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POLICIJOS ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA
POLICIJOS 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 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamoje
teritorijoje.
POLICIJOS STRATEGINIS (-IAI) TIKSLAS (-AI)
STRATEGINIS TIKSLAS–
GERINTI POLICIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ (kodas 01)
Strateginis tikslas suformuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatas, išorės ir vidaus auditorių rekomendacijas, policijos misiją ir paskirtį,
vykdomus policijos veiklos optimizavimo procesus.
Telšių apskrities VPK įgyvendinamas Policijos departamento 03 programa „Teisėtvarkos
užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas“ prisidės prie
strateginio tikslo įgyvendinimo.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti nustatyti 3 efekto kriterijai:
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POLICIJOS ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETAI
1. Didinti policijos rėmėjų ir saugios kaimynystės bendrijų skaičių, skatinant visuomenę
dalyvauti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijoje, kartu spręsti viešojo
saugumo užtikrinimo bei saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo klausimus.
2. Stiprinti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, taip pat nusikalstamų veikų, susijusių su
organizuotu nusikalstamumu, narkotikais bei nusikaltimų, kuriais padaroma didelė žala
asmenims ir valstybei, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą.
3. Policijos pajėgų operatyvus reagavimas į teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas.
4. Nusikalstamų veikų šalies ekonomikai tyrimas ir užkardymas.
5. Viešosios tvarkos ir eismo saugumo kontrolė..
6. Mokymų organizavimas bei kvalifikacijos kėlimas policijos komisariato padaliniuose.
7. Korupcijos rizikos valdymas ir darbo drausmė.

VEIKLOS KONTEKSTAS IR REZULTATŲ ANALIZĖ
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 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.
2012 m. pradžioje Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamoje
teritorijoje gyveno 173,1 tūkst. žmonių, t.y. 5,4 % 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 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.
2011 m. gruodžio mėnesį „Baltijos tyrimai“ vykdė apklausą, kurios metu Lietuvos
gyventojai išsakė savo nuomonę apie policijos darbą. Apklausa parodė, kad net 66 proc. Telšių
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apskrities gyventojų pasitiki policija. 71 proc. apklaustųjų Telšių apskrityje šalies policijos darbą
vertina gerai. Net 80 proc. apklaustųjų Telšių apskrities policijos darbą vertina gerai, ir tai yra
geriausias rezultatas Respublikoje. 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.
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 priemonių mažinti sąnaudas. 2011 m.
gruodžio 15 d. įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Prognozuojama, kad
ypač daug degalų ir pareigūnų darbo laiko sąnaudų pareikalaus naujai priimto įstatymo dėl smurto
artimojoje aplinkoje įgyvendinimas, tai gali turėti įtakos greitam ir operatyviam policijos
reagavimui į įvykius. Todėl 2012 metais policijos pareigūnams teks šioje srityje spręsti iškilusias
labai 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 sunkumų su turimais finansiniais ir žmogiškaisiais resursais ir
2012 metais bus siekiama pateisinti visuomenės lūkesčius viešojo saugumo srityje.
Remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistinių ataskaitų duomenimis 1
per 2011 metus Telšių apskrities policijos įstaigose užregistruotos 2787 nusikalstamos veikos. Iš jų
54,1 % arba 1505 nusikalstamos veikos ištirtos.
Iš visų užregistruotų nusikalstamų veikų – 2499 nusikaltimai arba 89,6 %. Iš jų ištirta
53,6% arba 1340 nusikaltimų. Užregistruoti 283 baudžiamieji nusižengimai, tai sudaro 10,2 % visų
užregistruotų nusikalstamų veikų. Iš jų 58,3% arba 165 baudžiamieji nusižengimai ištirti. Per 2011
metus nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiskirstė sekančiai: Mažeikių r. –1649,3;
Plungės r.–1875,2; Rietavas – 1557,7; Telšių r. – 1607,1; Telšių aps. – 1687,5, kai šalies vidurkis
2473.
Apskrities rajonuose aukščiausias nusikalstamų veikų ištyrimas per 2011 metus buvo:
Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate –60,2 %, Plungės r. policijos komisariate –
54,3 %, Mažeikių r. policijos komisariate – 51,2 % ir Rietavo policijos komisariate – 38,5 %.
Telšių aps. VPK veikla, susijusi su nusikalstamų veikų atskleidimu ir tyrimu,
organizuojama efektyviai. Sudarytos specializuotos grupės nusikalstamoms veikoms tirti.
Tikimasi, kad 2012 m. nusikalstamų veikų ištyrimo procentas kils, nors darbuotojų darbo krūviai,
palyginti su 2010–2011 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 – 1281 byla (85,1 %);
Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai. 2011 metais Telšių apskrityje užregistruoti 137 labai
sunkūs ir sunkūs nusikaltimai arba 4,9 % nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų. Ištirta 115 šios
rūšies nusikaltimų arba 83,9 % (2010 m. – 87,5 %).
Nužudymai. Per 2011 metus Telšių apskrityje užregistruota 13 nusikaltimų – 4 Telšių aps.
VPK, 2- Rietavo PK, Mažeikių r. PK- 6, Plungės r. PK-1, ištirta 12 nusikaltimų.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai. Per dvylika mėnesių Telšių apskrities policijos įstaigose
užregistruoti 9 nusikaltimai. Ištirta 10 nusikaltimų.
Išžaginimai. 2011 m. Telšių apskrities policijos komisariatuose užregistruota 22
1

