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POLICIJOS ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA
POLICIJOS MISIJA
Saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją
vieš tvarką ir visuomen÷s saugumą,
pagal kompetenciją formuoti saugią
saugi aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų
nusikalstam veikų ir kitų teis÷s
pažeidimų prevenciją ir tyrimą
tyrim Telšių apskrityje.
POLICIJOS STRATEGINIS (-IAI)
(
TIKSLAS (-AI)
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01) –
GERINTI POLICIJOS TEIKIAMŲ
TEIKIAM PASLAUGŲ KOKYBĘ
Strateginis tikslas suformuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
Vyriausyb
programos nuostatas, išor÷s
išor÷ ir vidaus auditorių rekomendacijas, policijos misiją
misij ir paskirtį,
vykdomus policijos veiklos optimizavimo procesus.
Telšių apskrities VPK įgyvendinamas
namas Policijos departamento biudžeto programą
program
„Teis÷tvarkos
tvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje
jungoje reikalavimų
reikalavim įgyvendinimas“
(03) prisid÷ss prie strateginio tikslo įgyvendinimo.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti nustatyti 3 efekto kriterijai:
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas
Visuomen÷ss pasitik÷jimas
pasitik
policija, proc.

2010
metai

2011
metai

2012
metai

2013
metai

54

55

56

57

Visuomen÷s pasitik÷jimas policija Telšių apsk.,
apsk. proc.
80
70
72

60

70

50
57

40
56

30
20

55

54
53

10
0
2009 m.

2010 m.

2011 m.
Planas

Įvykdymas

2012 m.

2013 m.

2
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas

E 01-02 Ištirtų sunkių ir labai
nusikaltimųų dalis, proc.

2010
metai

2011
metai

2012
metai

2013
metai

68

69

70

71

sunkių

Ištirtų sunkių
sunki ir labai sunkių nusikaltimų dalis Telšių apsk.,
apsk. proc.
80
70
60
50
40

71

76
69

68

65,4

70

61

30
20
10
0
2009 m.

2010 m.

2011 m.
Planas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-03

2012 m.

2013 m.

Įvykdymas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2010
metai

2011
metai

2012
metai

2013
metai

Eismo įvykiuose
vykiuose žuvusių
žuvusi
asmenų,
skaičiuojant
iuojant 1 000 000 gyventojų,
gyventoj
skaičiaus
iaus maž÷jimas,
maž÷
lyginant su
ankstesniais metais, proc.

10

15

20

25

Eismo įvykiuose
vykiuose žuvusių
žuvusi asmenų, skaičiuojant
iuojant 1 000 000 gyventojų,
gyventoj skaičiaus maž÷jimas
lyginant su ankstesniais metais Telšių apsk.,
apsk. proc.
45
40
35

43

30
25
25

25

20

20

15
10

15

5
0

5
2009 m.

10
2010 m.
Planas

2011 m.
Įvykdymas

2012 m.

2013 m.

3
POLICIJOS ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETAI
1. Aktyvinti bendradarbiavimą su visuomene, rengti ir įgyvendinti teis÷s pažeidimų
prevencijos programas ir priemones bei tobulinti ryšių su visuomene sistemą ir gerinti policijos
įvaizdį.
2. Stiprinti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, taip pat nusikalstamų veikų, susijusių su
organizuotu nusikalstamumu, narkotikais bei nusikaltimų, kuriais padaroma didel÷ žala asmenims ir
valstybei, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą.
3. Policijos paj÷gų operatyvus reagavimas į teis÷s pažeidimus ir nusikalstamas veikas.
4. Nusikalstamų veikų šalies ekonomikai tyrimas ir užkardymas.
5. Saugaus eismo keliuose užtikrinimas.
6. Mokymų organizavimas bei kvalifikacijos k÷limas policijos komisariato padaliniuose.

