LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. sausio
d. Nr. 144-INMastaičiai
Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) yra policijos profesinio mokymo įstaiga, kuri organizuodama ir vykdydama pirminį ir tęstinį
profesinį mokymą bei policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą, 2017 m. savo veiklą orientavo į Lietuvos policijos 2015-2020 metais gairėse ir
kituose policijos strateginiuose dokumentuose iškeltus tikslus.
Siekiant gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendinti numatytus uždavinius, modernizuoti policijos veiklą, didinti jos
veiksmingumą užtikrinant visuomenės saugumą ir viešąją tvarką nuolat besikeičiančioje aplinkoje, skatinti visuomenės pasitikėjimą policijos
institucija, didinti policininko profesijos patrauklumą, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 5-V-1040 buvo
patvirtintos Lietuvos policijos veiklos 2015–2020 metais gairės. Vienas iš tikslų, iškeltų šiose gairėse, – tobulinti policijos pareigūnų rengimo ir
kvalifikacijos kėlimo sistemas, pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą susieti su pareigūno praktine veikla, pritaikyti prie gyvenimo realijų.
Viena iš pagrindinių LPM veiklos sričių – organizuoti ir vykdyti pirminį profesinį mokymą, padedantį asmenims įgyti policininko
kvalifikaciją. Atsižvelgiant į policijos pareigūnų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, policijos sistemos reformos tikslus ir uždavinius,
struktūrinius pokyčius, pirminės grandies pareigūnams keliamus reikalavimus, 2017 m. buvo atnaujinta Policininko modulinės profesinio mokymo
programa. Įgyvendinant šią programą daug dėmesio skirta kursantų praktinių įgūdžių formavimui (praktinis mokymas sudaro apie 82 proc. viso
programai įgyvendinti skirto laiko). Praktinių užsiėmimų metu taikyti kompleksinio mokymo metodai, kurie leido įvertinti kursantų gebėjimus
skirtingose veiklos srityse. Mokant kursantus taip pat derinti tradicinio ir nuotolinio mokymo būdai, organizuotos kviestinių lektorių paskaitos.
2017 m. liepos 26 d. (103) ir 2017 m. lapkričio 24 d. (23) 126 LPM kursantams sėkmingai įvykdžiusiems visus pirminio profesinio mokymo
reikalavimus, suteikta policininko kvalifikacija ir išduoti profesinio mokymo diplomai.
Atrankoje į LPM 2017 m. rugpjūčio mėn. dalyvavo 218 asmenų, atranką laimėjo 131 pretendentas. 2017 m. rugsėjo 1 d. mokytis pagal
Policininko modulinės profesinio mokymo programą 5 mokymo grupėse pradėjo 129 kursantai.
2017 m. LPM pradėjo centralizuotai vykdyti asmenų, pageidaujančių mokytis LPM ir Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Viešojo
saugumo fakultete, dokumentų priėmimą ir asmenų tikrinimą. Asmenims, pretenduojantiems stoti į MRU Viešojo saugumo fakultetą 2017-04-01–
2017-06-30 laikotarpiu buvo išduoti 169 siuntimai į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės
komisiją, kur 39 asmenys buvo pripažinti tinkamais mokytis MRU Viešojo saugumo fakultete.
Atsižvelgus į policijos įstaigų poreikį, 2017 m. buvo organizuoti įvadinio mokymo kursai. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. 146 asmenys kreipėsi
dėl įvadinių mokymų LPM, iš jų 75 asmenys, atitikę visus reikalavimus, buvo pakviesti dalyvauti atrankoje. Pagal Vidurinės grandies pareigūnų
įvadinio mokymo kursų (vidurinės grandies veiklos ir reagavimo funkcijas atliekantiems pareigūnams parengti) programą (3 mėn. trukmės), patvirtintą
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-901, nuo 2017-11-06 LPM mokosi 25 įvadinio mokymo kursų kursantai.
Organizuojant ir vykdant policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, LPM vadovavosi Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje 2017 m. planu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-24
(su vėlesniu 2017-09-09 įsakymo Nr. 5-V-757 pakeitimu). 2017 m. buvo organizuoti 498 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (2016 m. – 425), iš jų 108
vyko LPM. Renginiuose dalyvavo 8402 policijos sistemos darbuotojai (2016 m. – 7999).
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Užtikrinant prioritetinių pareigūnų grupių kvalifikacijos tobulinimo ir prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo tikslų įgyvendinimą bei
kvalifikacijos tobulinimą pareigūnų, dirbančių pagal naują veiklos modelį, įgyvendinimą, buvo suorganizuoti 274 renginiai, kuriuose dalyvavo 3662
pareigūnai.
Organizuojant ir vykdant pirminio profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės vertinimą buvo vykdyta LPM pedagogų
pedagoginės veiklos stebėsena, veiklos vertinimas ir įsivertinimas, atliktos kursantų, klausytojų, kursantų tiesioginių praktikos vadovų apklausos. Šių
apklausų metu surinkta informacija buvo panaudota tobulinat pirminio profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginių turinį ir procesą.
Įvykdytas planuotas produkto vertinimo kriterijus ,,Policijos darbuotojai, teigiamai vertinantys esamą kvalifikacijos tobulinimo ir rengimo sistemą,
procentais“ (planuota – 80 proc.; įvykdyta – 90 proc.).
Siekiant sukurti tinkamą policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūrą, reikalingą tinkamam policijos pareigūnų
rengimui, 2017 m. vykdyti pastatų ir visos teritorijos, esančios Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 2, projektavimo, rekonstrukcijos ir
modernizavimo darbai, t. y. bendrabučio atnaujinimas (modernizavimas), administracinio pastato dalies patalpų remontas, bei kiti patalpų
rekonstrukcijos darbai, pritaikant jas mokymo procesui. Taip pat LPM šaudykloje, esančioje K. Baršausko g. 95, Kaune atlikti pusiau uždarojo tiro
statybos remonto ir drenažo įrengimo bei elektros perkėlimo darbai.
Lietuvos generalinio komisaro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 5-V-920 ,,Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 27
d. įsakymo Nr. 5-V-172 „Dėl Lietuvos policijos mokyklos nuostatų ir vidaus struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2017 m. sausio 1 d. LPM
įsteigtas naujas padalinys – Profesinių įgūdžių valdyba (toliau – PĮV), kurią sudaro 4 struktūriniai padaliniai (1 – asis, 2 – asis, 3 – iasis skyriai ir
