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PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro
2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-247
TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
MISIJA
Saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės
saugumą, pagal kompetenciją formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų
ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą.
VEIKLOS PRIORITETAS
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dalyvauja įgyvendinant Policijos
departamento prie LR VRM veiklos prioritetą – didinti policijos sistemos veiksmingumą,
tobulinant valdymą ir keliant darbuotojų kvalifikaciją ir motyvaciją.
1. Didinti ikiteisminio tyrimo, kriminalinės ţvalgybos veiksmingumą, tobulinant teritorinių
policijos įstaigų kriminalinės policijos padalinių veiklą ir diegiant naują kriminalinės ţvalgybos
modelį (2014 m. I–IV ketv.);
2. Stiprinti apsvaigusių ir neturinčių teisės vairuoti eismo dalyvių kontrolę, organizuojant
keliuose tikslines priemones (2014 m. I–IV ketv.);
3. Didinti reagavimo į gyventojų pranešimus operatyvumą, stiprinant patrulių pajėgas ir
uţtikrinant jų valdymo kontrolę (2014 m. I–IV ketv.);
4. Skatinti bendruomenes uţtikrinti saugią aplinką, steigti bendruomenės policijos pareigūno
pareigybes (2014 m. I–IV ketv.);
5. Uţtikrinti policijoje atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumą (2014 m. I–IV ketv.).
STRATEGINIS TIKSLAS
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dalyvauja įgyvendinant Policijos
departamento prie LR VRM strateginį tikslą – gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę (kodas
01)
01.08 programa „TEISĖTVARKOS UŢTIKRINIMAS ŠALYJE, POLICIJAI KELIAMŲ
EUROPOS SĄJUNGOJE REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS“.
STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMAS:

Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

2013
metai

2014
metai

2015
metai

2016
metai

69

63

64

65

Visuomenės pasitikėjimas policija, proc.
Vertinimo kriterijus E-01-01,
VRM SVP vertinimo kriterijus E-01-02,
Vyriausybės 2012–2016 metų programos
įgyvendinimo vertinimo kriterijus 18.1.
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Visuomenės pasitikėjimas policija, proc.
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Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

2013
metai

2014
metai

2015
metai

2016
metai

Ištirtų sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų dalis nuo užregistruotų,
proc.

60,4

77

78

79

Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų Telšių aps. VPK, proc.
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-03

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

2013
metai

2014
metai

2015
metai

2016
metai

Eismo įvykiuose ţuvusių asmenų,
skaičiuojant 1 mln. gyventojų, skaičiaus
maţėjimas, lyginant su ankstesnių 5
metų vidurkiu, proc.