VEIKLOS KONTEKSTAS IR REZULTATŲ ANALIZö
Lietuvos šiaur÷s vakaruose esanti Telšių apskritis apima Žemaitijos etnografinio regiono
šiaurinę dalį. Apskritį sudaro Mažeikių, Plung÷s, Telšių rajonų ir Rietavo savivaldyb÷s. Apskrityje
2010 m. gruodžio 31 dienai gyveno 172.3 tūkst. gyventojų. Apskrities plotas 4130 km2, kurios
centras –Telšiai. Apskritis ribojasi su Latvijos Respublika, Lietuvoje - su Šiaulių, Taurag÷s bei
Klaip÷dos apskritimis. Teritoriją kerta 1-ojo rango automagistral÷ Vilnius – Klaip÷da, tarptautinis
transporto koridorius TINA (Vilnius – Šiauliai – Klaip÷da), tarptautin÷ geležinkelio linija Minskas
– Vilnius – Šiauliai – Klaip÷da. Magistralinių ir krašto kelių tankumas yra didžiausias tarp visų
apskričių.
Vienas iš svarbiausių išor÷s veiksnių, lemiančių nusikalstamumo tendencijas, – socialinis ir
ekonominis faktorius. Ekspertai įsitikinę, kad esant ekonominei krizei kriminogenin÷ pad÷tis dar
labiau blog÷s. Didelę įtaką daro darbingo amžiaus gyventojų neužimtumas ir gaunamų pajamų
stoka. Didžiausią rūpestį kelia did÷jantis jaunimo nedarbas, nepakankamas finansavimas
organizuojant nepilnamečių užimtumą. Lietuvos ekonomikos analitikai prognozuoja ekonomikos
augimo l÷t÷jimą, kuris įtakos ir Telšių apskrities regioną. Nekilnojamojo turto rinkoje jaučiamas
sąstingis, numatoma, kad d÷l to dar augs nedarbo lygis.
Dalis apskrities rajonų gyventojų nemato perspektyvų realizuoti save kaip asmenybę darbo
veikloje, gyvena iš valstyb÷s gaunamų minimalių pašalpų ir išmokų. Vis didesn÷ dalis jaunesnio
amžiaus rajono gyventojų vyksta uždarbiauti į užsienį. Naujų darbo vietų praktiškai nesukuriama, o
esančios yra tik rajonų centruose. 2010 m. gruodžio 31 d. statistikos duomenimis, ieškančių darbo
asmenų procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sudar÷ 16,9 proc. apskrityje, 15,8 proc.
Telšiuose, 13,5 proc. Rietave, 14,5 proc. Plung÷je ir 19,8 proc. Mažeikiuose, o tuo tarpu
Respublikos vidurkis – 17,8 proc.
Kriminogeninę situaciją Telšių apskrityje lemia bedarbyst÷, organizuotas nusikalstamumas,
ekonomin÷s būkl÷, žemas savivaldyb÷s gyventojų pragyvenimo lygis, alkoholizmas, skiriamas
mažas d÷mesys jaunimo užimtumui. Didelę dalį įvykdomų nusikaltimų vykdo nedirbantys,
nesimokantys asmenys.
Didelę įtaką jaunimo nusikalstamumo augimui daro mažas d÷mesys jų užimtumui, vertybių
formavimui, nepakankamas valstyb÷s institucijų ir visuomeninių organizacijų prevencinis darbas su
nepilnamečiais.
2010 m. gruodžio m÷nesį „Baltijos tyrimai“ vykd÷ Telšių apskrities gyventojų apklausą apie
policijos darbą, buvo apklausti 400 gyventojų, kurie išsak÷ savo nuomonę atsakydami į
klausimus. Apklausa parod÷, kad net 72 proc. Telšių apskrities gyventojų pasitiki policija. Galima
daryti prielaidą, kad visuomen÷ vis labiau pati įsitrauks į teis÷s pažeidimų prevenciją, aktyviau
talkins teis÷s pažeidimų tyrimuose, ugdys visuomen÷s narių nepakantumą.
Siekiant kelti pareigūnų kvalifikaciją, didelis d÷mesys buvo skiriamas personalo mokymui.
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Asmeninei sud÷čiai 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 naujesn÷mis, kurios labiau
aktualesn÷s esamu momentu.
Telšių apskrities VPK aptarnaujamoje teritorijoje miestuose įrengtos vaizdo steb÷jimo
kameros, kurių pagalba nustatomi viešosios tvarkos pažeidimai.
Remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistinių ataskaitų duomenimis 1
per 2010 metų sausio-gruodžio m÷nesius Telšių apskrities policijos įstaigose užregistruotos 2 407
nusikalstamos veikos. Iš jų 57,5 % arba 1385 nusikalstamos veikos ištirtos.
2011 m. siekiant užkardyti nusikalstamų veikų did÷jimą, Telšių aps. VPK 2011 m.,
atsižvelgiant į finansinius išteklius, bus it toliau organizuojamos policin÷s prevencin÷s priemon÷s,
kurios tikimasi duos teigiamų rezultatų nusikalstamų veikų maž÷jimo srityje. Daugiau informacijos
bus teikiama visuomenei apie nusikalstamų veikų įvykdymo būdus, priemones ir kt.
Iš visų užregistruotų nusikalstamų veikų – 2 137 nusikaltimai arba 88,8 %. Iš jų ištirta 57,1%
arba 1221 nusikaltimas. Užregistruota 270 baudžiamųjų nusižengimų, tai sudaro 11,2 % visų
užregistruotų nusikalstamų veikų. Iš jų 60,7 % arba 164 baudžiamųjų nusižengimų ištirti.
Per 2010 metus nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiskirst÷ sekančiai:
Mažeikių r. –1437,1; Plung÷s r. – 1569,5; Rietavas – 1251,3; Telšių r. – 1317,3; Telšių aps. –
1422,1, kai šalies vidurkis 2361,3.
Apskrities rajonuose aukščiausias nusikalstamų veikų ištyrimas per 12 m÷nesių buvo: Plung÷s
r. policijos komisariate – 62,5 %, Rietavo policijos komisariate – 56,6 %, Mažeikių r. policijos
komisariate – 56,1 % ir Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate – 54,9 %.
Telšių aps. VPK veikla, susijusi su nusikalstamų veikų atskleidimu ir tyrimu, organizuojama
efektyviai. Sudarytos specializuotos grup÷s nusikalstamoms veikoms tirti. Tikimasi, kad 2011 m.
nusikalstamų veikų ištyrimo procentas kils, nors darbuotojų darbo krūviai, palyginti su 2008–2009
m., padid÷ję.
Perduota į teismą ikiteisminio tyrimo medžiagų (BPK 220 str., BPK 418 str., BPK 426 str.
pagrindais) nuo ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus Telšių apskrityje – 1127 bylos (81,4 %);
Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai. 2010 metų sausio-gruodžio m÷nesiais Telšių apskrityje
užregistruota 80 labai sunkūs ir sunkūs nusikaltimų arba 3,3 % nuo visų užregistruotų nusikalstamų
veikų. Ištirti 70 šios rūšies nusikaltimų arba 87,5 % (2009 m. – 65,4 %).
Nužudymai. Per dvylika m÷nesių Telšių apskrityje užregistruoti 4 nusikaltimai – po vieną
Telšių ir Plung÷s rajonuose, Mažeikių rajone 2, ištirti 8 nusikaltimai.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai. Per dvylika m÷nesių Telšių apskrities policijos įstaigose
užregistruota 15 nusikaltimų. Ištirti 23 nusikaltimai.
Išžaginimai. 2010 m. sausio-gruodžio m÷nesiais Telšių apskrities policijos komisariatuose
užregistruota 12 išžaginimų (likutis sausio 1 dienai – 13), ištirta 11 nusikaltimų.
Pl÷šimai. Per dvylika m÷nesių Telšių apskrityje užregistruoti 105 pl÷šimai (2009 m. – 96), iš
kurių ištirti 78 arba 74,3 %:
Vagyst÷s. Per dvylika m÷nesių Telšių apskrities policijos komisariatuose užregistruotos 1148
vagyst÷s, kas sudaro 47,7 % visų užregistruotų nusikalstamų veikų. Iš jų 994 vagyst÷s yra
nusikaltimai ir 154 - baudžiamieji nusižengimai. Ištirta 314 nusikaltimų - vagyst÷s (31,6 %) ir 70
baudžiamųjų nusižengimų – vagyst÷s (45,5,0 %).
Transporto priemonių vagyst÷s. 2010 metų sausio-gruodžio m÷nesiais apskrityje
užregistruota 100 transporto priemonių vagysčių arba 4,2 % nuo visų užregistruotų vagysčių, iš
kurių 29 yra automobilių vagyst÷s. Ištirtos 35 vagyst÷s arba 35,0 % ir ištirtos 22 automobilių
vagyst÷s arba 75,9 %.
Nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropin÷mis ir narkotin÷mis medžiagomis. Per 2010
1