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys. http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280
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išžaginimai, ištirta 20 nusikaltimų.
Plėšimai. Per dvylika mėnesių Telšių apskrityje užregistruota 69 plėšimai (2010 m. – 105),
iš kurių ištirti 56 arba 81,2 %.
Vagystės. Per dvylika mėnesių Telšių apskrities policijos komisariatuose užregistruotos
1252 vagystės, kas sudaro 44,9 % visų užregistruotų nusikalstamų veikų. Iš jų 1113 vagysčių yra
nusikaltimai ir 139 - baudžiamieji nusižengimai. Ištirta 410 nusikaltimų - vagysčių (32,7 %) ir 63
baudžiamieji nusižengimai – vagystės (45,3 %).
Transporto priemonių vagystės. 2011 metais apskrityje užregistruotos 127 transporto
priemonių vagystės arba 10 % nuo visų užregistruotų vagysčių, iš kurių 50 yra automobilių
vagystės. Ištirtos 25 tr. pr. vagystės arba 19,6 % ir ištirta 14 automobilių vagysčių arba 28 %.
Nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis. Per
2011 metus užregistruotos 52 nusikalstamos veikos, susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis
medžiagomis (2010 m. – 26), ištirta 40 veikų arba 76,9 %.
Sukčiavimas. Apskrities komisariatuose užregistruoti 154 sukčiavimo atvejai (2010 m. –
105). Ištirta 87 arba 56,5 % šios rūšies nusikaltimų.
Nusikaltimai finansų sistemai. Telšių apskrityje užregistruoti 93 šios rūšies nusikaltimai
(2010 m. – 71), ištirti 72 nusikaltimai arba 77,4 % (2010 m. – 69 arba 97,2 % ).
Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas ar realizavimas. 2011 m.
Telšių apskrityje užregistruota 11 šios rūšies nusikaltimų, kai per tą patį 2010 m. laikotarpį – 15
nusikaltimų. Ištirti 2 nusikaltimai arba 18,2 %.
Nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose. Per 2011 m. apskrityje užregistruotos 494
nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose, kas sudaro 17,7 % nuo visų užregistruotų
nusikalstamų veikų (2010 m. – 363). Iš šių veikų 185 padarytos gatvėse (2010 m. – 150). Ištirta 283
nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose, arba 57,3 % (2010 m. – 252 arba 69,4 %).
Eismo įvykiai. Telšių apskrities keliuose per 2011 m. įvyko 751 eismo įvykis, iš kurių 140
įskaitinių. Juose 9 žmonės žuvo ir 190 sužeista.
Turtinės žalos. Per 2011 metus policijos komisariatuose nustatytas turtinės žalos dydis
sudarė 4432490 Lt (2010 m. –19017901 Lt). Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu
turtinės žalos dydis padidėjo 2530700 Lt arba 133,1 proc. Valstybei padaryta žalos už 51727 Lt
(2010 m. – 76198 Lt), fiziniam asmeniui – 958623 Lt (2010 m. – 812651 Lt), juridiniam asmeniui –
3422140 Lt (2010 m. – 1012941 Lt). Per 2011 m. savanoriškai atlygintos žalos suma sudarė 257022
Lt; surasto turto – 188799 Lt; paimta turto (daiktų, pinigų) 42381 lito sumai. Surasto, paimto,
savanoriškai atlyginto turto, pinigų vertybinių popierių ir užsienio valiutos dalis nuo nustatytos
turtinės žalos dydžio (proc.) – 11,0 procentų.
Siekiant užkardyti nusikalstamų veikų didėjimą ir atsižvelgiant į finansinius išteklius,
2012 m. Telšių aps. VPK ir toliau organizuos policines prevencines priemones, kurios, tikimasi,
duos teigiamų rezultatų. Apie tai bus teikiama informacija visuomenei.
2012 metų veiklos plano priedai:
1 lentelė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų,
prioritetų, tarpinstitucinių programų ir planų priemonių įgyvendinimas.
2 lentelė. 2012-ųjų metų veiksmų planas ir vertinimo kriterijų skaičiavimo metodai.
3 lentelė. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė.
Viršininkas
_______________________________
(įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

Parengė
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas
_______________________________
__________________
(pareigos)

(parašas)

Alfonsas Motuzas
_______________
(vardas, pavardė)

