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2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-337
TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
2013-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 PRIORITETAI
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dalyvauja įgyvendinant Policijos
departamento prie LR VRM pirmą veiklos prioritetą – didinti policijos sistemos veiklos
efektyvumą, tobulinant valdymą ir užtikrinant racionalų turimų išteklių panaudojimą.
STRATEGINIS TIKSLAS
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dalyvauja įgyvendinant Policijos
departamento prie LR VRM strateginį tikslą:
GERINTI POLICIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ (kodas 01)
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Vertinimo
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA - Teisėtvarkos
užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas
(programos kodas 01.03)

VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvos šiaurės vakaruose esanti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
aptarnaujama teritorija apima Žemaitijos etnografinio regiono šiaurės rytinę dalį. Aptarnaujamą
teritoriją sudaro Telšių apskrities Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybės ir Šiaulių apskrities
Akmenės ir Kelmės rajonų savivaldybės. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
prižiūrimos 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 geležinkelio
linija Minskas – Vilnius – Šiauliai – Klaipėda. Atstumai nuo Telšių iki Klaipėdos – 87 km, Šiaulių
– 72 km, Vilniaus – 285 km, N. Akmenės – 88 km, Kelmės – 78 km, Mažeikių – 50 km.
2013 m. pradžioje Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamoje
teritorijoje gyveno 156008 žmonių, t. y. 5.24 proc. respublikos gyventojų.
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra teritorinė policijos įstaiga,
įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Telšių apskrities Telšių rajono,
Mažeikių rajono savivaldybių ir Šiaulių apskrities Akmenės rajono bei Kelmės rajono savivaldybių
teritorijose.
Vienas iš svarbiausių išorės veiksnių, lemiančių nusikalstamumo tendencijas – socialinis ir
ekonominis faktorius. Ekspertai įsitikinę, kad, esant ekonominei krizei, kriminogeninė padėtis dar
labiau blogės. Didelę įtaką daro darbingo amžiaus gyventojų neužimtumas ir gaunamų pajamų
stoka. Didžiausią rūpestį kelia didėjantis jaunimo nedarbas, nepakankamas finansavimas
organizuojant nepilnamečių užimtumą. Lietuvos ekonomikos analitikai prognozuoja ekonomikos
augimo lėtėjimą, kuris įtakos ir Telšių apskrities regioną. Nekilnojamojo turto rinkoje jaučiamas
sąstingis, numatoma, kad dėl to dar labiau augs nedarbo lygis.
Dalis apskrities rajonų gyventojų nemato perspektyvų realizuoti save kaip asmenybę darbo
veikloje, gyvena iš valstybės gaunamų minimalių pašalpų ir išmokų. Vis didesnė dalis jaunesnio
amžiaus rajono gyventojų vyksta uždarbiauti į užsienį.
Kriminogeninę situaciją Telšių apskrityje lemia bedarbystė, organizuotas nusikalstamumas,
ekonominė būklė, žemas savivaldybės gyventojų pragyvenimo lygis, alkoholizmas, skiriamas
mažas dėmesys jaunimo užimtumui. Didelę dalį nusikaltimų įvykdo nedirbantys, nesimokantys
asmenys.
Ženklią įtaką jaunimo nusikalstamumo augimui daro mažas dėmesys jų užimtumui, vertybių
formavimui, nepakankamas valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų prevencinis darbas su
nepilnamečiais.
2012 m. vykdyta apklausą, kurios metu Lietuvos gyventojai išsakė savo nuomonę apie
pasitikėjimu policija. Apklausa parodė, kad net 71 proc. Telšių apskrities gyventojų pasitiki policija.
Galima daryti prielaidą, kad visuomenė vis labiau pati įsitrauks į teisės pažeidimų prevenciją,
aktyviau talkins teisės pažeidimų tyrimuose, ugdys visuomenės narių nepakantumą teisės
pažeidėjams.
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 supažindinami
su naujausiais norminiais dokumentais, jų pakeitimais, jei yra būtinumas – laiko įskaitas. Mokymų
temos metų eigoje yra koreguojamos, papildant naujesnėmis, kurios aktualios esamu momentu.
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Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) aptarnaujamoje
teritorijoje miestuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurių pagalba nustatomi viešosios tvarkos
pažeidimai.
Didėjant degalų kainoms ir esant nepakankamam finansavimui tenka mažinti išlaidas
transportui išlaikyti, ryšio paslaugas, imtis įvairių kitų taupymo priemonių mažinti sąnaudas. 2011
m. gruodžio 15 d. įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Jau šiandien galima
konstatuoti, kad ypač daug degalų ir pareigūnų darbo laiko sąnaudų pareikalavo naujai priimto
įstatymo dėl smurto artimojoje aplinkoje įgyvendinimas, tai turi įtakos greitam ir operatyviam
policijos reagavimui į kitus įvykius. Todėl 2012 metais policijos pareigūnams teko šioje srityje
spręsti iškilusias rimtas problemas, susidoroti su padidėjusiu darbo krūviu. Darbo krūvio rodiklių
didėjimo tendencija rodo, kad tolimesnis policijos pareigūnų skaičiaus bei finansavimo mažinimas
tampa rizikingu veiksniu, nes policijos galimybės teikti kokybiškas paslaugas ir vykdyti viešojo
saugumo uždavinius silpnėja. Tačiau, nepaisant sunkios finansinės ir žmogiškųjų resursų padėties,
ir 2012 metais bus siekiama pateisinti visuomenės lūkesčius viešojo saugumo srityje. Tačiau dėl
esamos šalies ekonominės situacijos Telšių aps. VPK veiklai vykdyti skirti asignavimai išlieka
nepakankami (dėl paslaugų brangimo ir kainų kilimo). Tai lems būtinybę 2013 m. efektyviai
naudoti turimus išteklius. Ribotos finansinės galimybės nuolat verčia ieškoti būdų tinkamai įvertinti
ir motyvuoti darbuotojus.
Telšių aps. VPK personalo kaita per 2012 metus –14, 1 %, 2011 metų personalo kaita buvo 17,9%. Didesnė personalo kaita sąlygojama objektyvių priežasčių, tokių kaip - 2012 m. į pareigas
Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate priimta 30, o atleista 39 darbuotojai, tuo tarpu
2011 metais buvo priimti 23 darbuotojai, atleista 61 darbuotojai.
Įgyvendinant personalo poreikio planavimo strategiją bei Lietuvos policijos absolventų
priėmimą, atsižvelgiant į įstaigai skiriamus finansinius asignavimus, Telšių apskrities vyriausiajame
policijos komisariate ir toliau bus sistemingai ir palaipsniui priimami į pareigas policijos mokyklos
kursantai, Mykolo Romerio absolventai bei įvadinius mokymus baigę aukštąjį išsilavinimą turintys
asmenys. Priėmimas vykdomas atsižvelgiant į atleidžiamų darbuotojų skaičių bei tam tikru laiku
turimas lėšas darbo užmokesčiui
Remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistinių ataskaitų duomenimis per
2012 metų sausio – gruodžio mėnesius Telšių apskrities policijos įstaigose užregistruotos 3579
nusikalstamos veikos. Iš jų 63 % arba 2254 nusikalstamos veikos ištirtos.
Iš visų užregistruotų nusikalstamų veikų – 3256 arba 90,9 proc. nusikaltimai. Iš jų ištirta 62,9
proc. arba 1360 nusikaltimų. Užregistruoti 323 baudžiamieji nusižengimai, tai sudaro 9,0 proc. visų
užregistruotų nusikalstamų veikų. Iš jų 63,8 proc. arba 206 baudžiamieji nusižengimai ištirti.
Per 2012 metų sausio - gruodžio mėnesius nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų
pasiskirstė sekančiai: Akmenės r. – 2508,2; Mažeikių r. –2432,2; Telšių r.- 2320,6; Kelmės r. –
1758,3, kai šalies vidurkis 2759,5.
Apskrities rajonuose aukščiausias nusikalstamų veikų ištyrimas per 12 mėnesių buvo:
Kelmės r. policijos komisariate – 69 proc., Akmenės r. policijos komisariate – 66,2 proc., Telšių
apskrities vyriausiajame policijos komisariate - 60,5 proc. ir Mažeikių r. policijos komisariate –
60,3 proc.
Telšių aps. VPK veikla, susijusi su nusikalstamų veikų atskleidimu ir tyrimu, organizuojama
efektyviai, nors darbuotojų darbo krūviai, palyginti su 2011 – 2012 m., padidėję.
Perduota į teismą ikiteisminio tyrimo medžiagų (BPK 220 str., BPK 418 str., BPK 426 str.
pagrindais) nuo ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus Telšių apskrityje – 1656 bylos (73,5 proc.);
Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai. 2012 metų sausio - gruodžio mėnesiais Telšių apskrityje
užregistruoti 107 labai sunkūs ir sunkūs nusikaltimai arba 3,3 proc. nuo visų užregistruotų
nusikalstamų veikų. Ištirta 99 šios rūšies nusikaltimai arba 92,5 proc. (2011 m. – 83,8 proc.).
Nužudymai. Per dvylika mėnesių Telšių apskrityje užregistruoti 5 nusikaltimai, ištirta 10
nusikaltimų.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai. Per dvylika mėnesių Telšių apskrities policijos įstaigose
užregistruoti 9 nusikaltimai. Ištirti 12 nusikaltimų.
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Išžaginimai. 2012 m. sausio - gruodžio mėnesiais Telšių apskrities policijos komisariatuose
užregistruota 12 išžaginimų, ištirta 10 nusikaltimų.
Plėšimai. Per dvylika mėnesių Telšių apskrityje užregistruoti 66 plėšimai (2011 m. –66), iš
kurių ištirti 33 arba 50,0 %.
Vagystės. Per dvylika mėnesių Telšių apskrities policijos komisariatuose užregistruotos 1254
vagystės, kas sudaro 35 proc. visų užregistruotų nusikalstamų veikų. Iš jų 1072 vagystės yra
nusikaltimai ir 182 - baudžiamieji nusižengimai. Ištirti 377 nusikaltimai - vagystės (35,2 proc.)
ir 101 baudžiamasis nusižengimas – vagystė (55,5 proc.).
Transporto priemonių vagystės. 2012 metų sausio - gruodžio mėnesiais apskrityje
užregistruota 113 transporto priemonių vagysčių arba 3,2 proc. nuo visų užregistruotų vagysčių, iš
kurių 49 yra automobilių vagystės. Ištirtos 48 vagystės arba 42,5 proc. ir ištirtos 28 automobilių
vagystės arba 57,1 proc..
Nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis. Per 2012
metų dvylika mėnesių užregistruotos 56 nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir
narkotinėmis medžiagomis (2011 m. – 34), ištirtos 56 veikos arba 100 proc..
Sukčiavimas. Per dvylika mėnesių apskrities komisariatuose užregistruoti 196 sukčiavimo
atvejai (2011 m. – 138). Ištirta 116 arba 59,2 proc. šios rūšies nusikaltimų.
Nusikaltimai finansų sistemai. Sausio - gruodžio mėnesiais Telšių apskrityje užregistruota 211
šios rūšies nusikaltimų (2011 m. – 93), ištirti 165 nusikaltimai arba 78,2 proc. (2011 m. – 77 arba
82,8 proc. ).
Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas ar realizavimas. Per dvylika
mėnesių Telšių apskrityje užregistruoti 55 šios rūšies nusikaltimai, kai per tą patį 2011 m. laikotarpį
– 10 nusikaltimų. Ištirtas 21 nusikaltimas arba 38,2 proc..
Nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose. Per 2012 m. sausio - gruodžio mėnesius
apskrityje užregistruotos 477 nusikalstamos veikos, padarytų viešose vietose, tai sudaro 13,3 proc.
nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų (2011 m. – 449). Iš šių veikų 169 padarytos gatvėse
(2011 m. – 166). Ištirtos 326 nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose, arba 68,3 proc.
(2011 m. – 277 arba 61,7 proc.).
Eismo įvykiai. Telšių apskrities keliuose per 2012 m. sausio – gruodžio mėnesius įvyko 621
eismo įvykis, iš kurių 161 įskaitinis. Juose 8 žmonės žuvo ir 204 sužeisti.
Turtinės žalos. Per 2012 metų 12 mėnesių apskrities policijos komisariatuose nustatytas
turtinės žalos dydis sudarė 2 863 915Lt (2011 m. – 4 811 570 Lt). Lyginant su praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu turtinės žalos dydis sumažėjo 1 947 655Lt arba 40,5proc. Valstybei padaryta
žalos už 210 956Lt (2011 m. – 199 118Lt), fiziniam asmeniui – 1 512 095Lt (2011 m. – 1 039 313
Lt), juridiniam asmeniui – 1 140 864Lt (2011 m. – 3 643 139Lt).
Per 2012 m. sausio – gruodžio mėnesius savanoriškai atlygintos žalos suma sudarė 329 128
Lt; išvengta turtinės žalos – 150 344Lt.
2013 metų veiklos plano priedai:
1 lentelė. 2013-ųjų metų veiksmų planas.
2 lentelė.Vertinimo kriterijų suvestinė.