Statistikos departamento prie LR Vyriausyb÷s duomenys. http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280
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metų dvylika m÷nesių užregistruotos 26 nusikalstamos veikos, susijusių su psichotropin÷mis ir
narkotin÷mis medžiagomis (2009 m. – 26), ištirta 21 veika arba 80,8 %.
Sukčiavimas. Per dvylika m÷nesių apskrities komisariatuose užregistruoti 105 sukčiavimo
atvejai (2009 m. – 103). Ištirti 65 arba 61,9 % šios rūšies nusikaltimų.
Nusikaltimai finansų sistemai. Sausio-gruodžio m÷nesiais Telšių apskrityje užregistruotas 71
šios rūšies nusikaltimas (2009 m. – 81), ištirti 69 nusikaltimai arba 97,2 % (2009 m. – 49 arba 60,5
% ).
Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas ar realizavimas. Per dvylika
m÷nesių Telšių apskrityje užregistruota 15 šios rūšies nusikaltimų, kai per tą patį 2009 m. laikotarpį
– 24 nusikaltimai. Ištirti 4 nusikaltimai arba 26,7 %.
Nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose. Per 2010 m. sausio-gruodžio m÷nesius
apskrityje užregistruotos 363 nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose, kas sudaro 15,1 %
nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų (2009 m. – 428). Iš šių veikų 150 arba 6,2 % padarytos
gatv÷se (2009 m. – 170). Ištirtos 96 nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose, arba 64,0 %
(2009 m. – 120 arba 70,6 %).
Eismo įvykiai. Telšių apskrities keliuose per 2010 m. sausio – gruodžio m÷nesius įvyko 746
eismo įvykiai, iš kurių 155 įskaitiniai. Juose 12 žmonių žuvo ir 198 buvo sužeisti.
Turtin÷s žalos. Per 2010 metų 12 m÷nesių apskrities policijos komisariatuose nustatytas
turtin÷s žalos dydis sudar÷ 1 901 790 Lt (2009 m. – 878 163 Lt). Lyginant su pra÷jusių metų tuo
pačiu laikotarpiu turtin÷s žalos dydis padid÷jo 1 023 627 Lt arba 116,6 %. Valstybei padaryta žalos
už 76 198 Lt (2009 m. – 28 022 Lt), fiziniam asmeniui – 812 651 Lt (2009 m. – 688 547 Lt),
juridiniam asmeniui – 1 012 941 Lt (2009 m. – 161 594 Lt).
Per 2010 m. sausio-birželio m÷nesius savanoriškai atlygintos žalos suma sudar÷ 130 792 Lt;
surasto turto – 211 138 Lt.
Paimta turto (daiktų) 2010 m. per 12 m÷nesių už 3 5978Lt.