Gintautas Kėras
_______________
(vardas, pavardė)
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2011 metų veiklos plano priedas
1 lentelė. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS NUOSTATŲ, PRIORITETŲ,
TARPINSTITUCINIŲ PROGRAMŲ IR PLANŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Įvykdymo
data
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS NUOSTATOS, PRIORITETAI
Lietuvos Respublikos
Nr. 128. Tobulinsime policijos ir kitų viešojo saugumo srityje Telšių aps. VPK
2012 m.
Vyriausybės 2008–2012 metų
veikiančių institucijų valdymo sistemą. Ypatingą dėmesį skirsime jų viršininko
I–IV
programos įgyvendinimo
funkcijų optimizavimui ir veiklos bei išteklių naudojimo kontrolės pavaduotojai,
ketvirtis
priemonės, patvirtintos Lietuvos stiprinimui. Įgyvendinsime Lietuvos policijos sistemos plėtros policijos komisariatų
Respublikos Vyriausybės (toliau programą. Atsisakysime komercinių ir kitų nebūdingų policijos viršininkai
– LRV) 2009 m. vasario 25 d.
funkcijų.
nutarimu Nr.189 (Žin., 2009,
Nr. 129. Įgyvendinsime priemones ikiteisminio tyrimo efektyvumui
Nr. 33-1268)
didinti. Supaprastinsime policijoje vykdomas procedūras, dalį jų
perkelsime į elektroninę erdvę.
Nr. 140. Įgyvendinsime kompleksines priemones kovai su
organizuotu nusikalstamumu, ypač su naujomis jo formomis.
Išskirtinį dėmesį skirsime prekybos žmonėmis, nelegalios
migracijos, neteisėtos narkotikų ir ginklų apyvartos, pinigų ir kitų
mokėjimų priemonių padirbinėjimo, pinigų plovimo, kontrabandos
kontrolei,
nusikalstamų
grupuočių
ekonominio
pagrindo
sunaikinimui.
Nr. 143. Kompleksinėmis priemonėmis stiprinsime eismo saugumą,
tobulinsime eismo priežiūros organizavimą, šalies mastu sukuriant
eismo kontrolės sistemą policijoje.
Nr. 144. Užtikrinsime tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą
kovos su nusikaltimais srityje.
TARPINSTITUCINIŲ PROGRAMŲ IR TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ PRIEMONĖS
Lietuvos Respublikos programa Priemonė – vykdyti Lietuvos Respublikos programos prieš
Telšių aps. VPK
2012 m.
prieš terorizmą, patvirtinta
terorizmą įgyvendinimo priemones.
viršininko
I–IV
LRV 2007 m. rugpjūčio 29 d.
pavaduotojas Linas
ketvirtis
nutarimu Nr. 927
Špakauskas,
Dokumentas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai
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Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

3.

Nacionalinės gyventojų
senėjimo pasekmių įveikimo
strategijos įgyvendinimo 2005–
2013 m. priemonės, patvirtintos
LRV 2005 m. sausio 10 d.
nutarimu Nr. 5 (Žin., 2005, Nr.
5-112)

42. Priemonė – parengti, patvirtinti ir įgyvendinti teritorinių
policijos įstaigų vietines prevencines programas, skirtas vyresnio
amžiaus žmonių saugumui užtikrinti.

4.

Valstybinės smurto prieš
moteris mažinimo strategijos
įgyvendinimo 2010−2012 m.
priemonių planas, patvirtintas
LRV 2009 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimu Nr. 853 (Žin., 2009,
Nr. 101-4216)

5.

Prekybos žmonėmis prevencijos
ir kontrolės 2009–2012 metų
programa, patvirtinta LRV 2009
m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr.
1104 (Žin. 2009, Nr. 112-4761)

6.

Nacionalinės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
programos 2010−2012 metų
įgyvendinimo priemonių planas,
patvirtintas LRV 2010 m. kovo
10 d. nutarimu Nr. 247 (Žin.
2010, Nr.31-1433)

3.1. Priemonė – kaupti, sisteminti ir analizuoti statistinius
duomenis, susijusius su pranešimais apie smurtą prieš moteris,
gautais teritorinėse policijos įstaigose, taip pat statistinius duomenis
apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotas ir ištirtas
nusikalstamas veikas, susijusias su smurtu prieš moteris (paplitimą,
dinamiką, tendencijas); pagal kompetenciją rengti pasiūlymus dėl
efektyvesnių smurto prieš moteris prevencijos ir užkardymo
priemonių.
2.1. Priemonė – sudaryti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio,
Šiaulių, Vilniaus miestų, Tauragės, Telšių, Utenos rajonų ir
Marijampolės savivaldybėse prekybos žmonėmis prevencijos ir
kontrolės koordinacines darbo grupes, į jas įtraukti teisėsaugos
institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų,
institucijų atstovus.
3. Priemonė – organizuoti prevencinius renginius vaikams, siekiant
ugdyti jiems tinkamo elgesio visuomenėje normas ir atsakomybę,
užimti juos prasminga ir turininga veikla, gerinti policijos įvaizdį
tarp vaikų.

Atsakingi vykdytojai
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys, Viešosios
tvarkos skyriaus
Prevencijos poskyris,
policijos komisariatų
viršininkai
Viešosios tvarkos
skyriaus Prevencijos
poskyris ,
policijos komisariatų
viršininkai

Organizuoto
nusikalstamumo
tyrimo skyrius

Viešosios tvarkos
skyriaus Prevencijos
poskyris, policijos
komisariatų viršininkai
Telšių aps. VPK
6. Priemonė – parengti ir vykdyti bendrus prevencijos planus,
viršininko
siekiant užkirsti kelią kontrabandai pasienyje su Rusijos Federacija
pavaduotojai, policijos
ir vaikų įtraukimui į šią nusikalstamą veiklą.
komisariatų viršininkai

Įvykdymo
data

2012 m.
I–IV
ketvirtis

2012 m.
I–IV
ketvirtis

2012 m.
I–IV
ketvirtis

2012 m.
I–IV
ketvirtis
2012 m.
I–IV
ketvirtis
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Eil.
Nr.