Viršininkas

Alfonsas Motuzas

Parengė
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas

Gintautas Kėras

7

2013 metų veiklos plano priedas
1 lentelė. 2013–ųjų metų veiksmų planas
Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

Turtui
įsigyti

21679,6

-

01.03 Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas
01.06 Uždavinys – Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
01-06-01
Organizuoti ir vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą
ir tyrimą, teikti kitas policijos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka

1. Patruliuoti pagal
patvirtintus maršrutus

2. Koreguoti
patruliuojančių
pareigūnų tarnybų
laiką bei maršrutus,
atsižvelgiant į
nusikalstamų veikų
darymo vietas bei

Viešosios
tvarkos
palaikymas
(valandos)

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m. I– IV
ketvirčiai
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

viršininkai

laiko analizes
Viešosios
3. Palaikyti viešąją
tvarkos
tvarką masinių
palaikymo
renginių, susirinkimų
masiniuose
ir ekstremalių situacijų renginiuose
metu
trukmė
(valandos)
4. Priimti, registruoti
ir operatyviai reaguoti
į budėtojų padalinyje
gaunamus telefoninius
bei kitus pranešimus
apie nusikalstamas
veikas ir kitus teisės
pažeidimus
5. Vykdyti eismo
priežiūrą
magistraliniuose,
krašto ir vietiniuose
keliuose
6. Pravesti
centralizuotas
(Policijos

Atsakingi
vykdytojai

Gauti
pranešimai apie
nusikalstamas
veikas ir kitus
įvykius
(skaičius)
Išaiškinti Kelių
eismo taisyklių
(toliau – KET)
pažeidimai,
(skaičius)
Išaiškinti
neblaivūs ar
apsvaigę nuo

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
Kelių
policijos skyriaus
viršininkas
D.Razminas
Telšių apskrities
VPK Kelių
policijos skyriaus

2013 m. I– IV
ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

departamento prie
VRM ar Telšių
apskrities VPK)
organizuojamas eismo
saugumo akcijas

narkotinių ar
psichotropinių
medžiagų
asmenys,
vairavę
transporto
priemones,
(skaičius)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

viršininkas
D.Razminas,
policijos
komisariatų
viršininkai

Telšių apskrities
VPK Viešosios
tvarkos skyriaus
viršininkas
G.Apūkas,
policijos
komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
VPK Viešosios
Atliktų
tvarkos skyriaus
susitikimų
su viršininkas
bendruomenėmi G.Apūkas,
s (skaičius)
policijos
komisariatų
viršininkai

Įgyvendinti
7. Plėtoti tęstinius
tęstiniai
prevencinius projektus
projektai bei
ir kitas prevencines
kitų prevencinės
priemones
priemonės
(skaičius)

2013 m.
I– IV ketvirčiai

8. Rengti susitikimus
su aptarnaujamos
teritorijos
bendruomenių nariais

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

9.
Organizuoti
ir
koordinuoti Policijos
rėmėjų,
Jaunųjų
policijos rėmėjų veiklą

Vertinimo
kriterijai

1.
Policijos
rėmėjai,
(skaičius)
2. Jaunieji
policijos rėmėjai
(skaičius)

Išduoti leidimus
įsigyti, laikyti ir
10. Rengti atitinkamus
nešioti civilinės
dokumentus ir išduoti
apyvartos
leidimus bei kitus
šaunamuosius
dokumentus
ginklus,
(skaičius)

Konvojuoti
11. Vykdyti sulaikytų,
asmenis
suimtų ir nuteistųjų
(skaičius)
asmenų konvojavimą