instruktorių veiklos organizavimo grupė), įsteigtos 67 pareigybės. Dėl 2017 m. vykusių LPM struktūrinių ir veiklos organizavimo pokyčių didelis
dėmesys buvo skiriamas personalo klausimams spręsti. Per 2017 m. PĮV sukomplektuotos 58 pareigybės arba 87 proc. visų įsteigtų pareigybių. Įsteigus
PĮV, LPM deleguota nauja funkcija – šalies mastu organizuoti ir vykdyti policijos pareigūnų specialųjį profesinį ir fizinį rengimą bei sporto renginius.
2017 m. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Centralizuoto vidaus audito
skyrius atliko auditą, kurio metu buvo vertinamas vidaus kontrolės veikimas policijos pareigūnų fizinio pasirengimo ir praktinių gebėjimų valdymo
srityje ir nustatė, kad vidaus kontrolė šioje srityje yra gera, rizikos laipsnis vidutinis. Policijos pareigūnų fizinio taktinio pasirengimo valdymo vidaus
audito 2017 m. lapkričio 7 d. ataskaitoje Nr. 5-AA-10-(6.29E) pateiktos rekomendacijos dėl šios srities veiklos organizavimo ir valdymo tobulinimo.
2017 m. LPM PĮV inicijavo teisės aktų pakeitimus policijos pareigūnų bendrojo fizinio ir specialiojo profesinio rengimo srityje. Įvestos naujovės:
kasmet vertinant policijos pareigūnų atitiktį papildomiems reikalavimams, vertinamas ir policijos pareigūnų profesinis taktinis pasirengimas; peržiūrėta
ir pakoreguota pratybų trukmė ir turinys, atsižvelgiant į policijos pareigūnų vykdomas funkcijas ir tarnybos pobūdį bei lygius; apibrėžtos policijos
įstaigų ir LPM PĮV kompetencijos, organizuojant taikomuosius sporto renginius; visose policijos įstaigose buvo sudarytos policijos pareigūnų bendrųjų
ir papildomų reikalavimų atitikties vertinamo komisijos, į kurių sudėti buvo įtraukti LPM PĮV darbuotojai; sukurta ir įdiegta elektroninė pratybų
lankomumo apskaitos sistema, kuri palengvins ir suprastins pratybų lankomumo apskaitą ir kontrolę. Įgyvendinant Pareigūnų parengimo veikti
situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis
tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1190, nuostatas, buvo parengtas
elektroninis žinių patikrinimo testas, leidžiantis įvertinti pareigūnų teorines, gebėjimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos,
šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, žinias. 2017 m. Policijos departamentas skyrė 176,6 tūkst. eurų LPM PĮV būtiniausioms priemonėms ir
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įrangai įsigyti, reikalingai organizuoti ir vykdyti policijos įstaigų pareigūnų mokymą tarnybos vietose ir kvalifikacijos tobulinimą fizinės prievartos
naudojimą, profesinės taktikos, šaudybos srityse.
Lietuvos generalinio komisaro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 5-V-473 ,,Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 27 d.
įsakymo Nr. 5-V-172 „Dėl Lietuvos policijos mokyklos nuostatų ir vidaus struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2017-06-01 panaikintas LPM
Personalo poskyris, personalo administravimo funkcijos perduotos centralizuotai vykdyti Policijos departamentui, dalis funkcijų priskirtos LPM
Veiklos valdymo skyriaus kompetencijai.
2017 m. LPM įgyvendino 12 projektų, finansuojamų nacionalinių ir ES finansinių priemonių lėšomis: 6 iš jų yra Erasmus+ programos
projektai, skirti kursantų mobilumo veikloms ir profesinio mokymo strateginių partnerysčių kūrimui kartu su policijos pareigūnų rengimo įstaigomis iš
užsienio. 4 projektus, skirtus policijos sistemos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo mokymams, LPM įgyvendino partnerio teisėmis. 2 projektai skirti
LPM infrastruktūrai tobulinti, kurie finansuojami pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros
programą bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą. Įvairiose mobilumo veiklose 2017 m. dalyvavo 31 LPM kursantas.
LPM veiklai vykdyti ir infrastruktūrai gerinti 2017 m. buvo skirtas didesnis finansavimas, nei 2016 m. LPM 2017 m. panaudojo 44 50,7 tūkst.
eurų (2016 m. – 3826,5 tūkst. eurų) valstybės biudžeto lėšų, 36,9 tūkst. eurų (2016 m. – 35,6 tūkst. eurų) gautas už suteiktas mokamas paslaugas bei
įsisavino 156,6 tūkst. eurų (2016 m. – 54,9 tūkst. eurų) įgyvendindama ES lėšomis finansuojamus projektus.
2017 m. sausio 1 d. LPM buvo 190,5 pareigybės, dirbo 93 darbuotojai. 2017 m. gruodžio 31 d. LPM buvo įsteigtos 187 pareigybės, dirbo 143
darbuotojai: 70 statutinių valstybės tarnautojų, 24 karjeros valstybės tarnautojai ir 49 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Per 2017 m. buvo
atleisti 8 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, 2 karjeros valstybės tarnautojai, 1 statutinis valstybės tarnautojas, 2 karjeros valstybės tarnautojai
buvo perkelti į kitas policijos įstaigas, iš jų 1 – laikinai, esant tarnybiniam būtinumui.
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Per 2017 m. kvalifikaciją tobulino 86 LPM darbuotojai arba 60 proc. visų LPM darbuotojų. 6 kartus pedagoginę veiklą vykdantys LPM
darbuotojai tobulino kvalifikaciją CEPOL kursuose, dalis darbuotojų vyko į kitų šalių policijos mokymo įstaigas įgyvendinant projektines veiklas,
susijusias su policijos pareigūnų profesinių kompetencijų ugdymu, atstovavo LPM užsienio partnerių organizuojamuose mokymo ir sporto
renginiuose.
Siekiant visuomenei pristatyti LPM veiklą ir populiarinti policijos pareigūno profesiją, LPM kursantai ir darbuotojai aktyviai dalyvavo
įvairiose parodose, renginiuose, mokymo įstaigose, organizavo pažintinius vizitus moksleiviams, teikė informaciją įvairioms žiniasklaidos
priemonėms. Buvo organizuota jaunimo stovykla „Kursantas savaitei”, kurioje dalyvavo 22 moksleiviai (10-12 klasių) iš visos Lietuvos. 3 stovyklos
dalyviai, sėkmingai įveikę atranką, mokosi LPM.
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LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
II. REZULTATŲ ANALIZĖ
1 lentelė. Policijos departamento strateginių tikslų pasiekimo rezultatai
Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas (programos kodas 01.08)
Efekto kriterijaus pavadinimas
Planuota reikšmė
Pasiektas rezultatas
Visuomenės pasitikėjimas policija, proc.