19

5

5

5

Eismo įvykiuose žuvusių asmenų, skaičiuojant 1 000 000 gyventojų, skaičiaus
mažėjimas lyginant su ankstesnių 5 metų vidurkiu Telšių apskrityje, proc.
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VEIKLOS KONTEKSTAS
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra teritorinė policijos įstaiga,
įgyvendinanti policijos uţdavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Telšių apskrities Telšių rajono,
Maţeikių rajono savivaldybių ir Šiaulių apskrities Akmenės rajono bei Kelmės rajono savivaldybių
teritorijose.
Priţiūrimos teritorijos plotas sudaro 5208 kv. km arba 8 proc. visos Lietuvos teritorijos.
Teritoriją kerta 1-ojo rango automagistralė Vilnius – Klaipėda, transeuropinio tinklo kelias E77
(Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas), magistralinis kelias Šiauliai – Palanga, tarptautinė
geleţinkelio linija Minskas – Vilnius – Šiauliai – Klaipėda.
2013 m. pradţioje Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato priţiūrimoje teritorijoje
gyveno 156008 ţmonių, t. y. 5.24 proc. šalies gyventojų.
Vienas iš svarbiausių išorės veiksnių, lemiančių nusikalstamumo tendencijas – socialinis ir
ekonominis faktorius. Didelę įtaką daro darbingo amţiaus gyventojų neuţimtumas ir gaunamų
pajamų stoka. Didţiausią rūpestį kelia didėjantis jaunimo nedarbas, nepakankamas finansavimas
organizuojant nepilnamečių uţimtumą.
Dalis apskrities rajonų gyventojų nemato perspektyvų realizuoti save kaip asmenybę darbo
veikloje, gyvena iš valstybės gaunamų minimalių pašalpų ir išmokų. Vis didesnė dalis jaunesnio
amţiaus rajono gyventojų vyksta uţdarbiauti į uţsienį.
Kriminogeninę situaciją Telšių apskrityje lemia bedarbystė, organizuotas nusikalstamumas,
ekonominė būklė, ţemas savivaldybės gyventojų pragyvenimo lygis, alkoholizmas, skiriamas
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maţas dėmesys jaunimo uţimtumui. Didelę dalį nusikaltimų įvykdo nedirbantys, nesimokantys
asmenys.
Ţenklią įtaką jaunimo nusikalstamumo augimui daro maţas dėmesys jų uţimtumui, vertybių
formavimui, nepakankamas valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų prevencinis darbas su
nepilnamečiais.
2013 m. vykdytos apklausos, kurios metu Lietuvos gyventojai išsakė savo nuomonę apie
pasitikėjimą policija, jis siekia net 69 proc. Visuomenė vis labiau įsitraukia į teisės paţeidimų
prevenciją, aktyviau talkina teisės paţeidimų tyrimuose – tai rodo gausėjantis piliečių pranešimų
skaičius apie teisės paţeidimus policijos pasitikėjimo telefonu. Galima daryti prielaidą, kad ir
ateityje pati visuomenė ugdys narių nepakantumą teisės paţeidėjams.
Siekiant kelti pareigūnų kvalifikaciją, didelis dėmesys buvo skiriamas personalo mokymui.
Tarnybiniai mokymai vyksta atitinkamuose struktūriniuose komisariatų padaliniuose pagal
paruoštas ir patvirtintas mokymų programas. Mokymų metu pareigūnai taip pat yra supaţindinami
su naujausiais norminiais dokumentais, jų pakeitimais, jei yra būtinumas – laiko įskaitas. Mokymų
temos metų eigoje yra koreguojamos, papildant naujesnėmis, kurios aktualios esamu momentu.
Kvalifikaciją per 2013 m. 12 mėn. kėlė 210 darbuotojų, iš jų 191 statutinis valstybės tarnautojas.
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) priţiūrimos
teritorijos Kelmės ir Telšių miestuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurių pagalba nustatomi
viešosios tvarkos paţeidimai. Per 2013 metus gauti 273 stebėtojų pranešimai, pagal kuriuos
uţfiksuota: 1 nusikalstama veika; 39 teisėtvarkos paţeidimai; 222 KET paţeidimų, iš jų 3 neblaivūs
vairuotojai; 8 atvejais suteikta pagalba.
Didėjant degalų kainoms ir norint uţtikrinti efektyvų ir pilnavertį policijos darbą, ieškoma
taupymo būdų iš kitų biudţeto straipsnių. Tai ypač aktualu tapo 2011 m. gruodţio 15 d. įsigaliojus
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, kurio įgyvendinimas pareikalavo ypač daug
degalų ir pareigūnų darbo laiko sąnaudų. Tai turi tiesioginės įtakos reagavimui į kitus įvykius. 2013
metais policijos pareigūnams teko šioje srityje spręsti iškilusias rimtas problema susidoroti su
padidėjusiu darbo krūviu. Darbo krūvio rodiklių didėjimo tendencija rodo, kad tolimesnis policijos
pareigūnų skaičiaus maţėjimas tampa rizikingu veiksniu.

2014 metų veiklos plano priedai:
1 lentelė. 2014-ųjų metų veiksmų planas.
2 lentelė. 2014–2016 m. vertinimo kriterijų suvestinė.

Viršininkas

Remigijus Rudminas

Parengė
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas

Gintautas Kėras
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2014 metų veiklos plano priedas
1 lentelė. 2014–ŲJŲ VEIKSMŲ PLANAS
Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

01.08
01.08.
01.06
01.08.01.
06.01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Išlaidoms