Atsakingi
vykdytojai

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

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

11

Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

12.
Vykdyti
užsieniečių
teisėto
buvimo
Lietuvos
Respublikoje kontrolę
bei spręsti klausimus
dėl jų teisinės padėties

13. Išduoti asmens
tapatybę
patvirtinančius
dokumentus
14.
Nagrinėti
pareiškimus
ir
pranešimus
apie
rengiamas, daromas ar
padarytas

Vertinimo
kriterijai

Reidų, siekiant
nustatyti
užsieniečių
atvykimo
į
Lietuvos
Respubliką,
gyvenimo joje,
vykimo per ją
tranzitu
ir
išvykimo iš jos
tvarkos
pažeidimus,
(skaičius)
Išduoti asmens
tapatybę
patvirtinantys
dokumentai
(asmens
tapatybės
dokumentų
skaičius)
Užregistruotų
nusikalstamų
veikų (skaičius
per metus)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių aps. VPK
Migracijos skyriaus
viršininkė
A.Ežerskienė,
policijos
komisariatų
viršininkai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas
L.Špakauskas,
policijos

2013 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

nusikalstamas veikas

komisariatų
viršininkai

Pagreitinto
proceso tvarka
ištirtų
nusikalstamų
15.
Pagreitinto
veikų dalis
proceso tvarka tirti
palyginus su
nusikalstamas veikas.
visų ištirtų
nusikalstamų
veikų skaičiumi
(procentai)

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

16. Atlikti ikiteisminį
tyrimą
baudžiamosiose
bylose

17. Tirti ir užkardyti
nusikalstamas veikas,
susijusias su neteisėta
akcizinių
prekių
apyvarta

Telšių aps. VPK
viršininko
Ištirtų
pavaduotojas
nusikalstamų
L.Špakauskas,
veikų (skaičius
policijos
per metus)
komisariatų
viršininkai
Užregistruota
Telšių aps. VPK
nusikalstamų
viršininko
veikų susijusių pavaduotojas
su
neteisėta L.Špakauskas,
akcizinių prekių policijos
apyvarta
komisariatų
(nusikalstamų
viršininkai

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

18. Tirti ir užkardyti
nusikalstamas veikas,
susijusius su neteisėta
narkotikų apyvarta bei
koordinuoti apskrities
policijos komisariatų
šios
darbo
srities
veiklą
19.
Panaudoti
kriminalistinius
metodus ir technines
priemones surandant,
užfiksuojant
ir
paimant nusikaltimų
žymes ir daiktinius
įrodymus įvykio vietų
apžiūrų
metu
bei
vykdant
kitus
ikiteisminio tyrimo ir
operatyvinius
veiksmus

Vertinimo
kriterijai

veikų skaičius
per metus)
Užregistruota
nusikalstamas
veikas, susijusių
su narkotinėmis
ir
psichotropinėmi
s medžiagomis,
(šios
rūšies
nusikaltimų per
metus skaičius)

Įvykio
vietų
skaičius, kuriose
buvo
surasta
tyrimo objektų
(skaičius)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių aps. VPK
Kriminalistinių
tyrimų skyriaus l.e.
viršininko
p.
L.Jegorovas

Išlaidoms

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

20. Rengti teisės aktų
ir kitų dokumentų
projektus, teikti juos
tvirtinti
komisariato
vadovybei

Parengti ir
patvirtinti
įsakymai
veiklos
klausimais (sk.)

Telšių aps. VPK
Valdymo
organizavimo
skyriaus viršininkas
G.Kėras,
policijos
komisariatų
viršininkai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

21.
Formuoti
ir
įgyvendinti Telšių aps.
VPK viešųjų ryšių
strategiją,
aktyvinti
bendradarbiavimą su
visuomene,
gerinti
policijos
įvaizdį,
didinti
visuomenės
pasitikėjimą policija,
populiarinti policijos
pareigūno profesiją

Telšių aps. VPK
Pateikta
Valdymo
visuomenei
organizavimo
informacijos per skyriaus viršininkas
žiniasklaidos
G.Kėras,
priemones,
policijos
(skaičius)
komisariatų
viršininkai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

22. Užtikrinti tinkamą
Telšių
aps.
VPK
vidaus
kontrolės
sistemos
funkcionavimą

Atliktos vidaus
kontrolės
procedūros,
suteikta praktinė
ir
metodinė
pagalba
išvykstant
į

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių aps. VPK
Valdymo
organizavimo
skyriaus viršininkas
G.Kėras

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Atlikti
tarnybinių
patikrinimai,
(skaičius)

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Darbuotojų
kaita (proc.)

Telšių aps. VPK
Personalo skyriaus
viršininkas G.Jauga

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

vietą
(sk.),
tiksliniai
ir
netikėti
patikrinimai.
23. Vykdyti Telšių
pas. VPK pareigūnų
bei
tarnautojų
tarnybinių
nusižengimų
prevenciją ir tyrimą
apskrities
policijos
komisariatuose
24. Vykdyti policijos
pareigūnų
ir
kitų
policijos
sistemos
valstybės tarnautojų
atrankos ir profesinio
ugdymo
procesą
Telšių aps. VPK

25. Užtikrinti Telšių Telšių aps. VPK
aps. VPK veiklos veiklos plano
planavimą
parengimas
26. Užkardyti, tirti ir Darbuotojų
atskleisti korupcinio duomenų

Telšių aps. VPK
Valdymo
organizavimo
skyriaus viršininkas
G.Kėras
Telšių aps. VPK
struktūrinių