75

*

* LPM neturi galimybės ir kompetencijos analizuoti efekto kriterijų pasiekimo rezultatus.

2. lentelė. 2017-ųjų metų veiksmų plano įgyvendinimas

01.08
01.08.01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Policijos departamento strateginio veiklos plano programa:
Visuomenės saugumo užtikrinimas.

Programos tikslas:
Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius.
01.08.01.07 Uždavinys:
Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos
personalo profesinę kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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01-07-01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

1 priemonė:
Organizuoti ir
vykdyti
policijos
personalo
profesinį
mokymą ir
kvalifikacijos
tobulinimą,
vykdyti LPM
bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas

1.1. Organizuoti
ir vykdyti
profesinį
mokymą pagal
Policininko
modulinę
profesinio
mokymo
programą

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas
LPM PVS viršininkas
LPM PTS viršininkas
LPM BKS vedėjas

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

LPM pirminis profesinis mokymas vykdytas 2195
pagal metų trukmės 60 kreditų
apimties
Policininko modulinę profesinio mokymo
programą bei vadovaujantis Pirminio profesinio
mokymo grafiku, patvirtintu LPM viršininko
2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 144-V1-77
(Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2016 m.
gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 144-V1-114
redakcija).
Siekiant tobulinti pirminio ir tęstinio profesinio
mokymo organizavimą, Lietuvos policijos
mokyklos viršininko 2017 m. birželio 6 d.
įsakymu Nr. 144-V-134 naujai patvirtintas ir nuo
2017-09-01 įsigaliojo LPM profesinio mokymo
organizavimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis
mokymo planavimą, organizavimą ir vykdymą.
2017 m. mokymai organizuoti 5 mokymo
grupėms, kuriose mokėsi 132 LPM kursantai.
Įgyvendinant Policininko modulinę profesinio
mokymo programą, daug dėmesio skirta
kursantų praktinių įgūdžių formavimui (praktinis
mokymas sudarė apie 82 proc. viso programai
įgyvendinti skirto laiko). 2017 m. LPM vyko
Lietuvos ir Vokietijos studentų mainų programos
renginiai policijos tarptautinio bendradarbiavimo
temomis. 2017 m. kovo 20–24 d. 4 LPM

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

-
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.2. Pateikti
siūlymus
Policijos

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I pusm.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

kursantai lankėsi Vokietijos MeklenburgoPomeranijos žemės Viešojo administravimo,
policijos ir teismų valdininkų taikomųjų mokslų
universitete. Vizito metu, kursantai susipažino su
Vokietijos policijos sistema, sėmėsi patirties
Rostoko ir Güstrow policijos komisariatuose,
bendravo su Vokietijos, Estijos ir Norvegijos
studentais, dalinosi informacija apie policijos
darbą ir pareigūnų rengimą šiose šalyse.
Sėkmingai įvykdžiusiems visus pirminio
profesinio mokymo reikalavimus, suteikta
policininko kvalifikacija ir išduoti profesinio
mokymo diplomai: 2017 m. liepos 26 d. 103
(LPM viršininko 2017 m. liepos 26 d. įsakymas
Nr. 144-V1-47) ir 2017 m. lapkričio 24 d. – 23
LPM kursantams (LPM viršininko 2017 m.
lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 144-V1-83).
2017 m. rugpjūčio mėn. atrankoje į Lietuvos
policijos mokyklos pirminį profesinį mokymą
dalyvavo 218 asmenų, atranką laimėjo 131.
LPM viršininko 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. 144-V1-55 priimta į LPM 129 kursantai ir
sudarytos 5 mokymo grupės.
Atsižvelgiant į policijos pareigūnų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus,
policijos sistemos reformos tikslus ir uždavinius,

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

departamentui
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
(toliau –
Policijos
departamentas)
dėl Policininko
modulinės
mokymo
programos
atnaujinimo

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

struktūrinius pokyčius, pirminės grandies
pareigūnams keliamus reikalavimus, pateikti
siūlymai dėl Policininko modulinės profesinio
mokymo programos atnaujinimo:
1) sumažinti „Viešosios tvarkos užtikrinimo“ ir
„Administracinės teisenos vykdymo“ modulių
kreditų
skaičių
ir
parengti
naujus
„Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso
teisės“ bei „Specialiosios policijos taktikos“
modulius;
2) „Darbo su registrais ir informacinėmis
sistemomis bei specialiąja policijos technika“
modulio temas inkorporuoti į „Administracinės
teisės ir teisenos“ bei „Darbo policijos
operatyvaus valdymo padalinyje“ modulius;
3) sujungti „Konvojavimo“ ir „Darbo policijos
areštinėje“ modulius į vieną apimties „Darbo
policijos areštinėje ir konvojavimo veiklos“
modulį;
4) „Įtikinimo ir prievartos priemonių naudojimo
modulį“ išskaidyti į „Ginklų ir šaudybos“ bei
„Fizinės prievartos ir fizinio rengimo“ modulius,
į pastarąjį modulį inkorporuojant „Kūno
kultūrą“;
5) išskaidyti „Įvadinį modulį“: temas apie
policijos veiklą ir žmogaus teisių apsaugą,

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.3. Organizuoti
ir vykdyti
policijos
personalo
kvalifikacijos
tobulinimą

Atsakingi vykdytojai

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas
LPM BKS vedėjas
LPM PVS viršininkas
LPM PTS viršininkas
LPM PĮV viršininkas