7.

Dokumentas

Valstybinės saugaus eismo
plėtros 2011–2017 metų
programos įgyvendinimo
tarpinstitucinis 2012–2014 metų
veiklos planas, patvirtintas
LRV 2011 m. spalio 5 d.
nutarimu Nr. 1165 (Žin. 2011,
Nr. 123-5831)

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Viešosios tvarkos
7. Priemonė – skleisti saugios kaimynystės idėjas ir skatinti
skyriaus Prevencijos
gyvenamųjų vietovių bendruomenes steigti saugios kaimynystės
poskyris, policijos
grupes.
komisariatų viršininkai
Viešosios
tvarkos
8. Priemonė – organizuoti prevencijos priemones, skirtas gyventojų
skyriaus Prevencijos
turto apsaugai stiprinti, skleisti per visuomenės informavimo
poskyris,
Valdymo
priemones informaciją apie apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų
organizavimo skyrius,
būdus ir priemones (slaptas daiktų žymėjimas, apsaugos sistemų
policijos komisariatų
įrengimas).
viršininkai
Viršininko
12. Priemonė – rengti susitikimus su gyventojais, švietimo įstaigų,
pavaduotojas
verslo bendruomenių atstovais ir kitais socialiniais partneriais –
A.Stirbys, Viešosios
teikti jiems informaciją apie kriminogeninę būklę, apsaugos nuo
tvarkos
skyriaus
nusikalstamų veikų būdus ir priemones, bendradarbiavimo su
Prevencijos poskyris,
policija galimybes ir naudą, tam naudoti policijos prevencinį
policijos komisariatų
autobusą.
viršininkai
16. Priemonė – išnagrinėti poreikį ir galimybes policijos įstaigose Telšių aps. VPK
taikyti kriminogeninių reiškinių pasiskirstymo aptarnaujamoje viršininko
teritorijoje žemėlapius ir prireikus organizuoti jų diegimą šiose pavaduotojas Linas
įstaigose.
Špakauskas.
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
1. Tikslas – užtikrinti eismo dalyvių švietimą saugaus eismo Stirbys, Kelių
policijos skyrius,
srityje (01)
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai

Įvykdymo
data
2012 m.
I–IV
ketvirtis
2012 m.
I–IV
ketvirtis

2012 m.
I–IV
ketvirtis

2012 m.
I–IV
ketvirtis
2012 m.
I–IV
ketvirčiai
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Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
1.2. Uždavinys – švietimo įstaigose ugdyti vaikų saugaus eismo
Stirbys, Kelių
kultūros įgūdžius (01-02)
policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
pavaduotojas Artūras
(P-01-02-02) policijos įstaigų, kuriose yra vaikų saugaus eismo Stirbys, Kelių
(saugaus elgesio) klasės, skaičius – 2;
policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
Telšių aps. VPK
(P-01-02-03) Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas
viršininko
gyvybes keliuose“ dalyvių skaičius- (tūkst.) – 2.
pavaduotojas Artūras
Stirbys, Kelių
policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
1.2.2. Priemonė – policijos įstaigose įrengti saugaus eismo klases
Telšių aps. VPK
(esant patalpoms ir finansavimui).
viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys, Kelių
policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
1.2.5. Priemonė – organizuoti Lietuvos mokinių konkursą
Telšių aps. VPK
„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, skirtą saugaus eismo
viršininko
įgūdžiams ugdyti.
pavaduotojas Artūras
Stirbys, Kelių

Įvykdymo
data
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
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Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

1.3. Uždavinys – šviesti visuomenę.

Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams
(P-01-03-01) Nuolat atnaujinamos informacijos apie saugaus eismo
būklę šaltinių skaičius internete, televizijoje, radijuje, spaudoje ir
kitur (skaičius) – 42.

1.3.1. Priemonė - nuolat informuoti visuomenę per spaudą,
televiziją, radiją, internetą ir (arba) kitais būdais apie saugaus eismo
būklę šalyje.
2. Tikslas – užtikrinti eismo dalyvių kontrolę (02)

Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
(R-02-01) Surengta saugaus eismo akcijų, kurių metu aktyviau
kontroliuojami eismo dalyviai (skaičius) – 71.

Atsakingi vykdytojai
policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas
V.Akavickis
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys, Kelių
policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
Valdymo
organizavimo skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys, Kelių
policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys, Kelių
policijos skyrius,
policijos komisariatų

Įvykdymo
data

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
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Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

2.1.1. Priemonė – nuolat vykdyti eismo dalyvių kontrolę, pagal į
kasmet rengiamus išsamius eismo dalyvių kontrolės planus,
suderintus su Valstybine eismo saugumo komisija.
2.2. Uždavinys – vykdyti pavojingo ir chuliganiško elgesio
kontrolę

Atsakingi vykdytojai
viršininkai
Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,

Įvykdymo
data
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
(P-02-02-01) Surengta saugaus eismo akcijų, kurių metu aktyviau
kontroliuojami pavojingai ir chuliganiškai vairuojantys asmenys,
(skaičius) –14.
2.2.1. Priemonė – rengti saugaus eismo akcijas, skatinančias
kultūringą eismo dalyvių elgesį, kurių metu būtų aktyviau
kontroliuojami pavojingai ir chuliganiškai vairuojantys asmenys.
Apie numatomas kontrolės akcijas ir jų rezultatus informuoti
visuomenę.
2.3. Uždavinys – vykdyti neblaivių eismo dalyvių kontrolę

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
Valdymo
organizavimo skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
(P-02-03-01) Surengta saugaus eismo akcijų, kurių metu aktyviau
kontroliuojami vairuotojai, apsvaigę nuo narkotinių medžiagų,
(skaičius) – 23.