2011 metų veiklos plano priedai:
1 lentel÷. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų,
prioritetų, tarpinstitucinių programų ir planų priemonių įgyvendinimas.
2 lentel÷. 2011-ųjų metų veiksmų planas.
3 lentel÷. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestin÷.

Viršininkas
_______________________________
(įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

Pareng÷
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas
_______________________________
__________________
(pareigos)

(parašas)

Alfonsas Motuzas
_______________
(vardas, pavard÷)

Gintautas K÷ras
_______________
(vardas, pavard÷)
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2011 metų veiklos plano priedas
1 lentel÷. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBöS 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS NUOSTATŲ, PRIORITETŲ,
TARPINSTITUCINIŲ PROGRAMŲ IR PLANŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Eil.
Nr.
1.

4.

Dokumentas

Priemon÷s pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2008–2012 metų
programos įgyvendinimo
priemon÷s, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s (toliau
– LRV) 2009 m. vasario 25 d.
nutarimu Nr.189 (Žin., 2009,
Nr. 33-1268)
Lietuvos policijos sistemos
pl÷tros programos įgyvendinimo
priemonių planas, patvirtintas
LRV 2007 m. birželio 19 d.
nutarimu Nr. 606 (Žin., 2007,
Nr. 72-2845)

Tobulinti saugumo paslaugų organizavimą, plačiau diegti technines
saugumo priemones, kad mažos gyvenviet÷s ir vienkiemiai būtų
saugesni
(3 lentel÷s VI skyriaus 136 nuostatos priemon÷)

Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Linas
Špakauskas,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko

Vykdyti vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.
1V-368 patvirtinto plano priemones

9.

Lietuvos Respublikos programa
prieš terorizmą, patvirtinta LRV
2007 m. rugpjūčio 29 d.
nutarimu Nr. 927

Vykdyti Lietuvos Respublikos
įgyvendinimo priemones

programos

prieš

terorizmą

10

Nacionalin÷s gyventojų
sen÷jimo pasekmių įveikimo
strategijos įgyvendinimo 2005–

42. Parengti, patvirtinti ir įgyvendinti teritorinių policijos įstaigų
vietines prevencines programas, skirtas vyresnio amžiaus žmonių
saugumui užtikrinti*

Įvykdymo
data
2011 m.
I–IV
ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis
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Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemon÷s pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Viešosios tvarkos ir
eismo saugumo užtikrinimo 2011 m. Europos vyrų krepšinio
čempionato metu koncepcijos nuostatas ir vykdant Viešosios tvarkos
ir eismo saugumo užtikrinimo 2011 m. Europos vyrų krepšinio
čempionato metu koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą

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

2013 m. priemon÷s, patvirtintos
LRV 2005 m. sausio 10 d.
nutarimu Nr. 5 (Žin., 2005, Nr.
5-112)
12

15.

16.

Europos konvencija d÷l žiūrovų
brutalaus elgesio per sporto
varžybas ir ypač per futbolo
rungtynes, ratifikuota Lietuvos
Respublikos 2000 m. balandžio
13 d. įstatymu Nr. VIII-1625
(Žin., 2000, Nr. 53-1521)
Valstybin÷s 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)
Nepilnamečių justicijos 2009–
2013 m. programa, patvirtinta
LRV 2009 m. rugs÷jo 2 d.
nutarimu Nr. 1070 (Žin., 2009,
Nr. 110-4664)

3.1. Kaupti, sisteminti ir analizuoti statistinius duomenis, susijusius
su pranešimais apie smurtą prieš moteris, gautais teritorin÷se
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 d÷l efektyvesnių smurto prieš
moteris prevencijos ir užkardymo priemonių

Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
2.2. Sudaryti technines galimybes ikiteisminio tyrimo metu per Telšių apskrities
nepilnamečių įtariamųjų, liudytojų ir nukent÷jusiųjų apklausas daryti vyriausiojo policijos
vaizdo ir garso įrašą
komisariato viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai

Įvykdymo
data

2011 m.
III ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis

8
Eil.
Nr.
17.

18

19

Dokumentas

Priemon÷s pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Prekybos žmon÷mis prevencijos
ir kontrol÷s 2009–2012 metų
programa, patvirtinta LRV 2009
m. rugs÷jo 9 d. nutarimu Nr.
1104 (Žin. 2009, Nr. 112-4761)