Turtui
įsigyti

22853,2

-

Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas
Uždavinys – Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą
ir tyrimą, teikti kitas policijos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti teritorinių policijos įstaigų
administravimo ir pagalbines funkcijas
Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos
Viešosios tvarkos
1.1. Uţtikrinti viešąją
skyriaus viršininkas
2014 m.
palaikymas
tvarką patruliuojant
G. Apūkas,
I– IV ketvirčiai
(valandos)
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities VPK
1.2. Palaikyti viešąją Viešosios tvarkos
Viešosios tvarkos
tvarką masinių
palaikymo
skyriaus viršininkas
2014 m.
renginių, susirinkimų masiniuose
G. Apūkas,
I– IV ketvirčiai
ir ekstremalių
renginiuose trukmė
policijos komisariatų
situacijų metu
(valandos)
viršininkai
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Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.3. Priimti,
registruoti ir
operatyviai reaguoti į
Operatyvaus valdymo
skyriuje gaunamus
pranešimus apie
nusikalstamas veikas
ir kitus teisės
paţeidimus
1.4. Vykdyti eismo
prieţiūrą
magistraliniuose,
krašto ir vietiniuose
keliuose
1.5. Pravesti
centralizuotas
(Policijos
departamento prie
VRM ar Telšių
apskrities VPK)
organizuojamas
eismo saugumo
akcijas

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Uţregistruotų
pranešimų apie
nusikalstamas
veikas ir kitus
įvykius skaičius

Telšių apskrities VPK
Operatyvaus valdymo
skyriaus viršininkas
A. Brasas,
policijos komisariatų
viršininkai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išaiškinti Kelių
eismo taisyklių
(toliau – KET)
paţeidimai
(skaičius)

Telšių apskrities VPK
Kelių
policijos
skyriaus viršininkas
D. Razminas

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išaiškinti neblaivūs
ar apsvaigę nuo
narkotinių ar
psichotropinių
medţiagų asmenys,
vairavę transporto
priemones,
(skaičius)

Telšių apskrities VPK
Kelių policijos
skyriaus viršininkas
D. Razminas,
policijos komisariatų
viršininkai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.6. Įgyvendinti
Policijos pareigūnų
reagavimo į
pranešimus apie
smurtą artimoje
aplinkoje tvarkos
aprašo nuostatas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Kontroliuota
asmenų, kaip
vykdomos teismo
nutartys
smurtautojui
laikinai išsikelti iš
gyvenamosios
vietos ar (ir)
nesiartinti prie
smurtą patyrusio
asmens (skaičius)

Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos
skyriaus viršininkas
G. Apūkas,
policijos komisariatų
viršininkai

Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos
Atlikta susitikimų
skyriaus viršininkas
su bendruomenėmis
G. Apūkas,
(skaičius)
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities VPK
1.8. Organizuoti ir
1. Policijos rėmėjų Viešosios tvarkos
koordinuoti policijos
darbo valandos.
skyriaus viršininkas
rėmėjų,
jaunųjų
2. Jaunieji policijos G. Apūkas,
policijos
rėmėjų
rėmėjai (skaičius)
policijos komisariatų
veiklą
viršininkai
1.7. Rengti
susitikimus su
aptarnaujamos
teritorijos
bendruomenių nariais

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

1.9. Vykdyti leidimų
sistemos objektų bei
fizinių asmenų,
turinčių ginklus,
apskaitą ir kontrolę

Išduoti leidimus ir
paţymėjimus
licencijavimo
veiklos srityje
(skaičius)

1.11. Vykdyti
sulaikytų, suimtų ir
nuteistųjų asmenų
konvojavimą

Konvojuotų
asmenų skaičius

Reidų,
siekiant
nustatyti
uţsieniečių
2.1. Vykdyti
atvykimo
į
uţsieniečių teisėto
Lietuvos
buvimo Lietuvos
Respubliką,
Respublikoje kontrolę
gyvenimo
joje,
bei spręsti klausimus
vykimo per ją
dėl jų teisinės
tranzitu
ir
padėties
išvykimo iš jos
tvarkos paţeidimus
(skaičius)

Atsakingi vykdytojai

Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos
skyriaus viršininkas
G. Apūkas,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities VPK
Operatyvaus valdymo
skyriaus viršininkas
A. Brasas,
policijos komisariatų
viršininkai

Telšių apskrities VPK
viršininko
pavaduotojas
L. Špakauskas,
policijos komisariatų
viršininkai

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

2.2. Išduoti asmens
tapatybę
patvirtinančius
dokumentus

Išduoti asmens
tapatybę
patvirtinantys
dokumentai
(skaičius)

3.1. Atlikti
ikiteisminį tyrimą
baudţiamosiose
bylose

Ištirta nusikalstamų
veikų (skaičius)

3.2.
Pagreitinto
proceso tvarka tirti
nusikalstamas veikas
3.4. Tirti ir uţkardyti
nusikalstamas veikas,
susijusias su neteisėta
akcizinių
prekių
apyvarta