Telšių aps. VPK
viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
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Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas
2.3.1. Priemonė – rengti saugaus eismo akcijas, nukreiptas prieš
vairavimą apsvaigus, kurių metu būtų aktyviau kontroliuojami
vairuotojai, apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų. Apie numatomas kontrolės akcijas ir jų rezultatus
informuoti visuomenę.
2.4. Uždavinys – vykdyti važiavimo greičio kontrolę.
Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
(P-02-04-01) Surengta saugaus eismo akcijų, kurių metu aktyviau
kontroliuojami leidžiamą važiavimo greitį viršijantys vairuotojai,
(skaičius) – 13.
2.4.1. Priemonė – rengti saugaus eismo akcijas, skatinančias
laikytis leidžiamo važiavimo greičio, kurių metu būtų aktyviau
kontroliuojami leidžiamą važiavimo greitį viršijantys vairuotojai.
Apie numatomas kontrolės akcijas ir jų rezultatus informuoti
visuomenę.
2.5. Uždavinys – vykdyti saugos priemonių naudojimo kontrolę.
Vertinimo kriterijus ir jo reikšmės 2012 metams:
(P-02-05-01) Surengta saugaus eismo akcijų, kurių metu aktyviau
kontroliuojami eismo dalyviai, nenaudojantys privalomų saugos
priemonių (skaičius) – 14.
2.5.1. Priemonė – rengti saugaus eismo akcijas, skatinančias
naudoti automobilio, motociklo, dviračio ar kitas saugos priemones,
kurių metu būtų aktyviau kontroliuojami eismo dalyviai,
nenaudojantys šių priemonių. Apie numatomas kontrolės akcijas ir
jų rezultatus informuoti visuomenę.
2.6. Uždavinys – vykdyti šviesos atšvaitų naudojimo kontrolę.

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

Įvykdymo
data
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai, Valdymo
organizavimo skyrius

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Atsakingi vykdytojai
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Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
(P-02-06-01) Surengta saugaus eismo akcijų, kurių metu aktyviau
kontroliuojami eismo dalyviai, tamsiuoju paros metu nenaudojantys
šviesos atšvaitų ar šviečiančių žibintų, nedėvintys drabužių su šviesą
atspindinčiais elementais (skaičius) – 7.
2.6.1. Priemonė – rengti saugaus eismo akcijas, skatinančias naudoti
šviesos atšvaitus ir dėvėti drabužius su šviesą atspindinčiais
elementais, kurių metu būtų aktyviau kontroliuojami eismo dalyviai,
nenaudojantys šių priemonių. Apie numatomas kontrolės akcijas ir
jų rezultatus informuoti visuomenę.
4. Tikslas – didinti transporto priemonių saugumą (04)

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai, Valdymo
organizavimo skyrius

4.1. Uždavinys - atlikti transporto priemonių techninės būklės
kontrolę.
Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
Keliuose atliktų transporto priemonių techninės būklės patikrinimų
skaičius (tūkst. vienetai) – 142,52 (71 500), iš jų :
Telšių aps. VPK – 5 580;
4.1.1. Priemonė – ne rečiau kaip kartą per mėnesį rengti transporto
priemonių techninės būklės patikrinimą keliuose.
6.1. Uždavinys – tobulinti saugaus eismo duomenų surinkimo ir
pateikimo procesą.
Vertinimo kriterijus ir jo reikšmė 2012 metams:
(P-06-01-02) Eismo įvykių vietų, nustatytų (apibūdintų) naudojant
palydovinės navigacijos sistemą, dalis (proc.) – 6.

2

Vertinimo kriterijaus reikšmė - nuo 2011 metų kasmet pasiekiamų vertinimo kriterijų reikšmių suma.

Įvykdymo
data
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai, Valdymo
organizavimo skyrius

2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai

Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai
Kelių policijos skyrius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai
2012 m.
I–IV
ketvirčiai
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2 lentelė. 2012-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)

Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas (valstybės biudžeto lėšos)
Organizuoti ir vykdyti policines priemones viešosios tvarkos, visuomenės ir eismo saugumo, migracijos kontrolei
20182,5
02-01-01 užtikrinti, nusikalstamoms veikoms atskleisti ir tirti bei teikti kitas policijos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka,
vykdyti policijos įstaigų administravimo ir pagalbines funkcijas.
Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos skyriaus
1.1. Patruliuoti pagal
viršininkas Paulius
2012 m.
patvirtintus maršrutus
Ubavičius,
I– IV ketvirčiai
policijos komisariatų
Viešosios tvarkos viršininkai
palaikymas
1.2. Koreguoti
(valandos) –
patruliuojančių
Telšių apskrities VPK
80 000
pareigūnų tarnybų
Viešosios tvarkos skyriaus
2012 m., ne rečiau,
laiką bei maršrutus,
viršininkas Paulius
kaip kartą per
atsižvelgiant į
Ubavičius,
ketvirtį
nusikalstamų veikų
policijos komisariatų
darymo vietas bei
viršininkai
laiko analizes
Telšių apskrities VPK
1.3. Palaikyti viešąją Viešosios tvarkos
Viešosios tvarkos skyriaus
tvarką masinių
palaikymo
viršininkas Paulius
2012 m. pagal
renginių, susirinkimų masiniuose
Ubavičius,
atskirus planus
ir ekstremalių
renginiuose trukmė
policijos komisariatų
situacijų metu
(valandos) – 5000
viršininkai
01.03
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

1.4. Priimti,
registruoti ir
operatyviai reaguoti į
Gauti pranešimai
budėtojų padalinyje
apie nusikalstamas
gaunamus
veikas ir kitus
telefoninius bei kitus
įvykius (skaičius) –
pranešimus apie
20 000.
nusikalstamas veikas
ir kitus teisės
pažeidimus
Išaiškinti Kelių
1.5. Vykdyti eismo
eismo taisyklių
priežiūrą
(toliau – KET)
magistraliniuose,
pažeidimai,
krašto ir vietiniuose
(skaičius)
keliuose
- 10 000
1.6. Pravesti
Išaiškinti neblaivūs
centralizuotas
ar apsvaigę nuo
(Policijos
narkotinių ar
departamento prie
psichotropinių
VRM ar Telšių
medžiagų asmenys,
apskrities VPK)
vairavę transporto
organizuojamas eismo
priemones,
saugumo akcijas
(skaičius) – 220
1.7. Plėtoti tęstinius
Įgyvendinti
prevencinius
tęstiniai projektai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

2012 m.
I– IV ketvirčiai
Telšių apskrities VPK
Operatyvaus valdymo
skyriaus viršininkas
Aras Brasas,
policijos komisariatų
viršininkai

Telšių apskrities VPK
Kelių policijos skyriaus
viršininkas Dainius
Razminas

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių apskrities VPK
Kelių policijos skyriaus
viršininkas Dainius
Razminas,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos skyriaus

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

projektus ir
prevencines
priemones

kitas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

bei kitų
prevencinės
priemonės
(skaičius) - 50

1.8.
Rengti
Atliktų susitikimų
susitikimus
su
su
aptarnaujamos
bendruomenėmis
teritorijos
(skaičius) –140
bendruomenių nariais
1.
Policijos
rėmėjai, (skaičius)
- 300
2. Jaunieji policijos
rėmėjai (skaičius) –
100
1. Išduoti leidimus
įsigyti
civilinės
apyvartos
1.10.
Rengti
šaunamuosius
atitinkamus
ginklus (skaičius) –
dokumentus ir išduoti
400.
leidimus bei kitus
2. Išduoti leidimus
dokumentus
laikyti ir nešioti
civilinės apyvartos
šaunamuosius
1.9. Organizuoti ir
koordinuoti Policijos
rėmėjų,
Jaunųjų
policijos
rėmėjų
veiklą

Atsakingi vykdytojai

viršininkas Paulius
Ubavičius,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos skyriaus
viršininkas Paulius
Ubavičius,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos skyriaus
viršininkas Paulius
Ubavičius,
policijos komisariatų
viršininkai

Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos skyriaus
viršininkas Paulius
Ubavičius,
policijos komisariatų
viršininkai

Įvykdymo terminas

2012 m.
I– IV ketvirčiai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos skyriaus
viršininkas Paulius
Ubavičius,
policijos komisariatų
viršininkai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių apskrities VPK
viršininko
pavaduotojas
Artūras Stirbys,
policijos
komisariatų
viršininkai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių apskrities VPK
viršininko
pavaduotojas
Artūras Stirbys,
policijos
komisariatų
viršininkai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

ginklus, (skaičius)
– 400.
1.11.
Vykdyti Konvojuoti
sulaikytų, suimtų ir asmenis (skaičius)
nuteistųjų
asmenų - 3000
konvojavimą
Teikti
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims migracijos,
pilietybės,
vizų,
prieglobsčio, asmens
dokumentų išdavimo,
laisvo asmenų judėjimo
srityse.
2.1.
Vykdyti
užsieniečių
teisėto
buvimo
Lietuvos
Respublikoje kontrolę
bei spręsti klausimus
dėl
jų
teisinės
padėties

Reidų,
siekiant
nustatyti
užsieniečių
atvykimo
į
Lietuvos
Respubliką,
gyvenimo
joje,
vykimo per ją
tranzitu ir išvykimo
iš
jos
tvarkos

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Telšių
aps.
VPK
Migracijos skyriaus vyr.
specialistė Asta Ežerskienė,
policijos
komisariatų
viršininkai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas Linas
Špakauskas

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Užregistruotų
nusikalstamų veikų
(skaičius per
metus) – 2000

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

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Pagreitinto proceso
3.2.
Pagreitinto
tvarka ištirtų
proceso tvarka tirti
nusikalstamų veikų
nusikalstamas veikas.
dalis palyginus su