2.1. Sudaryti Alytaus, Kauno, Klaip÷dos, Panev÷žio, Šiaulių,
Vilniaus miestų, Taurag÷s, Telšių, Utenos rajonų ir Marijampol÷s
savivaldyb÷se prekybos žmon÷mis prevencijos ir kontrol÷s
koordinacines darbo grupes, į jas įtraukti teis÷saugos institucijų,
savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų, institucijų
atstovus

Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Linas
Špakauskas,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Linas
Špakauskas,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Linas
Špakauskas,
bei viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai

Nacionalin÷ narkotikų kontrol÷s
ir narkomanijos prevencijos
2010–2016 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2010 m. lapkričio 4 d.
nutarimu Nr. XI-1078 (Žin.
2010, Nr.132-6720)
Nacionalin÷s nusikaltimų
prevencijos ir kontrol÷s
programos 2010−2012 metų
įgyvendinimo priemonių planas,
patvirtintas LRV 2010 m. kovo
10 d. nutarimu Nr. 247 (Žin.
2010, Nr.31-1433)

1.6. Dalyvauti užtikrinant pinigų, gautų iš neteis÷tos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos,
plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, tokių pinigų ir kito
nusikalstamu būdu įgyto turto paiešką, nustatymą ir konfiskavimą,
sukurti veiksmingą kontrol÷s mechanizmą, trukdantį legalizuoti
nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą

6. Parengti ir vykdyti bendrus prevencijos planus, siekiant užkirsti
kelią kontrabandai pasienyje su Rusijos Federacija ir vaikų
įtraukimui į šią nusikalstamą veiklą

Telšių apskrities
7. Skleisti saugios kaimynyst÷s id÷jas ir skatinti gyvenamųjų vyriausiojo policijos
vietovių bendruomenes steigti saugios kaimynyst÷s grupes
komisariato viršininko
pavaduotojas Artūras

Įvykdymo
data
2011 m.
I–IV
ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis

Nuolat

9
Eil.
Nr.

Dokumentas

Priemon÷s pavadinimas

8. Organizuoti prevencijos priemones, skirtas gyventojų turto
apsaugai stiprinti, skleisti per visuomen÷s informavimo priemones
informaciją apie apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų būdus ir
priemones (slaptas daiktų žym÷jimas, apsaugos sistemų įrengimas)

12. Rengti susitikimus su gyventojais, švietimo įstaigų, verslo
bendruomenių atstovais ir kitais socialiniais partneriais – teikti jiems
informaciją apie kriminogeninę būklę, apsaugos nuo nusikalstamų
veikų būdus ir priemones, bendradarbiavimo su policija galimybes ir
naudą, tam naudoti policijos prevencinį autobusą

16. Išnagrin÷ti poreikį ir galimybes policijos įstaigose taikyti
kriminogeninių reiškinių pasiskirstymo aptarnaujamoje teritorijoje
žem÷lapius ir prireikus organizuoti jų diegimą šiose įstaigose

Atsakingi vykdytojai
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Artūras
Stirbys,
Telšių aps. VPK
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
pavaduotojas Linas
Špakauskas.

Įvykdymo
data

Nuolat

2011 m.
I–IV
ketvirtis

2011 m.
I–IV
ketvirtis
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2 lentel÷. N-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

01

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)

Teis÷tvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas (valstyb÷s biudžeto l÷šos)
Organizuoti
policines
priemones
viešosios
tvarkos, visuomen÷s ir
Telšių
apskrities
VPK
eismo saugumo bei
2011 m.
01-303viršininko pavaduotojas Artūras
I– IV
9 028,0
migracijos
kontrol÷s
Stirbys
01-01-01
užtikrinimui, suaktyvinti
ketvirčiai
prevencinę veiklą ir
pagal
kompetenciją
ikiteisminį tyrimą
1.1. Patruliuoti pagal patvirtintus
maršrutus
1.2. Koreguoti patruliuojančių
pareigūnų tarnybų laiką bei
maršrutus, atsižvelgiant į
nusikalstamų veikų darymo
vietas bei laiko analizes
1.3. Palaikyti viešąją tvarką
masinių renginių, susirinkimų ir
ekstremalių situacijų metu

Viešosios tvarkos
palaikymas (valandos) –
80 000

Viešosios tvarkos
palaikymo masiniuose
renginiuose trukm÷
(valandos) – 5000

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

2011 m.
I– IV
ketvirčiai
2011 m., ne
rečiau, kaip
kartą per
ketvirtį
2011 m. pagal
atskirus
planus

11

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

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

Atsakingi vykdytojai

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

Įgyvendinti tęstiniai
projektai bei kitų
prevencin÷s priemon÷s
(skaičius) - 50

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių apskrities VPK Kelių
policijos skyriaus viršininkas
Dainius Razminas