Pagreitinto proceso
tvarka ištirtų
nusikalstamų veikų
ir visų perduotų į
teismą santykis
(procentai)
Uţregistruota
nusikalstamų
veikų, susijusių su
neteisėta akcizinių
prekių
apyvarta
(skaičius)

Atsakingi vykdytojai

Telšių
aps.
VPK
Migracijos skyriaus
viršininkė
A. Eţerskienė,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas
L. Špakauskas,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas
L. Špakauskas,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas
L. Špakauskas,
policijos komisariatų
viršininkai

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Uţregistruota
Telšių aps. VPK
nusikalstamų
3.5. Tirti ir uţkardyti
viršininko
veikų, susijusių su
nusikalstamas veikas,
pavaduotojas
narkotinėmis
ir
susijusias su neteisėta
L. Špakauskas,
psichotropinėmis
narkotikų apyvarta
policijos komisariatų
medţiagomis
viršininkai
(skaičius )
3.6.
Panaudoti
kriminalistinius
metodus ir technines
Atliktų
įvykio
priemones surandant,
vietų
apţiūrų Telšių
aps.
VPK
uţfiksuojant
ir
rezultatyvumas
Kriminalistinių tyrimų
paimant nusikaltimų
(procentinė dalis poskyrio viršininkas
ţymes ir daiktinius
apţiūrų,
kurias L. Jegorovas
įrodymus įvykio vietų
atliekant
paimti
apţiūrų metu bei
objektai)
vykdant
kitus
ikiteisminio tyrimo
veiksmus
Atliktų techninių Telšių
aps.
VPK
3.7.
Vykdyti priemonių
Specialiųjų uţduočių
kriminalinę ţvalgybą naudojimas bendra poskyrio viršininkas
tvarka (skaičius)
V. Jurkus

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telšių
aps.
VPK
Organizuoto
nusikalstamumo
tyrimo
skyriaus
viršininkas
D. Adomavičius
Telšių aps. VPK
Parengti ir
Valdymo organizavimo
patvirtinti įsakymai
skyriaus viršininkas
veiklos klausimais
G. Kėras,
(skaičius)
policijos komisariatų
2014 m.
____________
viršininkai,
I– IV ketvirčiai
Telšių aps. VPK
Elektroniniu paštu
kanceliarijos vyresnioji
išsiųstų dokumentų
specialistė
(skaičius)
Z. Baltutienė

Taikymas
LR
3.8. Uţtikrinti kovą Organizuoto
su
organizuotu nusikalstamumo
nusikalstamumu
uţkardymo
įstatymo (skaičius)

4.1. Rengti teisės aktų
ir kitų dokumentų
projektus, koordinuoti
ir kontroliuoti
dokumentų valdymą

4.2.
Formuoti
ir
įgyvendinti
Telšių
aps. VPK viešųjų
ryšių
strategiją,
aktyvinti
bendradarbiavimą su
visuomene,
gerinti
policijos
įvaizdį,

Pateikta
visuomenei
informacijos
ţiniasklaidos
priemones
(skaičius)

Telšių aps. VPK
komunikacijos grupės
per vyr. specialistė
A. Blaţevičienė,
policijos komisariatų
viršininkai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

didinti
visuomenės
pasitikėjimą policija,
populiarinti policijos
pareigūno profesiją
Atliktos
vidaus
4.3.
Uţtikrinti kontrolės
tinkamą Telšių aps. procedūros,
VPK vidaus kontrolės suteikta praktinė ir
sistemos
metodinė pagalba
funkcionavimą
išvykstant į vietą
(skaičius)
4.4. Vykdyti Telšių
aps. VPK pareigūnų
bei
tarnautojų
Atlikai tarnybinių
tarnybinių
patikrinimų
nusiţengimų
(skaičius)
prevenciją ir tyrimą
apskrities
policijos
komisariatuose
4.5. Vykdyti policijos Priimta darbuotojų
pareigūnų ir kitų
(skaičius). Atleista
policijos sistemos
darbuotojų
valstybės tarnautojų
(skaičius).
atrankos ir profesinio Pareigūnų,

Telšių
aps.
VPK
Valdymo
organizavimo skyriaus
viršininkas
G. Kėras

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių
aps.
VPK
Vidaus tyrimų grupės
vyriausiasis tyrėjas
P. Gedminas,
policijos komisariatų
viršininkai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių
aps.
VPK
Personalo
skyriaus
viršininkas
G. Jauga

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti

14

Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

ugdymo procesą,
tarnybinius mokymus
pagal patvirtintą
planą. Gerinti
pareigūnų fizinį ir
kovinį pasirengimą

atitinkančių fizinio
pasirengimo
reikalavimus
(proc.)