2013 m. II ketvirtis

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

pobūdžio
nusikalstamas veikas,
kitus teisės pažeidimus
susijusius
su
pareigūnų
daromais
tarnybiniais
nusižengimais ir kitais
teisės pažeidimais

tvarkymo atvejų
VRIS CDB,
POLIS ir OIS
teisėtumo ir
pagrįstumo
patikrinimai –
proc. vieno
padalinio
darbuotojo,
tikrinant ne
mažiau 3 kartų
prisijungimo
teisėtumą
Organizuota
korupcijos
prevencijos
mokymų (sk.)
Parengta
procesinių
dokumentų
proc.
Pareigūnų,
atitinkančių
fizinį
pasirengimo
reikalavimus

padalinių vadovai,
Imuniteto poskyrio
viršininkas
A.Meškys

27. Telšių aps. VPK
interesų atstovavimas
teismuose
28. Gerinti pareigūnų
fizinį
kovinį
pasirengimą

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas
V.Akavickis

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Personalo skyriaus
specialistas
D.Kuizinas

2013 m.
II– III ketvirčiai

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
Personalo skyriaus
viršininkas G.Jauga

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Išlaidoms

(proc.)
29. Vykdyti policijos
pareigūnų
ir
kitų
policijos
sistemos Įvykdyti proc.
valstybės
tarnautojų planuotų
bendrus
tarnybinius mokymų.
mokymus
pagal
patvirtintą planą
Elektroniniu
paštu išsiųstų
dokumentų (sk.)
30. Koordinuoti ir
kontroliuoti dokumentų Parengti
valdymą
dokumentacijos
planai, jų
papildymų
sąrašai
01-06-02

Telšių aps. VPK
kanceliarijos
vyresnioji
specialistė
Z.Baltutienė,
PK vadovai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I-III ketvirčiai

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

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

2.1. Prižiūrėti ir plėtoti Reagavimas
į
Telšių aps. VPK
informacinės
informacinę sistemą
sistemos
incidentus
ir
iškilusių
problemų
šalinimas
(proc.)
Parengti darbui
ir prijungti (AD)
prie
vietinio
kompiuterių
tinklo
kompiuterinę
techniką (sk.)
2.2. Sudaryti tinkamas Transporto
darbo sąlygas ir
priemonėms
racionaliai bei
išlaikyti lėšos
efektyviai
(tūkst. Lt.)
eksploatuoti, prižiūrėti
Telšių aps. VPK
transporto priemones

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

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

2013 m. I–IV
ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Tinkamoms
darbo sąlygoms
sudaryti skirtos
lėšos (Lt.)

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

2013 m. I–IV
ketvirčiai

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

Asignavimų
2.4.
Vykdyti
panaudojimas
buhalterinę apskaitą ir
pagal patvirtintą
jos kontrolę
sąmatą (proc.)

Finansų skyriaus
vedėja
S.Eigirdienė,

Išlaidoms

2013 m.
I– IV ketvirčiai

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2.5. Vykdyti
prevencines priemones
finansuojamas
įgyvendinant
Nacionalinės
nusikaltimų
prevencijos ir
kontrolės programos
priemones

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Organizuotų
viešųjų pirkimų
per CVP IS
(proc.)

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Nacionalinės
nusikaltimų
prevencijos ir
kontrolės
programos
įgyvendinimo
tarpinstitucinio
veiklos plano
priemonių
įgyvendinimas
(skirtos lėšos)

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

2013 m.
I– IV ketvirčiai

01.07

Uždavinys – Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą

01-07-01

Priemonė - Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims
1. Vykdyti efektyvų Pajamos gautos Finansų skyriaus
turimų
resursų už
teikiamas vedėja S.Eigirdienė
naudojimą,
teikiant paslaugas ir už
trumpalaikio
ir trumpalaikio ir

Išlaidoms

2013 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Kitos priemonės
Vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymo 151
str.,
atsižvelgti
į
Lietuvos Respublikos
Seimo 2011 m. birželio
16 d. nutarimu Nr. XI1457
patvirtintos
nacionalinį
saugumą
stiprinančios Lietuvos
Respublikos
nacionalinės kovos su
korupcija 2011–2014
metų programos (Žin.,
2011, Nr. 77-3727) 9.4
p., šios programos
priemonių plano IV
skyriaus
nuostatas,
spręsti dėl priemonių ir
vertinimo
kriterijų
įtraukimo į Telšių aps.
VPK metinius veiklos

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

ilgalaikio materialiojo
turto
nuomos
ir
vykdomos
veiklos
paslaugas.

ilgalaikio
materialiojo
turto
nuomą
(tūks. Lt.)
1.Įvykdytų
viešųjų pirkimų
vertė (tūkst. Lt)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Telšių aps. VPK
Logistikos skyriaus
vedėjas
A.Kundrotas

2013 m. I–IV
ketvirčiai

Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

planus. Užtikrinti, kad
prekių, paslaugų ir
darbų viešieji pirkimai,
atliekami
Centrinės
viešųjų
pirkimų
informacinės sistemos
priemonėmis
kiekvienais
kalendoriniais metais
sudarytų ne mažiau
kaip
50
procentų
policijos
įstaigos
viešųjų
pirkimų
bendrosios vertės;
Pagrindas: Lietuvos
policijos generalinio
komisaro 2012-05-15
įsak. Nr. 5-V-401 “Dėl
korupcijos rizikos
valdymo vertinimo 2011
m. gruodžio 8 d. Vidaus
audito ataskaitoje Nr.
5-4-AA-13 pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių plano

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

patvirtinimo“ 6
priemonė.
Išnagrinėti teritorinių
policijos įstaigų tyrėjų
veiklos organizavimo
ypatumus ir parengti
rekomendacijas dėl šių
pareigybių
santykio
nustatymo
nuo
didžiausio
leistino
pareigybių
skaičiaus.
Pagrindas:
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro 2013-01-18
įsak. Nr. 5-V-441 “Dėl
valstybinio
audito
ataskaitoje
„Ar
sudarytos
prielaidos
efektyviai organizuoti
ikiteisminio
tyrimo
procesą? PD prie LR
VRM pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių
plano
patvirtinimo“9.1.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

1.Teiktų
pasiūlymų (sk.).