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

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

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių apskrities VPK
Viešosios tvarkos skyriaus
viršininkas Paulius Ubavičius,
policijos komisariatų
viršininkai
Telšių apskrities VPK
Atliktų susitikimų su
1.8. Rengti susitikimus su
Viešosios tvarkos skyriaus
aptarnaujamos
teritorijos bendruomen÷mis (skaičius) viršininkas Paulius Ubavičius,
–140
bendruomenių nariais
policijos komisariatų
viršininkai
1.
Policijos
r÷m÷jai, Telšių apskrities VPK
1.9. Organizuoti ir koordinuoti
(skaičius) - 300
Viešosios tvarkos skyriaus
Policijos
r÷m÷jų,
Jaunųjų
2. Jaunieji policijos r÷m÷jai viršininkas Paulius Ubavičius,
policijos r÷m÷jų veiklą
policijos komisariatų
(skaičius) – 100

1.7. Pl÷toti tęstinius prevencinius
projektus ir kitas prevencines
priemones

Įvykdymo
terminas

2011 m.
I– IV
ketvirčiai
2011 m.
I– IV
ketvirčiai
2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

viršininkai
1. Išduoti leidimus įsigyti
civilin÷s
apyvartos
šaunamuosius
ginklus
1.10.
Rengti
atitinkamus
(skaičius) – 400.
dokumentus ir išduoti leidimus
2. Išduoti leidimus laikyti ir
bei kitus dokumentus
nešioti civilin÷s apyvartos
šaunamuosius
ginklus,
(skaičius) – 400.

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

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Konvojuoti asmenis
1.11. Vykdyti sulaikytų, suimtų ir
(skaičius) - 3000
nuteistųjų asmenų konvojavimą

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

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių
apskrities
VPK
viršininko pavaduotojas Artūras
Stirbys,
policijos
komisariatų
viršininkai

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK Logistikos
skyriaus ved÷jas A.Kundrotas
Finansų skyriaus ved÷ja Elena
Aponavičien÷

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Išlaikyti
tinkamą
viešosios policijos bei
migracijos
kontrol÷s
01-303padalinių materialųjį ir
01-01-02
nematerialųjį turtą ir
užtikrinti jo priežiūrą bei
funkcionavimą
2.1.
Racionaliai
ir
efektyviai eksploatuoti bei
priemonių
prižiūr÷ti Telšių aps. VPK Transporto
išlaikymui skirti 303,8 tūkst.
viešosios
policijos Lt.
padalinių
transporto
priemones

701,8

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

2.2. Sudaryti tinkamas
darbo sąlygas Telšių aps.
VPK viešosios policijos Tinkamų daro sąlygų
padalinių
pareigūnams, sudarymui skirti 404,3 tūkst.
nuomoti ir remontuoti Lt.
ilgalaikį materialinį turtą
Teikti
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims
migracijos,
01-303- pilietyb÷s,
vizų,
asmens
01-01-03 prieglobsčio,
dokumentų
išdavimo,
laisvo asmenų jud÷jimo
srityse
3.1. Vykdyti užsieniečių
teis÷to buvimo Lietuvos
Respublikoje kontrolę bei
spręsti klausimus d÷l jų
teisin÷s pad÷ties
3.2.
Išduoti
asmens
tapatybę
patvirtinančius
dokumentus

Reidų, siekiant nustatyti
užsieniečių atvykimo į
Lietuvos
Respubliką,
gyvenimo joje, vykimo per
ją tranzitu ir išvykimo iš jos
tvarkos
pažeidimus,
(skaičius) - 40
Išduoti asmens tapatybę
patvirtinantys dokumentai (
asmens tapatyb÷s
dokumentų skaičius)
- 20 000

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telšių aps. VPK Logistikos
skyriaus ved÷jas A.Kundrotas
Finansų skyriaus ved÷ja Elena
Aponavičien÷

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių
apskrities
VPK
viršininko pavaduotojas Artūras
Stirbys,
policijos
komisariatų
viršininkai

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių
apskrities
VPK
viršininko pavaduotojas Artūras
Stirbys,
policijos
komisariatų
viršininkai

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK Migracijos
skyriaus viršinink÷ Regina
Najulien÷,
policijos
komisariatų
viršininkai

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

779,0

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

Organizuoti
policines
priemones nusikalstamų
01-303- veikų atskleidimui ir
02-01-01 tyrimui
bei
kitas
kriminalin÷s
policijos
priemones
4.1. Nagrin÷ti pareiškimus
ir
pranešimus
apie Užregistruotų nusikalstamų
rengiamas, daromas ar veikų (skaičius per metus) –
padarytas
nusikalstamas 2000
veikas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas Linas Špakauskas

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

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

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Pagreitinto proceso tvarka

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas
Linas
Špakauskas,
policijos
komisariatų
skaičiumi (procentai) – 6
viršininkai
Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas
Linas
Ištirtų nusikalstamų veikų
Špakauskas,
(skaičius per metus) - 1200
policijos
komisariatų
viršininkai
Užregistruota nusikalstamų
Telšių aps. VPK viršininko
veikų susijusių su neteis÷ta
pavaduotojas
Linas
akcizinių prekių apyvarta
Špakauskas,
policijos
(nusikalstamų
veikų
komisariatų viršininkai
skaičius per metus) - 15)
Užregistruota nusikalstamas Telšių aps. VPK viršininko
veikas,
susijusių
su pavaduotojas
Linas