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

policijos pareigūnų rikiuotes perkeliant į naują
„Policijos veiklos ir žmogaus teisių apsaugos“
modulį;
6) sumažinti „Įvadinio modulio“ kreditų skaičių
ir į šį modulį įtraukti temą apie „Darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimus policijos
pareigūno profesinėje veikloje“;
7) koreguoti ugdomų kompetencijų, rezultatų,
užduočių, pasiekimų vertinimo kriterijų,
mokytojų kvalifikacijos formuluotes ir aprašus.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m.
rugsėjo 5 d. d. įsakymu Nr. 5-V-748 patvirtinta
Policininko modulinė profesinio mokymo
programa.
LPM organizuodama ir vykdydama policijos
personalo kvalifikacijos tobulinimą vadovavosi
Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje 2017
m. planu, patvirtintu Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2017 m. sausio 16 d.
įsakymu Nr. 5-V-24 (su vėlesniu 2017-09-09
įsakymo Nr. 5-V-757 pakeitimu). Per 2017 m.
LPM organizavo 498 renginius (tai sudarė 111
proc. visų Policijos sistemos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo LPM 2017 metais
plane numatytų renginių skaičiaus). Mokymuose

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.4. Organizuoti
ir vykdyti
policijos
pareigūnų
specialųjį
profesinį ir
bendrąjį fizinį

Atsakingi vykdytojai

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM PĮV viršininkas

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

dalyvavo
8402
klausytojai.
Policijos
departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos
duomenimis 2017 m. gruodžio 31 d. policijos
sistemoje dirbo 10356 darbuotojai.
Ataskaitiniu laikotarpiu pagal renginių ir dalyvių
skaičių daugiausia buvo organizuota šių
kvalifikacijos tobulinimo renginių: „Profesinės
taktikos
pagrindai
veiklos
padalinių
pareigūnams“ - 74 renginiai, dalyvavo 1032
pareigūnai. „Elektros impulsinių prietaisų Taser
naudojimas policijos veikloje“ dalyvavo 1032
pareigūnai (73 renginiai). Mokymuose tema
„Policijos pareigūnų veiksmai reaguojant į
pranešimus apie teisės pažeidimus“ skirtuose
veiklos padalinių pareigūnams dalyvavo – 558
pareigūnai (39 renginys), o renginiuose,
skirtuose reagavimo padaliniams, dalyvavo 287
pareigūnai (20 renginių).
Ataskaitiniu laikotarpiu LPM PĮV organizavo
8359 pratybas, iš jų:
2670 – šaudymo, kuriose pareigūnai dalyvavo
28115 kartų;
2699 – fizinės prievartos – 26246 kartus;
1838 – fizinio pasirengimo – 17799 kartus;
1057 – profesinės taktikos – 11205 kartus;

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

rengimą
tarnybos vietose

1.6. Organizuoti
LPM darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimą

LPM struktūrinių
padalinių vadovai
LPM PP ir VVS
vedėjai

2017 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

95 – šaudymo iš spec. paskirties ginklų – 1168
kartus.
Per 2017 m. fizinio pasirengimo kontroliniuose
normatyvuose dalyvavo 7413 pareigūnai, iš
kurių 6858 atitiko ir 555 neatitiko normatyvų
reikalavimų. Per 12 mėn. nuo LPM PĮV veiklos
pradžios buvo suorganizuota 96 sporto renginių,
kuriuose dalyvavo 1796 policijos sistemos
darbuotojai.
LPM darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
vykdomas vadovaujantis LPM viršininko
patvirtintu LPM darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo planu (2017-01-31 reg. Nr. 144-IL340). Darbuotojai LPM organizuojamuose
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvauja
pagal LPM patvirtintą tvarkaraštį ir/ar atskiru
kvietimu, taip pat ir savo iniciatyva atsižvelgiant
į veiklos vertinimo išvadose tiesioginių vadovų
nustatytus kvalifikacijos tobulinimo siūlymus. Iš
viso 2017 m. kvalifikaciją tobulino 86 (60 proc.)
LPM darbuotojai, kurie dalyvavo 185
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, iš jų 108
organizavo LPM.
Per 2017 m. organizuoti 7 tarnybinių mokymų
renginiai (4 ak. val.) tema „Savižudybių
prevencija“. Mokymuose dalyvavo 86 LPM

Turtui įsigyti
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kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

darbuotojai.
1.7. Organizuoti
policijos
pareigūno
profesijos
populiarinimo
priemones

LPM VRTBG
vyriausias specialistas

2017 m.
I-IV ketv.

Populiarinant policijos pareigūno profesiją buvo
sukurti nauji reklaminiai lankstinukai apie LPM
ir galimybes tapti policijos pareigūnu, 2017 m.
pradžioje – reprezentacinis LPM filmukas, kuris
buvo išplatintas socialiniuose tinkluose LPM
facebook paskyroje ir YouTube kanalu, o
sutrumpinta jo versija 2017 m. balandžiogegužės mėn. buvo transliuojama lauko
ekranuose visoje Lietuvoje, balandžio 24-30
dienomis – Lietuvos viešajame transporte.
2017 m. kovo 25 d. televizijos kanalu „LRT
Kultūra“, laidos „Pažvelk į profesiją kitaip“
buvo transliuotas reportažas apie LPM.
2017 m. vasario 2 d. laikraščio „Lietuvos žinios“
priede „Studijos 2017“ išspausdintas reklaminis
straipsnis apie studijas LPM.
2017 m. vasario 2-4 dienomis LPM dalyvavo
studijų parodoje „Studijos 2016“.
2017 m. kovo mėn. LPM darbuotojai dalyvavo
atvirų durų dienose policijos komisariatuose.
2017 m. kovo 31 d. LPM vyko atvirų durų
diena.
2017 m. birželio 5 d. LPM dalyvavo kariškių
organizuotame renginyje „Karjeros dienos“,

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

13

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

kuris vyko Rukloje.
2017 m. birželio 25 – liepos 1 d. LPM vyko
jaunimo stovykla „Kursantas savaitei“.
2017 m. liepos mėn. socialiniuose tinkluose
buvo pristatytas naujai sukurtas LPM
informacinis filmukas apie LPM veiklą.
Filmukas sukurtas lietuvių ir anglų kalbomis.
2017 m. rugsėjo 23 d. LPM dalyvavo Lietuvos
policijos ir visuomenės šventėje Panevėžyje.
LPM darbuotojai dalyvavo organizuojant 2017
m. spalio 18-19 dienomis vykusį Geriausios
Lietuvos
policijos
pareigūnų
komandos
konkursą.
2017 m. spalio 26 d. LPM viršininko
pavaduotojas M. Bilius ir LPM kursantai
dalyvavo LRT radijo laidoje „Radijo popietė“,
kurioje pristatė policijos pareigūno profesiją,
pasakojo apie stojimo sąlygas ir pan.
Visą
ataskaitinį
laikotarpį
visuomenės
informavimo priemonėms buvo siunčiami
pranešimai
spaudai
apie
aktualiausią
informaciją, teikiami komentarai, atsakoma į
pateiktus klausimus. Taip pat nuolat yra
pateikiami atsakymai į interesantų klausimus,
kurie yra pateikiami svetainėje www.kurstoti.lt.

