

2021 m.
I–IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 1.

PD VPV

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.
2021 m.
I–IV ketv.
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patvirtinto
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro 2020 m. gegužės
28 d. įsakymu Nr. 5-V-420 „Dėl
Policijos pajėgų vienetų veiklos
organizavimo aprašo patvirtinimo“,
nuostatų dėl prižiūrimos teritorijos
skirstymo į sektorius ir informacijos
apie sektorius kaupimo, vykdymo
vertinimą.
74. Atlikti aps. VPK priimtų
sprendimų
dėl
leidimų
laikyti
(nešiotis)
ginklus
ir
apsaugos
darbuotojų pažymėjimų išdavimo
teisėtumo vertinimą.
75. Atlikti informacijos perdavimo
specializuotos kompleksinės pagalbos
centrams apie smurtą patyrusį
pilnametį asmenį SAA įvykiuose,
kurie buvo perduoti į IBPS, vertinimą.
76. Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės
nustatymą
policijos
darbuotojų pagal tarptautinį protokolą
ar tradicijas gautų dovanų perdavimo,
įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir
eksploatavimo srityje.
77. Parengti mokymus korupcijos
prevencijos tematika.

Atliktas vertinimas (sk.) – 1.

PD VPV

2021 m.
I–IV ketv.

Atliktas vertinimas (sk.) – 1.

PD VPV

2021 m.
I–IV ketv.

Parengtas policijos darbuotojų pagal
PD Imuniteto
tarptautinį protokolą ar tradicijas valdyba (toliau –
gautų
dovanų
perdavimo,
IV)
įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir
eksploatavimo srities vertinimo
aprašymas (sk.) – 1.
Parengti mokymai virtualiojoje PD IV, PD ŽITV
mokymosi aplinkoje „Moodle“
„Korupcijos prevencija ir tarnybinė
etika“(sk.) – 1.

2021 m.
III–IV
ketv.

2021 m.
I–III ketv.
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01.08.01.01.02

01.08.01.01.03

Vykdyti
policijos
sistemos
ryšių,
informacinės ir kitos
aprūpinimo
infrastruktūros plėtrą,
policijos
sistemos
pareigūnams teisės
aktuose
nustatytus
socialinius
įsipareigojimus

1. Koordinuoti ir kontroliuoti lėšų,
skirtų policijos įstaigų policijos
darbuotojų
socialinių
garantijų,
centralizuoto aprūpinimo išlaidoms,
panaudojimą.
2. Koordinuoti Kauno, Panevėžio ir
Šiaulių PPP11 projektus, siekiant
užtikrinti policijos įstaigų ir teritorinių
padalinių teikiamų viešųjų paslaugų
kokybę ir prieinamumą, gerinti
pareigūnų darbo sąlygas.
3. Organizuoti mokomuosius vizitus
Europos Sąjungos Rytų partnerystės ir
kitų
besivystančių
valstybių
teisėsaugos institucijų atstovams,
perduodant Lietuvos policijos patirtį
kovos su organizuotu nusikalstamumu,
teisėsaugos ir teisėsaugos institucijų
administravimo srityje; prisidėti prie
kitų Lietuvos patirties perdavimo
priemonių.
Tauragės apskrities Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų
vyriausiojo policijos projekto įgyvendinimą.
komisariato pastato
Tauragėje,
Gedimino g. 17,
rekonstravimas

Skirtų asignavimų
(proc.) – 100.

panaudojimas

PD FIV

2021 m.
I–IV ketv.

Parengta informacija apie projekto
įgyvendinimą (sk.) – 3.

PD FIV

2021 m.
I–IV ketv.

Suorganizuota mokomųjų vizitų
Europos Sąjungos Rytų partnerystės
ir kitų besivystančių valstybių
atstovams (skaičius) – 4.

PD TBV

2021 m.
I–IV ketv.

Panaudota lėšų, skirtų investicijų
projektui (proc.) – 100.

PD FIV

2021 m.
I–IV ketv.

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

18 738

1 092

23
01.08.01.01.04

01.08.01.01.05

01.08.01.01.06

01.08.01.01.07

Lietuvos
policijos
mokyklos šaudyklos
ir
mokomojo
policijos
taktikos
poligono Kauno r.
sav., Alšėnų sen.,
Mastaičių k., statyba
ir
infrastruktūros
sukūrimas
Programinės įrangos
įsigijimas

Vykdyti
policijos
įstaigų materialinės
techninės
bazės
plėtrą
ir
modernizavimą
Vykdyti
policijos
įstaigų pastatų ir
statinių
remonto
darbus

Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų Panaudota lėšų, skirtų investicijų
projekto įgyvendinimą.
projektui (proc.) – 100

PD FIV

2021 m.
I–IV ketv.