Atsakingi
vykdytojai

Telšių aps. VPK
NTS viršininkas
I.Motiejūnas

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

2013-11-30

Turtui
įsigyti

24

Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

priemonė.
Sudaryti
Policijos
departamento, policijos
įstaigų ir Generalinės
prokuratūros
atstovų
darbo grupę tyrėjų
darbo
krūvių
skaičiavimo metodikai
parengti ir, ją parengus,
nustatyti tyrėjų poreikį
pavestiems ikiteisminio
tyrimo
uždaviniams
įgyvendinti. Pagrindas:
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro
2013-01-18 įsak. Nr. 5V-441 “Dėl valstybinio
audito ataskaitoje „Ar
sudarytos
prielaidos
efektyviai organizuoti
ikiteisminio
tyrimo
procesą?
Policijos
Departamentui
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
pateiktų
rekomendacijų

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

1.Dalyvauta
darbo grupės
priemonėse (sk.)

Atsakingi
vykdytojai

Telšių aps. VPK
NTS viršininkas
I.Motiejūnas

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

2013 m.

Turtui
įsigyti
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Asignavimai
(tūkst.. Lt.)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas
Išlaidoms

Turtui
įsigyti

įgyvendinimo
priemonių
plano
patvirtinimo“12.2.
priemonė.
Vartojami sutrumpinimai: Telšių aps. VPK – Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, PK – policijos komisariatai, VTS – Viešosios tvarkos skyrius, PP –
Prevencijos poskyris, NRPVG – nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupė, VOS – Valdymo organizavimo skyrius, ONTS – Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius, NTS –
Nusikaltimų tyrimo skyrius, IRP – Informatikos ir ryšių poskyris, VTG – vidaus tyrimų grupė, ENTP – Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyris, KPS – Kelių policijos skyrius.
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2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė 2013–2015-iesiems metams
Vertinimo kriterijaus reikšmė

01-0301

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2013 metų planas/patvirtinta
2014
metų
planas

2015
metų
planas

1 –as programos tikslas – Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius

R-01-03-01-01

R-01-03-01-03

R-01-03-01-04

R-01-03-01-05

Policijos personalo kaita ne
didesnė kaip (proc.)
Policijos reagavimo (atvykimo)
į įvykius pagal A tipo įvykių
kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 12 min.
(proc.)
Policijos reagavimo (atvykimo)
į įvykius pagal B tipo įvykių
kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 20 min.
(proc.)
Policijos reagavimo (atvykimo)
į įvykius pagal C tipo įvykių
kategoriją dalis, kai maksimali
reagavimo trukmė 1 val. ir kai
reaguoti būtina (proc.)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

75

75

75

75

75

75
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2014
metų
planas

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

23

23

23

23

23

23

5

7

9

10

10

10

400

400

400

400

400

400

7

12

17

20

20

20

40

40

40

40

40

40

70

70

70

70

70

70

III ketv.

Vertinimo kriterijaus
kodas

metų

01-0301-06

Programos elementas

I ketv.

Kodas

I pusm.

2013 metų planas/patvirtinta
2015
metų
planas

6-as uždavinys – Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje
P-01-03-01-06-01

P-01-03-01-06-02

P-01-03-01-06-03

P-01-03-01-06-04

P-01-03-01-06-05

P-01-03-01-06-06
P-01-03-01-06-07

Ištirtų nusikalstamų veikų
skaičiaus didėjimas (proc.)
Surasto, paimto, savanoriškai
atlyginto turto, pinigų vertybinių
popierių ir užsienio valiutos
dalis nuo nustatytos turtinės
žalos dydžio (proc.)
Parengta ir kartu su
savivaldybėmis įgyvendinta
prevencinių programų, skaičius
Gyventojų, nuolat
bendradarbiaujančių su policija
(policijos rėmėjų), skaičius
Fizinių asmenų, turinčių
civilinės apyvartos ginklus,
atliktų patikrinimų dalis nuo
bendro asmenų, turinčių
civilinės apyvartos ginklus,
skaičiaus (proc.)
Surastų ieškomų įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų
asmenų dalis (proc.)
Surastų dingusių be žinios
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

P-01-03-01-06-08

P-01-03-01-06-09

P-01-03-01-06-10

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

asmenų dalis (proc.)
Per 6 mėn. trukmę ištirtų
nusikalstamų veikų dalis nuo
visų ištirtų nusikalstamų veikų
(proc.)
Suderintas su Lietuvos
Respublikos generalinės
prokuratūros vertinimo
kriterijumi P-01-01-01-04
„Vidutinė ikiteisminio tyrimo
trukmė (kalendorinėmis
dienomis)“.
Teismo negrąžintų tyrimui
papildyti baudžiamųjų bylų
dalis (proc.)
Atitinka Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-0128 „Teismo negrąžintų tyrimui
papildyti baudžiamųjų bylų
dalis (proc.)“.
Nusikalstamų veikų, perduotų
teismui pareiškimu dėl proceso
užbaigimo baudžiamuoju
įsakymu ir visų ištirtų
nusikalstamų veikų santykis

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

2014
metų
planas

74

74

74

74

75

76

98

98

98

98

98

98

20

20

20

20

21

22

III ketv.