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas
Linas
Špakauskas,
policijos
komisariatų

pažeidimus,
(skaičius) - 40
Išduoti asmens
tapatybę
2.2. Išduoti asmens patvirtinantys
tapatybę
dokumentai (
patvirtinančius
asmens tapatybės
dokumentus
dokumentų
skaičius)
- 20 000
Organizuoti policines
priemones
nusikalstamų
veikų
atskleidimui ir tyrimui
bei kitas kriminalinės
policijos priemones
3.1.
Nagrinėti
pareiškimus
ir
pranešimus
apie
rengiamas, daromas
ar
padarytas
nusikalstamas veikas

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

3.3. Atlikti ikiteisminį
tyrimą
baudžiamosiose
bylose

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

3.5. Tirti ir užkardyti
nusikalstamas veikas,
susijusius su neteisėta
narkotikų apyvarta bei
koordinuoti apskrities
policijos komisariatų
šios darbo srities
veiklą

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

Atsakingi vykdytojai

visų ištirtų
viršininkai
nusikalstamų veikų
skaičiumi
(procentai) – 6
Telšių aps. VPK viršininko
Ištirtų nusikalstamų pavaduotojas
Linas
veikų (skaičius per Špakauskas,
metus) - 1200
policijos
komisariatų
viršininkai
Užregistruota
nusikalstamų veikų
susijusių
su Telšių aps. VPK viršininko
neteisėta akcizinių pavaduotojas
Linas
prekių
apyvarta Špakauskas,
policijos
(nusikalstamų
komisariatų viršininkai
veikų skaičius per
metus) - 15)
Užregistruota
nusikalstamas
veikas, susijusių su
Telšių aps. VPK viršininko
narkotinėmis
ir
pavaduotojas
Linas
psichotropinėmis
Špakauskas,
policijos
medžiagomis, (šios
komisariatų viršininkai
rūšies nusikaltimų
per metus skaičius
) - 25)

Įvykdymo terminas

2012 m.
I– IV ketvirčiai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

3.6.
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

Įvykio
vietų
skaičius,
kuriose
buvo
surasta
tyrimo
objektų
(skaičius) - 900

Vykdyti
administravimo
ir
pagalbines
funkcijas
bei
užtikrinti
informacinės ir kitos
infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą
4.1. Rengti teisės aktų
ir kitų dokumentų
projektus bei teikti
juos
tvirtinti
komisariato
vadovybei

Parengtų ir
patvirtintų įsakymų
veiklos klausimais
(skaičius) - 300

Atsakingi vykdytojai

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

Įvykdymo terminas

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas Vaclovas
Akavickis

2012 m.
I– IV ketvirčiai

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

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

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

Pateikta
Telšių aps. VPK Valdymo
visuomenei
organizavimo
skyriaus
informacijos
per viršininkas
Gintautas
žiniasklaidos
Kėras,
priemones,
policijos
komisariatų
(skaičius) -300
viršininkai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

4.3.
Užtikrinti
tinkamą Telšių aps.
VPK vidaus kontrolės
sistemos
funkcionavimą

Atliktos
vidaus
kontrolės
procedūros,
Telšių aps. VPK Valdymo
suteikta praktinė ir organizavimo
skyriaus
metodinė pagalba viršininkas Gintautas Kėras
išvykstant į vietą
(sk.) - 6

2012 m.
I– IV ketvirčiai

4.4. Vykdyti Telšių
pas. VPK pareigūnų
bei
tarnautojų
tarnybinių
nusižengimų
prevenciją ir tyrimą
apskrities
policijos
komisariatuose

Atlikti tarnybinių
patikrinimai,
(skaičius) 100

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

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

4.5. Vykdyti policijos
pareigūnų ir kitų
policijos
sistemos
Darbuotojų kaita
valstybės tarnautojų
(proc.) - 5
atrankos ir profesinio
ugdymo
procesą
Telšių aps. VPK
Kompiuterinių
4.6. Plėtoti Telšių
darbo
vietų
apskrities policijos
funkcionavimo
komisariatų
užtikrinimas
informacinę sistemą;
(procentais) - 100
Užtikrinti
teritorinių
policijos
įstaigų
informacinės ir kitos
02-01-02 infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą
bei išlaikyti materialųjį
ir nematerialųjį turtą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Telšių aps. VPK Personalo
skyriaus
viršininkas
Gintautas Jauga

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Telšių
aps.
Informatikos
ir
poskyrio
R.Rimkūnienė

2012 m.
I– IV ketvirčiai

VPK
ryšių
vedėja

1406,5
Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas Vaclovas
Akavickis

5.1. Racionaliai ir
efektyviai
eksploatuoti
bei
prižiūrėti Telšių aps.
VPK
padaliniams
skirtas
transporto
priemones

Transporto
priemonių
išlaikymui ir
infrastruktūros
funkcionavimui
skirti 1406,5 tūkst.
Lt.