4.6. Uţkardyti, tirti ir
atskleisti korupcinio
pobūdţio
nusikalstamas veikas,
kitus teisės
paţeidimus,
susijusius su
pareigūnų daromais
tarnybiniais
nusiţengimais ir
kitais teisės
paţeidimais

Darbuotojų
duomenų tvarkymo
atvejų VRIS CDB,
POLIS ir OIS
teisėtumo ir
pagrįstumo
patikrinimai – 15
proc. vieno
padalinio
darbuotojo,
tikrinant ne maţiau
3 kartų
prisijungimo
teisėtumą

Atsakingi vykdytojai

Telšių
aps.
VPK
struktūrinių padalinių
vadovai,
Imuniteto
poskyrio viršininkas
A. Meškys

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti

15

Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Išlaidoms

Organizuota
korupcijos
prevencijos
mokymų (skaičius)
01.
08.
01.
06.
02

2. Priemonė – Užtikrinti
teritorinių policijos
įstaigų informacinės ir
kitos infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą
bei išlaikyti materialųjį
ir nematerialųjį turtą

1795,4

5.1. Priţiūrėti ir
plėtoti Telšių aps.
VPK informacinę
sistemą

Reagavimas
į
informacinės
sistemos incidentus
ir
iškilusių
problemų šalinimas
(proc.)

Telšių aps. VPK
Informatikos ir ryšių
poskyrio vedėja R.
Rimkūnienė,
PK viršininkai

5.2. Sudaryti
tinkamas darbo
sąlygas ir racionaliai
bei efektyviai
eksploatuoti,

Transporto
Telšių aps. VPK
priemonėms
Finansų skyriaus
išlaikyti
lėšos vedėja S. Eigirdienė,
(tūkst. Lt)
Logistikos skyriaus
vedėjas A. Kundrotas

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m. I–IV
ketvirčiai

Turtui
įsigyti

16

Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

priţiūrėti Telšių aps.
VPK transporto
priemones

Tinkamoms darbo
sąlygoms sudaryti
skirtos lėšos (tūkst.
Lt)

5.3. Atlikti teisės aktų
nustatyta
tvarka
ūkines operacijas ir jų
vykdymo kontrolę

Surengtų ilgalaikio
ir trumpalaikio
materialiojo turto,
pripaţinto
nereikalingu ar
nebetinkamu
naudoti, pardavimo
viešųjų aukcionų
(skaičius)

Asignavimų
5.4.
Vykdyti
panaudojimas
buhalterinę apskaitą
pagal patvirtintą
ir jos kontrolę
sąmatą (proc.)

Atsakingi vykdytojai

Telšių
aps.
VPK
Finansų
skyriaus
vedėja S. Eigirdienė,
Logistikos
skyriaus
vedėjas A. Kundrotas
Logistikos
skyriaus
vedėjas A. Kundrotas

Finansų
skyriaus
vedėja S. Eigirdienė

Įvykdymo
terminas

2014 m. I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti

17

Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Viešieji prekių,
paslaugų ir darbų
elektroniniai
pirkimai, iš visų
skelbiamų pirkimų,
sudaro ne maţiau
kaip, procentais
Nacionalinės
nusikaltimų
prevencijos ir
kontrolės
5.5. Panaudoti lėšas
programos
prevencinėms
įgyvendinimo
priemonėms
tarpinstitucinio
įgyvendinti
veiklos plano
priemonių
įgyvendinimas
(skirtos lėšos)
01.08.
01.08.01

Priemonė
Teikti
mokamas specialiąsias
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims

Atsakingi vykdytojai

Telšių
aps.
VPK
viršininko
pavaduotojas
V.
Akavickis, Logistikos
skyriaus vedėjas A.
Kundrotas

Įvykdymo
terminas

Išlaidoms

2014 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių
aps.
VPK
Viešosios
tvarkos
skyriaus viršininkas
G. Apūkas,
Finansų
skyriaus
vedėja S. Eigirdienė,
PK vadovai