Programos elementas

I ketv.

Kodas

I pusm.

2013 metų planas/patvirtinta
2015
metų
planas
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

P-01-03-01-06-11

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

(proc.)
Suderintas su Lietuvos
Respublikos generalinės
prokuratūros vertinimo
kriterijumi P-01-01-01-08
„Nusikalstamų veikų, perduotų
teismui pareiškimu dėl
baudžiamojo įsakymo ir visų
ištirtų nusikalstamų veikų
santykis (proc.)“.
Nusikalstamų veikų, perduotų
teismui pagreitinto proceso
tvarka ir visų perduotų į teismą,
santykis (proc.)
Atitinka Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros
vertinimo kriterijų P-01-01-0109 „Nusikalstamų veikų,
perduotų teismui pagreitintu
procesu ir visų ištirtų
nusikalstamų veikų santykis
(proc.)“.

7

7

7

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2013 metų planas/patvirtinta
2014
metų
planas

2015
metų
planas

7

8

9

30

Vertinimo kriterijaus reikšmė

P-01-03-01-06-12

01-0601

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Ištirtų nusikalstamų veikų
nutraukiant ikiteisminį tyrimą
nereabilituojančiais pagrindais ir
visų ištirtų nusikalstamų veikų
santykis (proc.)
Suderintas su Lietuvos
Respublikos generalinės
prokuratūros vertinimo
kriterijumi P-01-01-01-07
„Ištirtų nusikalstamų veikų
nutraukiant ikiteisminį tyrimą
nereabilituojančiais pagrindais
ir visų ištirtų nusikalstamų veikų
santykis (proc.)“.

13

13

13

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2013 metų planas/patvirtinta
2014
metų
planas

2015
metų
planas

13

13

13

1. Priemonė : 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
Proceso ar indėlio kriterijus
Viešosios tvarkos palaikymas
(valandos)
Viešosios tvarkos palaikymo
masiniuose renginiuose trukmė
(valandos)
Gauti pranešimai apie
nusikalstamas veikas ir kitus

20000 40000 60000

80000

80000

80000

1200

2400

3600

5000

5000

5000

5000

10000 15000

20000

20000

20000
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

įvykius (skaičius)
Išaiškinti Kelių eismo taisyklių
(toliau – KET) pažeidimai, (sk.)
Išaiškinti neblaivūs ar apsvaigę
nuo narkotinių ar psichotropinių
medžiagų asmenys, vairavę
transporto priemones, (skaičius)
Įgyvendinti tęstiniai projektai
bei kitų prevencinės priemonės
(skaičius)
Atliktų susitikimų su
bendruomenėmis (skaičius)
1. Policijos rėmėjai, (skaičius)
2. Jaunieji policijos rėmėjai (sk.)
Išduoti leidimus įsigyti, laikyti
ir nešioti civilinės apyvartos
šaunamuosius ginklus, (sk.)
Konvojuoti asmenis (skaičius)
Reidų, siekiant nustatyti
užsieniečių atvykimo į Lietuvos
Respubliką, gyvenimo joje,
vykimo per ją tranzitu ir
išvykimo iš jos tvarkos
pažeidimus, (skaičius)

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

2014
metų
planas

2500

5000

7500

10000

10000

10000

55

110

165

220

220

220

15

30

45

50

50

50

20

70

100

140

140

140

300
100

300
100

300
100

300
100

300
100

300
100

100

200

300

400

400

400

800

1600

2400

3000

3000

3000

10

20

30

40

40

40

I ketv.

Kodas

I pusm.

2013 metų planas/patvirtinta
2015
metų
planas
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Išduoti asmens tapatybę
patvirtinantys dokumentai
(asmens tapatybės dok. (sk.)
Užregistruotų nusikalstamų
veikų (skaičius per metus)
Pagreitinto proceso tvarka ištirtų
nusikalstamų veikų dalis
palyginus su visų ištirtų
nusikalstamų veikų skaičiumi
(procentai)
Ištirtų nusikalstamų veikų
(skaičius per metus)
Užregistruota nusikalstamų
veikų susijusių su neteisėta
akcizinių prekių apyvarta
(nusikalstamų veikų sk. per
metus)
Užregistruota nusikalstamas
veikas, susijusių su
narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis,
(šios rūšies nusikaltimų per
metus skaičius )
Įvykio vietų skaičius, kuriose
buvo surasta tyrimo objektų (sk)

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

2014
metų
planas

5000

10000 15000

20000

20000

20000

500

1000

1500

2000

2000

2000

6

6

6

6

6

6

300

600

900

1200

1200

1200

4

8

12

15

15

15

7

14

20

25

25

25

250

500

750

900

900

900

III ketv.

Programos elementas

I ketv.

Kodas

I pusm.

2013 metų planas/patvirtinta
2015
metų
planas
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Parengti ir patvirtinti įsakymai
veiklos klausimais (sk.)
Pateikta visuomenei
informacijos per žiniasklaidos
priemones, (skaičius)
Atliktos
vidaus
kontrolės
procedūros, suteikta praktinė ir
metodinė pagalba išvykstant į
vietą (sk.):
- 8 tikslinius patikrinimus;
- 4 netikėtus patikrinimus.
Atlikti tarnybinių patikrinimai,
(skaičius)
Darbuotojų kaita (proc.)
Telšių aps. VPK veiklos plano
parengimas
Darbuotojų duomenų tvarkymo
atvejų VRIS CDB, POLIS ir
OIS teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimai – 15 proc. vieno
padalinio darbuotojo, tikrinant
ne mažiau 3 kartų prisijungimo
teisėtumą
Organizuota
korupcijos
prevencijos mokymų (sk.)