Turtui įsigyti
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.7.1.
Organizuoti
pažintinius
vizitus
moksleiviams
LPM

1.7.2.
Organizuoti
jaunimo
stovyklą
„Kursantas
savaitei“

Atsakingi vykdytojai

LPM VRTBG
vyriausias specialistas
LPM struktūrinių
padalinių vadovai

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I-IV ketv.

2017 m.
II- III ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Per ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuoti 4
pažintiniai vizitai moksleiviams:
2017-04-13 LPM lankėsi Kauno lopšeliodarželio „Mažylis“ auklėtiniai;
2017-05-26 LPM apsilankė Raudondvario A. ir
A. Kriauzų mokyklos-darželio priešmokyklinio
ugdymo grupės mokiniai;
2017-05-29 LPM lankėsi Generolo Povilo
Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetai;
2017-06-05 LPM lankėsi Kauno r. Garliavos
Juozo Lukšos gimnazijos organizuojamos vaikų
vasaros poilsio stovyklos dalyviai.
2017-10-26 LPM lankėsi policijos rėmėjai iš
Vilniaus.
2017-12-06 LPM lankėsi Pasieniečių mokyklos
kursantai.
2017 m. birželio 25 – liepos 1 d. organizuota
jaunimo
stovykla
„Kursantas
savaitei“.
Stovykloje dalyvavo 22 vyresniųjų klasių
moksleiviai: po 6 iš Kauno ir Marijampolės, po
3 iš Šiaulių ir Panevėžio, 2 iš Alytaus, po 1 iš
Klaipėdos ir Vilniaus apskričių. Stovyklos metu
dalyviai susipažino su policijos pareigūno
profesija ir LPM kursantų kasdienybe.

Turtui įsigyti
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išlaidoms

Asignavimai
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.7.3.
Organizuoti
renginį „Atvirų
durų diena
LPM“
1.8. Perimti iš
apsk. VPK ir
centralizuotai
vykdyti asmenų,
pageidaujančių
mokytis LPM ir
Mykolo
Romerio
universiteto
Viešojo
saugumo
fakultete,
dokumentų
priėmimą ir
asmenų
tikrinimą.

Atsakingi vykdytojai

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

2017 m.
I ketv.

2017 m. kovo 31 d. LPM organizuotas „Atvirų
durų diena LPM“ renginys, kurio metu apsilankė
apie 300 mokinių iš visos Lietuvos.

2017 m.
I-IV ketv.

2017 m. LPM pradėjo centralizuotai vykdyti
asmenų, pageidaujančių mokytis LPM ir MRU
Viešojo
saugumo
fakultete,
dokumentų
priėmimą ir asmenų tikrinimą. Nuo 2017-04-01
iki 2017-06-30 buvo išduota 462 siuntimai į
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Medicinos
centro
Centrinė
medicinos
ekspertizės komisija (toliau – CMEK)
asmenims,
pretenduojantiems
dalyvauti
atrankoje į LPM. 112 asmenų šiame laikotarpyje
buvo pripažinti CMEK tinkamais vidaus
tarnybai. 25 asmenys CMEK pripažinti
netinkamais vidaus tarnybai, 4 – atsisakė
dalyvauti.
2017 m. rugpjūčio mėn. dalyvauti atrankoje į
LPM užsiregistravo 208 asmenys, atitikę visus
reikalavimus.
Nuo 2017-04-01 iki 2017-06-30 buvo išduota
169
siuntimai
į
CMEK
asmenims,
pretenduojantiems stoti į MRU Viešojo saugumo

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.9. Suformuoti
LPM Profesinių
įgūdžių valdybos
personalą,
užtikrinantį
nuolatinį
policijos
pareigūnų
specialųjį
profesinį ir

Atsakingi vykdytojai

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM PĮV viršininkas

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I-IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

fakultetą. 39 asmenys šiame laikotarpyje
pripažinti CMEK tinkamais vidaus tarnybai. 5
asmenys pripažinti CMEK netinkamais vidaus
tarnybai.
Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. 146 asmenys
kreipėsi dėl įvadinių mokymų LPM. 75
asmenys, atitikę visus reikalavimus, buvo
pakviesti dalyvauti atrankoje į įvadinius
mokymus. Pagal Vidurinės grandies pareigūnų
įvadinio mokymo kursų (vidurinės grandies
veiklos ir reagavimo funkcijas atliekantiems
pareigūnams parengti) programą, patvirtintą
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m.
spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-901 nuo 2017-1101 LPM mokosi 25 įvadinio mokymo kursų
kursantai.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m.
lapkričio 11 d. įsakymu 5-V-290 ,,Dėl Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario
27 d. įsakymo Nr. 5-V-172 ,,Dėl Lietuvos
policijos mokyklos nuostatų ir vidaus struktūros
patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2017 m. sausio 1
d. LPM įsteigtas naujas struktūrinis padalinys –
Profesinių įgūdžių valdyba, kurią sudaro 4
struktūriniai padaliniai (1 – asis, 2 – asis, 3 –
iasis skyriai ir instruktorių veiklos organizavimo

Turtui įsigyti
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išlaidoms

Asignavimai
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

bendrąjį fizinį
rengimą
tarnybos vietose

1.10. Užtikrinti
prioritetinių
pareigūnų grupių
kvalifikacijos
tobulinimo ir
prioritetinių
kvalifikacijos
tobulinimo tikslų
įgyvendinimą
bei
kvalifikacijos
tobulinimą
pareigūnų,
dirbančių pagal
naują veiklos
modelį,
įgyvendinimą,