Telšių aps. VPK Logistikos
skyriaus
vedėjas
A.Kundrotas,
Finansų
skyriaus
l.e.vedėja
S.Kazragienė

2012 m.
I– IV ketvirčiai

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(ir jų reikšmės)

5.2. Sudaryti tinkamas
darbo sąlygas Telšių
aps. VPK padalinių
darbuotojams

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Telšių aps. VPK Logistikos
skyriaus
vedėjas
A.Kundrotas,
Finansų
skyriaus
l.e.vedėja
S.Kazragienė

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Teikti trumpalaikio ir
ilgalaikio materialiojo
nuomos
ir
03-01-01 turto
vykdomos
veiklos
paslaugas
Gauti pajamas už
teikiamas paslaugas ir
už trumpalaikio ir
Planuojama gauti –
ilgalaikio materialiojo
45 tūkst.Lt
turto
nuomą
ir
pervesti į valstybės
biudžetą (PD sąskaitą)

45
Telšių aps. VPK Logistikos
skyriaus
vedėjas
A.Kundrotas,
Finansų
skyriaus
l.e.vedėja
S.Kazragienė

2012 m.
I– IV ketvirčiai

Turtui
įsigyti

PriemoPriemonės pavadinimas
nės kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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3 lentelė. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ 2012–2014 METAMS

Kodas

Programos elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2012 metų 2013 metų 2014 metų
patvirtinta
planas
planas

2-asis tikslas: Užtikrinti policijai
pavestų funkcijų vykdymą šalies
01-03-02
teritorijoje, atsižvelgiant į
visuomenės lūkesčius
R-01-03-02-01

R-01-03-02-02

R-01-03-02-03

R-01-03-02-04

R-01-03-02-05

2-ojo tikslo 1-asis uždavinys:
Įgyvendinti veiksmingą ir efektyvų
nusikalstamų veikų ir kitų teisės

Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius
pagal A tipo įvykių kategoriją dalis, kai
maksimali reagavimo trukmė 12 min.
(proc.)
Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius
pagal B tipo įvykių kategoriją dalis, kai
maksimali reagavimo trukmė 20 min.
(proc.)
Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius
pagal C tipo įvykių kategoriją dalis, kai
maksimali reagavimo trukmė 1 val. ir kai
reaguoti būtina (proc.)
Ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus
didėjimas (proc.)
Surasto, paimto, savanoriškai atlyginto
turto, pinigų vertybinių popierių ir
užsienio valiutos dalis nuo nustatytos
turtinės žalos dydžio (proc.)

60

60

60

65

65

65

75

75

75

0,5

0,5

0,5
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25

25

26

Kodas

Programos elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2012 metų 2013 metų 2014 metų
patvirtinta
planas
planas

pažeidimų prevenciją, kontrolę,
užkardymą, atskleidimą ir tyrimą bei
administruoti teritorinių policijos
įstaigų veiklą.

P-01-03-02-0102
P-01-03-02-0103
P-01-03-02-0104
P-01-03-02-0105
P-01-03-02-0106
P-01-03-02-0107
P-01-03-02-0108
P-01-03-02-01-

Parengtos ir kartu su savivaldybėmis bei
įgyvendintos prevencinės programos
(sk.)
Gyventojų, nuolat bendradarbiaujančių
su policija (policijos rėmėjų), skaičius
Fizinių asmenų, turinčių civilinės
apyvartos ginklus, atliktų patikrinimų
rodiklis nuo bendro asmenų, turinčių
civilinės apyvartos ginklus, skaičiaus
(proc.)
Surastų ieškomų įtariamųjų, kaltinamųjų
ir nuteistųjų asmenų dalis (proc.)
Surastų dingusių be žinios asmenų dalis
(proc.)
Per 6 mėn. trukmę ištirtų nusikalstamų
veikų dalis nuo visų ištirtų nusikalstamų
veikų (proc.)
Teismo negražintų tyrimui papildyti
baudžiamųjų bylų dalis (proc.)
Nusikalstamų veikų, perduotų teismui
pareiškimu dėl proceso užbaigimo
baudžiamuoju įsakymu ir visų ištirtų
nusikalstamų veikų santykis (proc.)
Nusikalstamų veikų, perduotų teismui

15

15

15

300

320

340

20

20

20

40

40

40

70

70

80

53

54

55

97

97

97

11

12

13

6

6

6
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Kodas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos elementas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2012 metų 2013 metų 2014 metų
patvirtinta
planas
planas

09

pagreitinto proceso tvarka ir visų ištirtų
nusikalstamų veikų santykis (proc.)

R-01-03-03-01

Planuojamų gauti pajamų už teikiamas
paslaugas ir už trumpalaikio ir ilgalaikio
materialiojo turto nuomą pervedimas į
valstybės biudžetą (PD sąskaitą), proc.

100

100

100

Pajamos, gautos už teikiamas paslaugas
P-01-03-03-01ir už trumpalaikio ir ilgalaikio
01
materialiojo turto nuomą, tūkst. Lt

45

45

45

3-asis tikslas: Užtikrinti specialiųjų
funkcijų vykdymą

3-ojo tikslo 1-asis uždavinys:
Teikti paslaugas suinteresuotiems
asmenims

Viršininkas
____________________________________
(įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

Finansų skyriaus l.e.vedėjos p.
____________________________________

__________________

(vyriausiojo finansininko pareigos)

(parašas)

Parengė
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas
____________________________________

__________________

(pareigos)

(parašas)

Alfonsas Motuzas
_______________
(vardas, pavardė)

Saulutė Kazragienė
_______________
(vardas, pavardė)

Gintautas Kėras
_______________
(vardas, pavardė)