80

Turtui
įsigyti

18

Asignavimai
(tūkst. Lt)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Pajamos gautos uţ Finansų
skyriaus
teikiamas
vedėja S. Eigirdienė
paslaugas (tūkst.
Lt)
Vykdyti specialiąsias
Pajamos,
gautos
funkcijas
uţ trumpalaikio ir
ilgalaikio
materialiojo turto
nuomą (tūks. Lt)

Įvykdymo
terminas

Išlaidoms

Turtui
įsigyti

19

2 lentelė. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ 2014–2016 METAMS
Vertinimo kriterijaus reikšmė

2015
2016
metų metų
planas planas

Visuomenės
pasitikėjimas
63
64
policija, procentais
Ištirtų sunkių ir labai sunkių
E-01-02
nusikaltimų
dalis
nuo
77
77
77
77
78
uţregistruotų, procentais
Eismo
įvykiuose
ţuvusių
asmenų, skaičiuojant 1 mln.
gyventojų,
skaičiaus
E-01-03
5
5
5
5
5
maţėjimas,
lyginant
su
ankstesnių 5 metų vidurkiu,
procentais
1-asis programos tikslas – Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Policijos reagavimas
(atvykimas) į įvykius pagal A
R-01-08-01-01
tipo įvykių kategoriją (kai
70
70
70
70
71
maksimali reagavimo trukmė
12 min.), procentais
Policijos reagavimas
(atvykimas) į įvykius pagal B
R-01-08-01-02
tipo įvykių kategoriją (kai
75
75
75
75
76
maksimali reagavimo trukmė
20 min.), procentais
E-01-01

01.08.01.

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2014 metų planas/patvirtinta

65
79

5

72

77

20

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2014 metų planas/patvirtinta

01.08.01.01.

01.08.01.06.

R-01-08-01-03

Policijos reagavimas
(atvykimas) į įvykius pagal C
tipo įvykių kategoriją (kai
maksimali reagavimo trukmė 1
val. ir kai reaguoti būtina, proc.

80

80

80

80

81

82

R-01-08-01-04

Policijos personalo kaita ne
didesnė kaip, procentais

2

4

6

8,5

8,5

8,5

R-01-08-01-07

Ištirtų nusikalstamų veikų
skaičiaus didėjimas, procentais

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

metų

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

III ketv.

Vertinimo kriterijaus
kodas

I pusm.

Programos elementas

I ketv.

Kodas

2015
2016
metų metų
planas planas

1-ojo programos tikslo 1-asis uždavinys – Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, uţtikrinti centralizuotų bendrųjų
funkcijų vykdymą
Viešieji prekių, paslaugų ir
darbų elektroniniai pirkimai, iš
P-01-08-01-01-02
visų skelbiamų pirkimų, sudaro
ne maţiau kaip, procentais
1-ojo programos tikslo 6-asis uždavinys – Uţtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje.
Vykdytojai pagal kompetenciją – teritorinės policijos įstaigos, Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Surasto, paimto, savanoriškai
P-01-08-01-06-01
23
23
23
atlyginto turto, pinigų

90

90

90

23

23

23

21

Vertinimo kriterijaus reikšmė

P-01-08-01-06-02

P-01-08-01-06-03

P-01-08-01-06-04

P-01-08-01-06-05
P-01-08-01-06-06
P-01-08-01-06-07

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

vertybinių popierių ir uţsienio
valiutos dalis nuo nustatytos
turtinės ţalos dydţio, proc.
Parengta ir kartu su
savivaldybėmis įgyvendinta
prevencinių programų, skaičius
Gyventojų, nuolat
bendradarbiaujančių su policija
(policijos rėmėjų), skaičius
Fizinių asmenų, turinčių
leidimus laikyti (nešiotis)
ginklus, atliktų patikrinimų
dalis nuo bendro asmenų,
turinčių leidimus laikyti
(nešiotis) ginklus, skaičiaus,
procentais
Surasta ieškomų įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų
asmenų, procentais
Surasta dingusių be ţinios
asmenų, procentais
Vidutinė ikiteisminio tyrimo
trukmė (kalendorinėmis

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2014 metų planas/patvirtinta
2015
2016
metų metų
planas planas