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas

2017 m.
I-IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

grupė.
PĮV įsteigtos 67 pareigybės, iš kurių 57
statutinių valstybės tarnautojų, 5 karjeros
valstybės tarnautojų ir 5 dirbantys pagal darbo
sutartį. Per 2017 m. PĮV sukomplektuotos 58 (48
statutiniai valstybės tarnautojai, 5 karjeros
valstybės tarnautojai ir 5 dirbantys pagal darbo
sutartį) pareigybės arba 87 proc. visų įsteigtų
pareigybių.
Pagal prioritetinį mokymų tikslą, didinti
kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnų,
dirbančių pagal naują veiklos modelį,
kompetencijas, viso per ataskaitinį laikotarpį
buvo suorganizuotas 161 (arba 104 proc.
planuotų renginių) kvalifikacijos tobulinimo
renginys, kuriuose dalyvavo 2121 pareigūnas.
Pagal prioritetinį mokymų tikslą, stiprinti
policijos pareigūnų gebėjimus profesinės
taktikos srityje, per 2017 m. buvo suorganizuoti
113 (arba 151 proc. planuotų renginių)
kvalifikacijos tobulinimo renginių, kuriuose
dalyvavo 1541 pareigūnas.
Pagal prioritetinius mokymo tikslą, didinti
kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnų,
dirbančių pagal naują veiklos modelį,

Turtui įsigyti
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

atsižvelgiant į
vykdomus
miestų ir rajonų
policijos
komisariatų
kriminalinės ir
viešosios
policijos veiklos
„organizavimo
pakeitimus nuo
2017 m.
1.11. Užtikrinti
LPM priimtiems
kursantams
kompetencijų
suteikimą ir
paruošimą
tarnybai
policijoje,
kokybiškai
suteikiant
mokymo
paslaugas.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

kompetencijas bei stiprinti policijos pareigūnų
gebėjimus profesinės taktikos srityje buvo
suorganizuoti 274 renginiai (planuota 230),
kuriuose dalyvavo 3662 pareigūnai (planuota
3513).

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas

2017 m.
I-IV ketv.

Pirminis profesinis mokymas vykdomas pagal
Policininko modulinę profesinio
mokymo
programą, daug dėmesio skiriama kursantų
praktinių įgūdžių formavimui. Praktinių
užsiėmimų metu taikomi kompleksinio mokymo
metodai, kurie padeda mokymąsi priartinti prie
profesinės veiklos realijų, turi teigiamos įtakos
kursantų
praktinių
įgūdžių
formavimui,
pritaikant mokymosi metu įgytas teorines žinias.
Mokant kursantus taip pat derinti tradicinio ir
nuotolinio mokymo būdai, organizuotos
kviestinių lektorių paskaitos. Siekiant įtvirtinti
profesinio taktinio rengimo metu įgytas
kompetencijas, organizuoti kursantų mokymai
tamsiu paros metu.
Tai padeda formuoti

Turtui įsigyti
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

1219,3

-

kursantų įgūdžius maksimaliai pritaikant
mokymo procesą prie policijos pareigūnų darbo
organizavimo ypatumų (pamaininis darbas).
Plėtojant tarptautiškumo veiklas, 27 LPM
kursantai dalyvavo
Erasmus+ programos
projektuose, skirtuose kursantų mobilumo
veikloms ir profesinio mokymo strateginių
partnerysčių kūrimui kartu su policijos
pareigūnų rengimo įstaigomis iš užsienio
(Latvija, Lenkija), 4 LPM kursantai lankėsi
Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės
Viešojo administravimo, policijos ir teismų
valdininkų taikomųjų mokslų universitete, LPM
organizuoti Lietuvos ir Vokietijos studentų
mainų programos renginiai policijos tarptautinio
bendradarbiavimo temomis.
01-07-02

2 priemonė:
Užtikrinti
LPM
informacinės
ir kitos
infrastruktūros
funkcionavim
ą ir plėtrą bei
išlaikyti

2.1. Teisės aktų
nustatyta tvarka
organizuoti ir
administruoti
LPM
materialinįtechninį
aprūpinimą,
vykdyti LPM

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis LPM
VVS ir LS veiklą
LPM LS vedėjas
LPM FS vedėjas
LPM VVS vedėjas

2017 m.
I–IV ketv.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo
metu LPM valstybės patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, esančio K. Baršausko g. 95,
Kaune ir Mokslo g. 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22
Mastaičiuose Kauno r. sav. techninė priežiūra
numatyta aptarnavimo ir priežiūros sutarčių
įsipareigojimuose. Visi įsipareigojimai, numatyti
2017 metams įvykdyti 100 proc. Pagal pateiktas
LPM struktūrinių padalinių paraiškas buvo

20

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

materialųjį ir
nematerialųjį
turtą.

infrastruktūros
plėtrą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

parengtas 2017 m. prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų pirkimų planas (patvirtintas LPM
viršininko 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr.
144-V-66), kuris ataskaitiniu laikotarpiu buvo
įgyvendintas 100 proc. Apmokėtos visos gautos
prekių ir paslaugų sąskaitos.
LPM viršininko 2017 m. sausio 10 d. įsakymu
Nr. 144-V-5 (su vėlesniais pakeitimais)
patvirtinta 2017 m. viešųjų pirkimų suvestinė,
kuri paskelbta CPV IS elektroninėmis
priemonėmis ir LPM interneto svetainėje. Per
ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 163 prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų už
2882542,90 Eur su PVM. Per CPO atlikti 24
pirkimai, per CVP IS atlikta 17 pirkimų už
2566994,7 Eur su PVM, t. y. 89 proc. visų
pirkimų vertės.
Organizuota ir vykdyta 25 viešieji pirkimai dėl
mokymo paslaugų.
Atlikti LPM PĮV reikalingų priemonių pirkimai
už 105,5 tūkst. Eur su PVM.
Per 2017 metus vykdyta nuolatinė kompiuterinių
tinklų, kompiuterizuotų darbo vietų bei ryšio
priemonių priežiūra bei eksploatavimas teisės
aktuose nustatyta tvarka. Buvo naujai įrengta 40
darbo vietų LPM PĮV darbuotojams ir naujai

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2.2. Vykdyti
LPM
infrastruktūros
plėtrą, pritaikant
mokymo bazę
pareigūnų
rengimui

Atsakingi vykdytojai

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis LPM
VVS ir LS veiklą
LPM LS vedėjas
LPM FS vedėjas