498

Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų Panaudota lėšų, skirtų investicijų
projekto įgyvendinimą.
projektui (proc.) – 100.

PD FIV, PD ITV

2021 m.
I–IV ketv.

500

2. Tobulinti Policijos elektroninių Įgyvendinti suplanuoti 2021 m.
paslaugų portalą (e. policija).
darbai (proc.) – 100.

PD ITV

2021 m.
I–IV ketv.

Koordinuoti ir kontroliuoti priemonės Panaudota lėšų, skirtų priemonei
įgyvendinimą.
(proc.) – 100.

PD FIV

2021 m.
I–IV ketv.

2 055

1. Koordinuoti
ir
kontroliuoti Panaudota lėšų, skirtų pastatų ir
policijos įstaigų pastatų ir statinių statinių remontui (proc.) – 100.
remonto darbų vykdymą.

PD FIV

2021 m.
I–IV ketv.

5 544

2. Pritaikyti policijos įstaigų pastatų Neįgaliesiems pritaikytų policijos
infrastruktūrą neįgaliesiems.
įstaigų pastatų (sk. ) – 1.

PD FIV

2021 m.
I–IV ketv.
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3. Koordinuoti pagal ESCO programą
9 policijos valdomų pastatų (Aušros g.
22, Utena, Maironio g. 3, Utena,
Visorių g. 27A, Vilnius, Vilniaus g. 30,
Švenčionys, Vytauto g. 6, Vilkaviškis,
Struikų g. 5, Šilalė, Gedimino g. 17,
Tauragė, Saltoniškių g. 19, Vilnius,
Liepyno g. 7, Vilnius) atnaujinimą.
4. Organizuoti ir vykdyti PD pastatų 1. Įvykdytas pastato modernizavimo
modernizavimą
pagal
ESCO darbų pirkimas (sk.) – 4.
programą.
2. Pasirašyta rangos darbų sutartis
(sk.) – 4.
3.
Įvykdytas
PD
pastatų
modernizavimo projektų parengimo
ir projektų vykdymo priežiūros
pirkimas (sk.) – 1.
4.
Parengti
modernizavimo
projektai (sk.) – 4.
5. Atlikta projektų ekspertizė (sk.) –
4.
6. Gautas statybos leidimas (sk.) –
4.
7. Įvykdytas pastato modernizavimo
darbų pirkimas ir pasirašyta rangos
darbų sutartis (sk) – 4.
5.
Organizuoti,
koordinuoti
ir Nustatytais terminais ir apimtimis
kontroliuoti Policijos departamento atlikta remonto darbų dalis (proc.) –
prie Lietuvos Respublikos vidaus 100.

PD FIV

PD AS

PD AS

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

2021 m.
I–IV ketv.
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01.08.01.01.08

01.08.01.01.09

01.08.01.01.10

Vykdyti
pareigūnų
aprūpinimą ginkluote
ir
specialiosiomis
priemonėmis
(įranga),
tarnybine
uniforma,
informacinių
technologijų ir ryšių
bei
transporto
priemonėmis pagal
nustatytus standartus
Vykdyti
neteisėto
narkotinių
ir
psichotropinių
medžiagų,
jų
pirmtakų
(prekursorių), tabako
ir
alkoholio
gabenimo ir (ar)
disponavimo
jais
kriminalinę žvalgybą,
užkardyti, atskleisti ir
tirti šias veikas

reikalų ministerijos stadiono, esančio
T. Kosciuškos g. 7, Vilniuje,
kapitalinio remonto darbus.
1. Vykdyti viešųjų pirkimų plane
numatytus įsigijimus, aprūpinant
policijos
pareigūnus
ginkluote,
specialiosiomis
priemonėmis,
tarnybine uniforma, informacinių
technologijų ir ryšio bei transporto
priemonėmis
pagal
nustatytus
standartus.

1. Lėšų panaudojimas (proc.) – 100.

PD FIV, PD ITV

2021 m.
I–IV ketv.

7 057

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras
(toliau – LKPB)

2021 m.
I–IV ketv.

491

PD ŽITV

2021 m.
I–IV ketv.

548

2. Grąžintų keisti tarnybinės
uniformos elementų dalis nuo visos
išduotos tarnybinės uniformos, ne
daugiau kaip (proc.) – 15.