4.2. Pagreitinto proceso ištirtų nusikalstamų veikų
tvarka tirti nusikalstamas dalis palyginus su visų
ištirtų nusikalstamų veikų
veikas.
4.3. Atlikti ikiteisminį
tyrimą
baudžiamosiose
bylose
4.4. Tirti ir užkardyti
nusikalstamas
veikas,
susijusias
su
neteis÷ta
akcizinių prekių apyvarta
4.5.

Tirti

ir

užkardyti

2011 m.
I– IV
ketvirčiai
2011 m.
I– IV
ketvirčiai
2011 m.

7035,3

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)

0,0

15

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

nusikalstamas
veikas,
susijusius
su
neteis÷ta
narkotikų apyvarta bei
koordinuoti
apskrities
policijos komisariatų šios
darbo srities veiklą
Panaudoti
4.6.
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
Išlaikyti
tinkamą
kriminalin÷s
policijos
01-303- materialųjį
ir
02-01-02 nematerialųjį turtą ir
užtikrinti jo priežiūrą bei
funkcionavimą

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

narkotin÷mis
ir Špakauskas,
policijos
psichotropin÷mis
komisariatų viršininkai
medžiagomis, (šios rūšies
nusikaltimų
per
metus
skaičius ) - 25)

I– IV
ketvirčiai

Telšių
aps.
VPK
Įvykio
vietų
skaičius,
Kriminalistinių tyrimų skyriaus
kuriose buvo surasta tyrimo
l.e. viršininko p. L.Jegorovas
objektų (skaičius) - 900

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas Linas
Špakauskas,

Telšių aps. VPK Logistikos
5.1.
Racionaliai
ir Transporto
priemonių
skyriaus ved÷jas A.Kundrotas,
efektyviai eksploatuoti bei išlaikymui skirti 170 tūkst. Finansų skyriaus ved÷ja Elena
prižiūr÷ti Telšių aps. VPK Lt.
Aponavičien÷

2011 m.
I– IV
ketvirčiai
2011 m.
I– IV
ketvirčiai

505,3

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

kriminalin÷s
policijos
padalinių
transporto
priemones
5.2. Sudaryti tinkamas
darbo sąlygas Telšių aps.
VPK kriminalin÷s policijos Tinkamų daro sąlygų
padalinių
pareigūnams, sudarymui skirti 335,3 tūkst.
nuomoti ir remontuoti Lt.
ilgalaikį materialinį turtą
Vykdyti administravimo
ir pagalbines funkcijas
01-303- bei
užtikrinti
04-03-01 informacin÷s ir kitos
infrastruktūros
funkcionavimą ir pl÷trą
6.1. Rengti teis÷s aktų ir
kitų dokumentų projektus Parengtų ir patvirtintų
įsakymų veiklos klausimais
bei teikti juos tvirtinti (skaičius) - 300
komisariato vadovybei
6.2. Formuoti ir įgyvendinti
Telšių aps. VPK viešųjų
ryšių strategiją, aktyvinti
bendradarbiavimą
su

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telšių aps. VPK Logistikos
skyriaus ved÷jas A.Kundrotas,
Finansų skyriaus ved÷ja Elena
Aponavičien÷

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas Vaclovas
Akavickis

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK Valdymo
organizavimo
skyriaus
viršininkas Gintautas K÷ras,
policijos
komisariatų
viršininkai

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

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

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

2729,6

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

visuomene, gerinti policijos
įvaizdį, didinti visuomen÷s
pasitik÷jimą policija
6.3. Užtikrinti tinkamą
Telšių aps. VPK vidaus
kontrol÷s
sistemos
funkcionavimą
6.4. Vykdyti Telšių pas.
VPK
pareigūnų
bei
tarnautojų
tarnybinių
nusižengimų prevenciją ir
tyrimą apskrities policijos
komisariatuose
6.5.
Vykdyti
policijos
pareigūnų ir kitų policijos
sistemos
valstyb÷s
tarnautojų
atrankos
ir
profesinio ugdymo procesą
Telšių aps. VPK
6.6. Pl÷toti Telšių apskrities
policijos komisariatų
informacinę sistemą;
Išlaikyti
tinkamą
01-303administravimo
04-03-02
padalinių materialųjį ir

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Atliktos vidaus kontrol÷s
Telšių aps. VPK Valdymo
procedūros,
suteikta
organizavimo
skyriaus
praktin÷ ir metodin÷ pagalba
viršininkas Gintautas K÷ras
išvykstant į vietą (sk.) - 12