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

sukomplektuota 310 auditorija.
Per 2017 m. Policijos dokumentų valdymo
sistemoje LPM užregistruota 14942 dokumentai,
iš jų 6503 (43,5 proc.) dokumentai pasirašyti
teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.
Per 2017 metus atlikti ir buvo vykdomi šie
pagrindiniai infrastruktūros plėtros darbai,
pritaikant mokymo bazę pareigūnų rengimui:
1. Atlikti pusiau uždarojo tiro statybos remonto
darbai LPM šaudyklos, esančios K. Baršausko g.
95, Kaunas, pagal 2017 m. gegužės 2 d. sutartį
Nr. 144-ST2-67 su UAB „Stafas“ (darbų vertė –
29 682,53 Eur su PVM), taip pat pasirašytas
papildomas susitarimas dėl papildomų darbų
vykdymo 2017-06-21 Nr. 144-ST2-116 (darbų
vertė – 6335,89 Eur su PVM).
2. Atlikti drenažo įrengimo ir elektros perkėlimo
darbai LPM šaudykloje, esančioje K. Baršausko
g. 95, Kaunas, pagal 2017 m. rugsėjo 21 d.
sutartį Nr. 144-ST2-167 su UAB „Stafas“ (darbų
vertė – 3596,99 Eur su PVM);
3. Vykdomos LPM administracinio pastato,
Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.,
įrengiant treniruoklių salę ir ginklinę, rangos
darbai pagal 2017-11-28 sutartį Nr. 144-ST2-197

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

1036,5
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Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

su UAB "Apdailos ekspertai" (sutarties vertė
125 925,81 Eur);
4. Atlikti LPM aplinkos tvarkymo darbai pagal
2015-09-14 sutartį Nr. 144-ST2-148 su UAB
„Autokausta keliai“ (darbų vertė – 410 672,11
Eur su PVM);
5. Atlikti LPM pastato, esančio Mokslo g. 20,
Mastaičių k., Kauno r. sav., stogo remonto, langų
ir durų pakeitimo rangos darbai pagal 2017-0927 rangos darbų sutartį Nr. 144-ST2-170 (darbų
vertė – 12095,84 Eur su PVM);
6. Atlikti LPM pastato dalies (buvusios
oranžerijos), esančio Mokslo g. 16, Mastaičių k.,
Kauno r. sav., rangos darbai (grindų
betonavimas) pagal 2017-10-30 rangos darbų
sutartį Nr. 144-ST2-181 (darbų vertė – 9999,99
Eur su PVM), pritaikant patalpą automobilio
apžiūrai mokymų metu.
7. Atlikti LPM bendrabučio, esančio Mokslo g.
6, Mastaičių k., Kauno r. sav., rangos darbai
pagal 2017-06-15 rangos darbų sutartį Nr. 144ST2-95 (darbų vertė – 99498,45 Eur su PVM).
8. Vykdomi LPM bendrabučio Mokslo g. 4,
Mastaičių k., Kauno r. sav., rangos darbai pagal
2017-08-24 sutartį Nr. 144-ST2-156 su UAB
"Aukstata" (sutarties vertė 1 238 388,24 Eur).

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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terminas
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9. Vykdomos LPM administracinio pastato,
Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.,
pritaikant Kauno AVPK darbui, rangos darbai
pagal 2017-08-22 sutartį Nr. 144-ST2-153 su
UAB "Apdailos ekspertai" (sutarties vertė 799
999,99 Eur).
10. Pagal LR aplinkos ministro 2016 m. birželio
13 d. įsakymu Nr. D1-427 patvirtintą paramą
projektui „Atsinaujinančio energijos šaltinio
(saulės energijos) panaudojimas Lietuvos
policijos mokyklos pastatuose“, UAB „Dalis
erdvės“ parengė saulės šviesos energijos
elektrinių techninius darbo projektus (14 073,50
Eur su PVM) pagal 2016 m. liepos 18 d.
Projektų
finansavimo
klimato
kaitos
specialiosios programos lėšomis teikiant
subsidiją sutartį Nr. 144-ST2-121 su Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fondu ir 2016 m.
kovo 23 d. sutartį Nr. 144-ST2-51 su Lietuvos
policijos mokykla. UAB „Dalis erdvės“ atliko
darbus ir įrengė saulės šviesos energijos
elektrines ant LPM patikėjimo teise valdomų
pastatų, esančių Mokslo g. 2, 6 ir 16, Mastaičių
k., Kauno r. sav. (atliktų darbų suma - 177
744,00 Eur su PVM).

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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01-07-03

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

3 priemonė:
Organizuoti
pareigūnų
mokymus
kovos su
prekyba
žmonėmis
klausimais

3.1. Organizuoti
mokymus
prekybos
žmonėmis
prevencijos ir
tyrimo srityje

Atsakingi vykdytojai

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas
LPM PVS viršininkas

01.08.01.08 Uždavinys:
Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
01-08-01
Teikti
4.1. Organizuoti LPM viršininko
mokamas
ir vykdyti
pavaduotojas
specialiąsias
specialiąsias
kuruojantis LPM
paslaugas
funkcijas LPM
VVS ir LS veiklą
suinteresuotie
LPM LS vedėjas
ms asmenims
LPM FS vedėjas

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

išlaidoms

Priemonės
kodas

2017 m.
I–IV ketv.

Per ataskaitinį laikotarpį suorganizuoti 3
„Prekybos žmonėmis prevencija ir tyrimas“
kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose
dalyvavo 55 policijos sistemos darbuotojai:
2017-03-06–2017-06-07 laikotarpiu – 16 ir
2017-04-18–2017-04-19 laikotarpiu – 17
dalyvių. Per 2017 m. ypač didelis dėmesys buvo
skiriamas šiai tematikai, todėl buvo parengta
nauja kvalifikacijos tobulinimo programa, pagal
kurią 2017-10-25 buvo įvykdytas papildomas
(neplanuotas) renginys, kuriame dalyvavo 22
dalyviai.

0,6

2017 m.
I–IV ketv.