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

2014
metų
planas

150

300

450

500

500

500

75

150

225

300

300

300

2

6

9

12

13

14

25

50

75

100

100

100

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

1

-

-

1

1

1

15

15

15

15

15

15

3

6

9

12

12

12

I ketv.

Kodas

I pusm.

2013 metų planas/patvirtinta
2015
metų
planas
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

01-0602

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2013 metų planas/patvirtinta
2014
metų
planas

2015
metų
planas

Parengta procesinių dokumentų
100
100
100
100
100
100
atstovaujant teismuose – proc.
Pareigūnų, atitinkančių fizinį
pasirengimo
reikalavimus
95
95
95
95
95
95
(proc.)
Įvykdyti 100 proc. planuotų
100
100
100
100
100
100
bendrų tarnybinių mokymų.
Elektroniniu
paštu
išsiųstų
5000 10000 15000 20000 20000 20000
dokumentų (sk.)
Parengti dokumentacijos planai,
1
2
2
2
jų papildymų sąrašai
2 Priemonė. Užtikrinti teritorinių policijos įstaigų informacinės ir kitos infrastruktūros funkcionavimą ir plėtrą bei išlaikyti materialųjį ir
nematerialųjį turtą.
Reagavimas į informacinės
sistemos incidentus ir iškilusių 100
100
100
100
100
100
problemų šalinimas (proc.)
Parengti darbui ir prijungti (AD)
prie vietinio kompiuterių tinklo
33
40
40
kompiuterinę techniką (sk.)
Transporto priemonėms išlaikyti
168
336
504
673,1
700
700
lėšos (tūkst. Lt.)
Tinkamoms darbo sąlygoms
232
464
696
928,2
1000
1000
sudaryti skirtos lėšos (Lt.)
Surengtų
ilgalaikio
ir
1
1
1
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

trumpalaikio materialiojo turto,
pripažinto
nereikalingu
ar
nebetinkamu
naudoti,
pardavimo viešųjų aukcionų
(skaičius)
Asignavimų panaudojimas pagal
patvirtintą sąmatą (proc.)
Organizuotų viešųjų pirkimų per
CVP IS (proc.)
Nacionalinės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano
priemonių įgyvendinimas
(skirtos lėšos)
Uždavinys – Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
Priemonė
Teikti
Pajamos gautos už teikiamas
mokamas specialiąsias
paslaugas ir už trumpalaikio ir
paslaugas
P-01-03-01-07-01
ilgalaikio materialiojo turto
suinteresuotiems
nuomą (tūks. Lt.)
asmenims
Kitos priemonės
1. Vadovaujantis Viešųjų
1. Įvykdytų viešųjų pirkimų
pirkimų įstatymo 151 str.,
vertė (tūkst. Lt)
atsižvelgti į Lietuvos

2014
metų
planas

25

50

75

100

100

100

50

50

50

50

55

60

-

8100

-

8100

9000

9000

10

20

30

40

40

40

-

-

-

1370,3

III ketv.

Vertinimo kriterijaus
kodas

metų

01.07

Programos elementas

I ketv.

Kodas

I pusm.

2013 metų planas/patvirtinta
2015
metų
planas

1370,3 1370,3
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Respublikos Seimo 2011
m.
birželio
16
d.
nutarimu Nr. XI-1457
patvirtintos nacionalinį
saugumą
stiprinančios
Lietuvos
Respublikos
nacionalinės kovos su
korupcija
2011–2014
metų programos (Žin.,
2011, Nr. 77-3727) 9.4
p.,
šios
programos
priemonių plano IV
skyriaus
nuostatas,
spręsti dėl priemonių ir
vertinimo
kriterijų
įtraukimo į Telšių aps.
VPK metinius veiklos
planus. Užtikrinti, kad
prekių, paslaugų ir darbų
viešieji
pirkimai,
atliekami
Centrinės
viešųjų
pirkimų
informacinės
sistemos
priemonėmis kiekvienais
kalendoriniais
metais
sudarytų ne mažiau kaip

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

metų

Vertinimo kriterijaus
kodas

III ketv.

Programos elementas

I pusm.

Kodas

I ketv.

2013 metų planas/patvirtinta
2014
metų
planas

2015
metų
planas

37

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

1. Teiktų pasiūlymų (sk.)

1. Dalyvauta darbo
priemonėse (sk.)

grupės

metų

50 procentų policijos
įstaigos viešųjų pirkimų
bendrosios vertės.
2.Išnagrinėti teritorinių
policijos įstaigų tyrėjų
veiklos organizavimo
ypatumus ir parengti
rekomendacijas dėl šių
pareigybių santykio
nustatymo nuo didžiausio
leistino pareigybių
skaičiaus.
3. Sudaryti Policijos
departamento, policijos
įstaigų ir Generalinės
prokuratūros atstovų
darbo grupę tyrėjų darbo
krūvių skaičiavimo
metodikai parengti ir, ją
parengus, nustatyti tyrėjų
poreikį pavestiems
ikiteisminio tyrimo
uždaviniams įgyvendinti.

Vertinimo kriterijaus
kodas

2014
metų
planas

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

III ketv.

Programos elementas

I ketv.

Kodas

I pusm.

2013 metų planas/patvirtinta
2015
metų
planas
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Viršininkas

Alfonsas Motuzas

Vyriausiasis finansininkas

Stefanija Eigirdienė

Parengė
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas

Gintautas Kėras