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK Vidaus tyrimų
Atlikti
tarnybinių grup÷s vyriausiasis tyr÷jas
Aidas Šlečkus,
patikrinimai, (skaičius) policijos
komisariatų
100
viršininkai

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK Personalo
Darbuotojų kaita (proc.) - 5 skyriaus viršininkas Gintautas
Jauga

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Kompiuterinių darbo vietų Telšių aps. VPK Informatikos ir
poskyrio
ved÷ja
funkcionavimo užtikrinimas ryšių
R.Rimkūnien÷
(procentais) - 100

2011 m.
I– IV
ketvirčiai
2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK viršininko
pavaduotojas Vaclovas
Akavickis

196,9

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir
jų reikšm÷s)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

nematerialųjį turtą ir
užtikrinti jo priežiūrą bei
funkcionavimą
7.1.
Racionaliai
ir
efektyviai eksploatuoti bei
prižiūr÷ti Telšių aps. VPK
administravimo
padaliniams
skirtas
transporto priemones
7.2. Sudaryti tinkamas
darbo sąlygas Telšių aps.
VPK
administravimo
padalinių darbuotojams

Telšių aps. VPK Logistikos
Transporto priemonių
skyriaus ved÷jas A.Kundrotas,
išlaikymui skirti 136,2 tūkst.
Finansų skyriaus ved÷ja Elena
Lt.
Aponavičien÷

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Telšių aps. VPK Logistikos
skyriaus ved÷jas A.Kundrotas,
Finansų skyriaus ved÷ja Elena
Aponavičien÷

2011 m.
I– IV
ketvirčiai

Tinkamų daro sąlygų
sudarymui skirti 60,7 tūkst.
Lt.

Turtui įsigyti

PriemoPriemon÷s pavadinimas
n÷s kodas

Išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. litų)
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3 lentel÷. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINö 2011–2013 METAMS

Kodas

Programos elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšm÷
2011 metų
2012 metų 2013 metų
planas /
planas
planas
patvirtinta

Programos tikslas – Saugoti asmens
teises bei teis÷tus interesus nuo
nusikalstamų pasik÷sinimų ir kitų
01-303-01 teis÷s pažeidimų, įgyvendinti
veiksmingą valstyb÷s nusikalstamų
veikų ir kitų teis÷s pažeidimų
kontrol÷s ir prevencijos politiką
R-303-01-01

R-303-01-02

R-303-01-03

R-303-01-04

R-303-01-05

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

60

60

60

70

70

70

80

80

80

1

1

1

22

23

25

20

Kodas

Programos elementas

01-30301-01

Programos uždavinys – Kurti saugią
aplinką, teikti būtinas visuomenei
policijos paslaugas, vykdyti eismo
saugumo kontrolę, nusikaltimų ir
kitų teis÷s pažeidimų prevenciją,
ikiteisminį tyrimą, migracijos ir
tranzito per Lietuvos Respublikos
teritoriją kontrolę ir kitas viešosios
policijos funkcijas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Fizinių asmenų, turinčių civilin÷s
apyvartos ginklus, atliktų patikrinimų
P-303-01-01-01 rodiklis nuo bendro asmenų, turinčių
civilin÷s apyvartos ginklus, skaičiaus
(proc.)
Gyventojų, nuolat bendradarbiaujančių
P-303-01-01-02
su policija, skaičius
01-30302-01

20

20

20

300

320

340

55

55

55

80

80

80

Programos uždavinys – Stiprinti
nusikalstamų veikų atskleidimą ir
tyrimą bei kitų kriminalin÷s policijos
funkcijų vykdymą
Surastų ieškomų įtariamųjų, kaltinamųjų
P-303-02-01-01 ir nuteistųjų asmenų rodiklis nuo per
ataskaitinį laikotarpį paskelbtų (proc.)
Surastų dingusių be žinios asmenų
P-303-02-01-02 rodiklis nuo per ataskaitinį laikotarpį
paskelbtų (proc.)

03-30304-03

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšm÷
2011 metų
2012 metų 2013 metų
planas /
planas
planas
patvirtinta

Programos uždavinys – Diegti
veiksmingas veiklos

21

Kodas

Programos elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšm÷
2011 metų
2012 metų 2013 metų
planas /
planas
planas
patvirtinta

administravimo, planavimo ir
kontrol÷s sistemas
Parengtos ir kartu su savivaldyb÷mis bei
P-303-04-03-01 įgyvendintos prevencin÷s programos
(sk.)
Teismo negražintų tyrimui papildyti
P-303-04-03-02
baudžiamųjų bylų dalis (proc.)

Viršininkas
____________________________________
(įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

Finansų skyriaus ved÷ja
____________________________________

__________________

(vyriausiojo finansininko pareigos)

(parašas)

Pareng÷
Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas
____________________________________
(pareigos)

__________________
(parašas)

Alfonsas Motuzas
_______________
(vardas, pavard÷)

Elena Aponavičien÷
_______________
(vardas, pavard÷)

Gintautas K÷ras
_______________
(vardas, pavard÷)

15

15

15

97

97

97