Ištirtų nusikalstamų veikų, susijusių
su
neteisėtu
disponavimu
narkotinėmis ir psichotropinėmis
medžiagomis, dalis, ne mažiau kaip
(proc.) – 89.

Organizuoti policijos 1.
Užtikrinti
policijos
įstaigų Dalyvauta
išorės
tiekėjo
įstaigų pareigūnų ir darbuotojų tinkamą kvalifikacijos organizuojamuose
mokymuose
darbuotojų
tobulinimą, dalyvaujant išorės tiekėjo pagal patvirtintą planą (proc.) – 100.
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01.08.01.01.11

01.08.01.01.12

01.08.01.01.13

01.08.01.01.14

kvalifikacijos kėlimą
Dalyvauti Europos
Sąjungos
finansuojamuose
projektuose policijos
pareigūnų
gebėjimams tobulinti
(bendrojo
finansavimo ir kitų
bendrai finansuojamų
projektų lėšos)
Įgyvendinti projektą
„Neteisėtos
tarptautinės
narkotikų apyvartos
kontrolės
stiprinimas“ (I ir
II etapai)
Įgyvendinti projektą
„Laboratorinės
įrangos,
skirtos
narkotinių medžiagų
ir
jų
pirmtakų
tyrimui, įsigijimas“
(II etapas)
Kurti
analizės
platformas,
diegti
pažangius
veiklos
metodus
ir

organizuojamuose mokymuose.
Skirti bendrojo finansavimo lėšas Lėšų panaudojimas (proc.) – 100.
projektams įgyvendinti.

2021 m.
I–IV ketv.

566

Įgyvendinti
projektą
nustatytais Projekto įgyvendinimas nustatytais PD TBV, LPKTC
terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100.
projekte nurodytą tikslą.

2021 m.
I–IV ketv.

425,9

Įgyvendinti
projektą
nustatytais Projekto įgyvendinimas nustatytais PD TBV, LPKTC
terminais ir apimtimi bei pasiekti terminais ir apimtimi (proc.) – 100.
projekte nurodytą tikslą.

2021 m.
I–IV ketv.

194,6

Pagal kompetenciją kurti analizės
platformas, diegti pažangius veiklos
metodus ir procedūras, techninius
įrankius.

2021 m.
I–IV ketv.

146,1

Policijos
departamente
prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos sukurtų ar įdiegtų
pažangių
veiklos
metodų
ir

PD FIV

LKPB
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procedūras,
procedūrų, analizės platformų ar
techninius įrankius
techninių įrankių, skirtų kovai su
Policijos
nusikalstamomis
veikomis
departamente
prie
kibernetinėje erdvėje (sk.) – 1.
Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
01.08.01.02. Stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu, gerinti kriminalinę žvalgybą, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymą, atskleidimą ir
ištyrimą (uždavinys)
01.08.01.02.01 Organizuoti
ir Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
LKPB
2021 m.
14 949
vykdyti nusikalstamų metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
I–IV ketv.
veikų atskleidimą ir veiksmus.
tyrimą (kriminalinės
žvalgybos
ir
ikiteisminį)
bei
Lietuvos
kriminalinės policijos
biuro bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.03. Užtikrinti eismo saugumą ir vykdyti policines eismo kontrolės priemones (uždavinys)
01.08.01.03.01 Vykdyti
Lietuvos Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
Lietuvos kelių
2021 m.
1 889
kelių
policijos metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
policijos tarnyba I–IV ketv.
tarnybos bendrąsias veiksmus.
(toliau – LKPT)
ir
specialiąsias
funkcijas,
organizuojant eismo
saugumo
kontrolę
šalyje
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01.08.01.04. Užtikrinti tinkamą objektų, kriminalistinių tyrimų ir ekspertizių atlikimą (uždavinys)
01.08.01.04.01 Pagal
Lietuvos Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
LPKTC
policijos
metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
kriminalistinių
veiksmus.
tyrimų
centro
kompetenciją teikti
specialistų išvadas ir
ekspertizės
aktus,
koordinuoti
ir
kontroliuoti
kriminalistinių
laboratorinių tyrimų
atlikimą
ir
kinologijos
veiklą
kitose
policijos
įstaigose bei vykdyti
Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų
centro
bendrąsias
ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.05. Užtikrinti veiksmingą specialiųjų anititeroristinių operacijų įvykdymą (uždavinys)
01.08.01.05.01 Vykdyti ginkluotų, Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų Lietuvos policijos
pavojingų
metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
antiteroristinių
nusikaltėlių
veiksmus.
operacijų rinktine
sulaikymo,
įkaitų
„Aras“
išlaisvinimo,
sprogstamųjų įtaisų

2021 m.
I–IV ketv.