3

5

8

10

10

10

400

400

400

400

420

440

10

20

30

40

40

40

50

50

50

50

51

52

87

87

87

87

88

89

150

150

150

150

148

146

22

Vertinimo kriterijaus reikšmė

P-01-08-01-06-08

P-01-08-01-06-09

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

dienomis)
Vertinimo kriterijus atitinka
Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų R-01-02.
Teismo negrąţintų tyrimui
papildyti baudţiamųjų bylų
dalis, procentais
Vertinimo kriterijus atitinka
Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-0128.
Nusikalstamų veikų, perduotų
teismui pareiškimu dėl proceso
uţbaigimo baudţiamuoju
įsakymu, ir visų ištirtų
nusikalstamų veikų santykis,
procentais
Vertinimo kriterijus suderintas
su Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijumi P-01-0101-08

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2014 metų planas/patvirtinta
2015
2016
metų metų
planas planas

98

98

98

98

98

98

21

21

21

21

22

22

23

Vertinimo kriterijaus reikšmė

P-01-08-01-06-10

P-01-08-01-06-11

P-01-08-01-06-12

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Nusikalstamų veikų, perduotų
teismui pagreitinto proceso
tvarka, ir visų ištirtų
nusikalstamų veikų santykis,
procentais
Vertinimo kriterijus atitinka
Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-0109
Ištirtų nusikalstamų veikų
nutraukiant ikiteisminį tyrimą
nereabilituojančiais pagrindais
ir visų ištirtų nusikalstamų
veikų santykis, procentais.
Vertinimo kriterijus atitinka
Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-0107
Ikiteisminių tyrimų, trunkančių
ilgiau nei 9 mėn., dalis (ne
daugiau kaip, procentais).
Vertinimo kriterijus atitinka

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2014 metų planas/patvirtinta
2015
2016
metų metų
planas planas

4

4

4

4

4

4

13

13

13

13

13

13

17

17

17

17

16

15

24

Vertinimo kriterijaus reikšmė

01.08.01.08.

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-0103
Per 5 darbo dienas prokuratūrai
procesinio sprendimo
sustabdyti ikiteisminį tyrimą
priėmimui išsiųstų bylų dalis
nuo visų policijoje
P-01-08-01-06-13
10
10
10
uţregistruotų ikiteisminio
tyrimo bylų, procentais.
Vertinimo kriterijus suderintas
su Lietuvos Respublikos
generaline prokuratūra
1-ojo tikslo 8-asis uždavinys: Uţtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
Vykdytojai – Policijos departamentas, teritorinės, specializuotos ir profesinio mokymo policijos įstaigos
Planuojamų gauti pajamų uţ
teikiamas paslaugas ir uţ
trumpalaikio ir ilgalaikio
P-01-08-01-08-01
10
20
30
materialiojo turto nuomą
pervedimas į valstybės
biudţetą, tūkst. Lt

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2014 metų planas/patvirtinta
2015
2016
metų metų
planas planas

10

15

20

40

40

40

25

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2014 metų planas/patvirtinta
2015
2016
metų metų
planas planas

1. Priemonė : Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir
01.08.01.06.01 tyrimą, teikti kitas policijos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti teritorinių policijos įstaigų administravimo ir pagalbines
funkcijas
Viešosios tvarkos palaikymas,
20000 40000 60000 80000 80000 80000
valandos.
Viešosios tvarkos palaikymo
masiniuose renginiuose trukmė, 1200 2400 3600 5000 5000 5000
valandos.
Registruota pranešimų apie
nusikalstamas veikas ir kitus
5000 10000 15000 20000 20000 20000
įvykius, skaičius.
Išaiškinta Kelių eismo taisyklių
(toliau – KET) paţeidimų,
2500 5000 7500 10000 10000 10000
skaičius.
Išaiškinta neblaivių ar
apsvaigusių nuo narkotinių ar
psichotropinių medţiagų
55
110
165
220
220
220
asmenų, vairavę transporto
priemones, skaičius.
Kontroliuota asmenų, kaip
vykdomos teismo nutartys
100
100
100
100
100
100
smurtautojui laikinai išsikelti iš
gyvenamosios vietos ar (ir)

26

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

nesiartinti prie smurtą patyrusio
asmens, skaičius.
Atliktų susitikimų su
bendruomenėmis, skaičius.
Policijos rėmėjai, valandos.
Jaunieji policijos rėmėjai,
skaičius.
Išduota leidimų ir paţymėjimų
licencijavimo veiklos srityje,
skaičius.
Konvojuota asmenų, skaičius.
Reidų, siekiant nustatyti
uţsieniečių atvykimo į Lietuvos
Respubliką, gyvenimo joje,
vykimo per ją tranzitu ir
išvykimo iš jos tvarkos
paţeidimus, skaičius.
Išduota asmens tapatybę
patvirtinančių dokumentų,
skaičius.
Uţregistruota nusikalstamų
veikų, skaičius.

2015
2016
metų metų
planas planas

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

20

70

100

140

140

140

500

1500

2500

3000

3000

3000

100

100

100

100

100

100

70

130

200

250

250

250

800

1600

2400

3000

3000

3000

10

20

30

40

40

40

I ketv.

Kodas

I pusm.

2014 metų planas/patvirtinta

5000

10000 15000 20000 20000 20000

500

1000

1500

2000

2000

2000

27

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Pagreitinto proceso tvarka
ištirtų nusikalstamų veikų ir
visų perduotų į teismą santykis,
procentai.
Ištirta nusikalstamų veikų,
skaičius.
Uţregistruota nusikalstamų
veikų, susijusių su neteisėta
akcizinių prekių apyvarta,
skaičius.
Uţregistruota nusikalstamų
veikų, susijusių su narkotinėmis
ir psichotropinėmis
medţiagomis, skaičius.
Atliktų įvykio vietų apţiūrų
rezultatyvumas (procentinė
dalis apţiūrų, kurias atliekant
paimti objektai), procentai.
Atliktų techninių priemonių
naudojimas bendra tvarka,
skaičius.
Taikyta LR Organizuoto
nusikalstamumo uţkardymo

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2014 metų planas/patvirtinta
2015
2016
metų metų
planas planas

6

6

6

6

6

6

300

600

900

1200

1200

1200

4

8

12

15

15

15

7

14

20

25

25

25

85

85

85

85

85

85

5

30

40

60

60

60

10

27

30

35

36

36

28

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

įstatymo atvejų, skaičius.
Parengta ir patvirtinta įsakymų
veiklos klausimais, skaičius.
Pateikta visuomenei
informacijos per ţiniasklaidos
priemones, skaičius.
Atlikta
vidaus
kontrolės
procedūrų, suteikta praktinė ir
metodinė pagalba išvykstant į
vietą, skaičius.
Atlikta tarnybinių patikrinimų,
skaičius.
Darbuotojų kaita, procentai.
Darbuotojų duomenų tvarkymo
atvejų VRIS CDB, POLIS ir
OIS teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimai – 15 proc. vieno
padalinio darbuotojų, tikrinant
ne maţiau 3 kartų prisijungimo
teisėtumą
Organizuota
korupcijos
prevencijos mokymų, skaičius.

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

150

300

450

500

500

500

75

150

225

300

300

300

2

6

9

12

13

14

25

50

75

100

100

100

2

4

6

8

8,5

8,5

4

8

12

15

15

15

3

6

9

12

12

12

I ketv.

Kodas

I pusm.

2014 metų planas/patvirtinta
2015
2016
metų metų
planas planas

29

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Pareigūnų, atitinkančių fizinio
pasirengimo
reikalavimus,
procentais.
Įvykdyta
planuotų bendrų
tarnybinių mokymų, procentais.
Elektroniniu paštu išsiųsta
dokumentų, skaičius.
Reagavimas į informacinės
sistemos incidentus ir iškilusių
problemų šalinimas, procentais.
Transporto
priemonėms
išlaikyti skirtos lėšos, tūkst. Lt
Tinkamoms darbo sąlygoms
sudaryti skirtos lėšos, tūkst. Lt
Surengta
ilgalaikio
ir
trumpalaikio materialiojo turto,
pripaţinto
nereikalingu
ar
nebetinkamu
naudoti,
pardavimo viešųjų aukcionų,
skaičius.
Asignavimų
panaudojimas
pagal
patvirtintą
sąmatą,
procentais.
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Nacionalinės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano
priemonių įgyvendinimas
(skirtos lėšos)
Pajamos gautos uţ teikiamas
paslaugas ir uţ trumpalaikio ir
ilgalaikio materialiojo turto
nuomą, tūkst. Lt
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Viršininkas

Remigijus Rudminas

Vyriausiasis finansininkas

Stefanija Eigirdienė

Parengė
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas

Gintautas Kėras