3 678

2021 m.
I–IV ketv.

2 379
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neutralizavimo, kitas
pavestas
užduotis,
taip pat organizuoti ir
vykdyti
Lietuvos
policijos
antiteroristinių
operacijų
rinktinės
„Aras“ bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.06. Užtikrinti tinkamą policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje (uždavinys)
01.08.01.06.01 Organizuoti
ir Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų
Aps. VPK
vykdyti nusikalstamų metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
veikų ir kitų teisės veiksmus.
pažeidimų
prevenciją, kontrolę,
užkardymą,
atskleidimą ir tyrimą,
teikti kitas policijos
paslaugas teisės aktų
nustatyta
tvarka,
vykdyti
teritorinių
policijos
įstaigų
bendrąsias
ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.06.02 Vykdyti vairuotojų Vykdyti
vairuotojų
blaivumo
Aps. VPK, LKPT
blaivumo kontrolės kontrolės policines priemones pagal
policines priemones Lietuvos
policijos
generalinio

2021 m.
I–IV ketv.

168 000

2021 m.
I–IV ketv.

294

30
ir jas viešinti

01.08.01.06.03

01.08.01.06.04

01.08.01.06.05

Vykdyti vairuotojų
naudojimosi
mobiliojo
ryšio
priemonėmis
kontrolės policines
priemones ir jas
viešinti
Vykdyti atšvaitų ir
kitų
matomumą
gerinančių priemonių
naudojimo kontrolės
policines priemones
ir jas viešinti

Vykdyti
transporto
priemonėse
važiuojančių asmenų
saugos
diržų
segėjimo
(automobilio priekyje
ir
gale
sėdinčių
keleivių,
vaikų
vežimo pagal ūgį ir
svorį
pritaikytose

komisaro įsakymu patvirtintus planus
ir apie planuojamas vykdyti policines
priemones ir jų rezultatus informuoti
visuomenę.
Vykdyti
vairuotojų
naudojimosi
mobiliojo ryšio kontrolės policines
priemones pagal Lietuvos policijos
generalinio
komisaro
įsakymu
patvirtintus planus ir apie planuojamas
vykdyti policines priemones ir jų
rezultatus informuoti visuomenę.
Vykdyti atšvaitų ir kitų matomumą
gerinančių
priemonių
naudojimo
kontrolės policines priemones pagal
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro įsakymu patvirtintus planus
ir apie planuojamas vykdyti policines
priemones ir jų rezultatus informuoti
visuomenę.
Vykdyti
transporto
priemonėse
važiuojančių asmenų saugos diržų
segėjimo
kontrolės
policines
priemones pagal Lietuvos policijos
generalinio
komisaro
įsakymu
patvirtintus planus ir apie planuojamas
vykdyti policines priemones ir jų
rezultatus informuoti visuomenę.

Aps. VPK, LKPT

2021 m.
I–IV ketv.
294

Aps. VPK, LKPT

2021 m.
I–IV ketv.
294

Aps. VPK, LKPT

2021 m.
I–IV ketv.

294
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sėdimosiose vietose
(kėdutėse, sėdėjimo
sistemose),
užmiestyje
važiuojančių
autobusų keleivių
01.08.01.07. Užtikrinti poreikius atitinkantį policijos pareigūnų rengimą ir gerinti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą (uždavinys)
01.08.01.07.01 Organizuoti
ir Vykdyti
veiklą
pagal
įstaigos Įgyvendinta veiklos plane numatytų Lietuvos policijos 2021 m.
2 970
vykdyti
policijos metiniame veiklos plane numatytus rodiklių dalis (proc.) – 100.
mokykla
I–IV ketv.
personalo profesinį veiksmus.
mokymą
ir
kvalifikacijos
tobulinimą, vykdyti
Lietuvos
policijos
mokyklos bendrąsias
ir
specialiąsias
funkcijas
01.08.01.08. Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą (uždavinys)
01.08.01.08.01 Teikti
mokamas Organizuoti ir vykdyti specialiąsias Įmokėta į valstybės biudžetą pajamų
Policijos
2021 m.
305
specialiąsias
funkcijas – surinkti pajamas už už teikiamas paslaugas ir už įstaigos, PD FIV I–IV ketv.
paslaugas
teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio trumpalaikio
ir
ilgalaikio
(informacijos
suinteresuotiems
ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą. materialiojo turto nuomą (tūkst.
teikėjas)
asmenims
eurų) – 305.
_______________________________

571669, 2021-05-17