LPM vykdydama veiklą teikia viešąsias
mokamas paslaugas (sporto, apgyvendinimo ir
kitas paslaugas) fiziniams ir juridiniams
asmenims.
Pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro
įsakymais patvirtintus įkainius LPM teikė
šaudymo tiro, sporto salių ir futbolo aikštės,
patalpų nuomos ir apgyvendinimo paslaugas
pagal ūkio subjektų teiktas paraiškas.
Per 2017 m. už suteiktas mokamas specialiąsias
paslaugas LPM gavo 36904,29 Eur pajamų:

17,9

Turtui įsigyti

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Įstaigos veiksmo
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Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

šaudymo tiro – 44,06 Eur, sporto salės paslaugos
– 8931,41 Eur, apgyvendinimo paslaugos –
2639,5 Eur, nuomos paslaugos – 25289,32 Eur.
Pagal patvirtintą ataskaitinio laikotarpio planą
(29000 Eur) į valstybės biudžetą įmokėta 29300
Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota
32889,5 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu užsakytos paslaugos
įvykdytos – 100 proc.
Kitos priemonės
1.

Pagal
kompetenciją
vykdyti
Valstybinės
smurto
artimoje
aplinkoje
prevencijos ir
pagalbos
teikimo
nukentėjusiem
s asmenims
2014–2020
metų
programos

1.1. Organizuoti
policijos
pareigūnų
mokymus,
stiprinant
gebėjimus
kovojant su
smurtu artimoje
aplinkoje ir
smurtu lyties
pagrindu

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas
LPM PVS viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

Per 2017 m. įvyko 5 renginiai tema „Policijos
pareigūnų gebėjimų stiprinimas kovojant su
smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu lyties
pagrindu“. Mokymai vyko nuotoliniu būdu,
kuriuose dalyvavo 288 pareigūnai.
Be to, buvo organizuotas vienas seminaras
teritorinių policijos įstaigų instruktoriams. Iš
viso apmokyta 211 policijos pareigūnų. Pagal
projektą
Nr. NOR-LT-10-VRM-01-TF-003
„Lietuvos
ir
Norvegijos
policijos
bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas
kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu
lyties pagrindu“ papildomai apmokyti 242
pareigūnai.

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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terminas
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įgyvendinimo
priemones
2.

3.

Pagal
kompetenciją
vykdyti
Valstybinės
saugaus eismo
plėtros 2011–
2017 metų
programos
įgyvendinimo
tarpinstitucinį
veiklos planą,
patvirtintą
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2015 m.
vasario 11d.
nutarimu Nr.
125
Pagal
kompetenciją
vykdyti
Policijos

2.1. Organizuoti
policijos
pareigūnų
tarnybinių
transporto
priemonių
vairavimo
ekstremaliomis
sąlygomis
mokymus

LPM viršininko
pavaduotojai
kuruojantys mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS
viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

Policijos pareigūnų tarnybinių transporto
priemonių vairavimo ekstremaliomis sąlygomis
mokymai 2017 m. nebuvo organizuoti.
Mokymus numatyta organizuoti 2018 m., atlikus
viešųjų pirkimų procedūras aikštelių pirkimui.

3.1. Organizuoti
policijos
pareigūnų
mokymus apie

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą

2017 m.
I-IV ketv.

Ataskaitiniu laikotarpiu mokymai nebuvo
organizuoti, kadangi Vidaus saugumo fondo
lėšomis
finansuojamo
projekto
Nr.
LT/2016/VSF/4.5.1.5
,,Policijos
pareigūnų

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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veiklos
plėtojimo
įgyvendinant
Šengeno
acquis
reikalavimus
veiksmų
plano,
patvirtinto
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro
2015 m.
lapkričio 13 d.
įsakymu Nr.
5-V-1016,
priemones

Europos
Sąjungos ir
Šengeno teisyno
taikymą

LPM PVS viršininkas

3.2. Organizuoti
užsienio (anglų,
rusų) kalbos
mokymus
policijos
pareigūnams,
dirbantiems
pasienio
regionuose
3.3. Su Lenkijos
ir Latvijos
policijos
atstovais
organizuoti
bendro
patruliavimo,
bendrus
persekiojimo ir
sekimo kertant

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM BKS vedėjas

2017 m.
I–IV ketv.

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM PVS viršininkas

2017 m.
I-IV ketv.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

mokymas, I etapas“ sutartis pasirašyta tik 2017
m. birželio 26 d. Taip pat pasikeitus LR Viešųjų
pirkimų įstatymui mokymų paslaugų pirkimo
būdą buvo būtina pakeisti į supaprastintą
pirkimą. Todėl mokymo paslaugų pirkimas
užtruko ilgiau nei planuota rengiant paraišką.
Mokymų renginiai suplanuoti 2018-2019 m.
Ataskaitiniu laikotarpiu mokymai nebuvo
organizuoti, kadangi, pagal parengtas programas
mokymams, nebuvo atlikti mokymo paslaugų
viešieji
pirkimai.
Mokymus
numatoma
organizuoti 2018 m.

Per 2017 metus 8 suorganizuotuose renginiuose
dalyvavo 71 pareigūnas:
1. Bendro patruliavimo mokymuose dalyvavo 30
policijos pareigūnų (3 renginiai);
2. Persekiojimo ir sekimo kertant Lietuvos
Respublikos vidaus Europos Sąjungos sieną
mokymuose dalyvavo 29 policijos pareigūnai (3
renginiai);
3. Sekimo per valstybės sieną mokymuose
dalyvavo 7 policijos pareigūnai (1 renginys);

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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4.

Priemonės
pavadinimas

Įgyvendinti
LPM,
Pasieniečių
mokyklos,
Muitinės
mokymo
centro ir
Ugniagesių
gelbėtojų
mokyklos
bendradarbiav
imo ir
susitikimų
planą 2017 m.
(2017-01-24
Nr. 144-IL265)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Lietuvos
Respublikos
vidaus Europos
Sąjungos sieną
mokymus
4.1. Pagal
kompetenciją
vykdyti LPM,
Pasieniečių
mokyklos,
Muitinės
mokymo centro
ir Ugniagesių
gelbėtojų
mokyklos
bendradarbiavim
o ir susitikimų
plane 2017 m.
numatytas
priemones

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

4. Vadovų mokymuose dalyvavo 5 policijos
pareigūnai (1 renginys).

LPM viršininko
pavaduotojai
LPM VRTBG
vyriausias specialistas
LPM struktūrinių
padalinių vadovai
pagal kompetenciją

2017 m.
I-IV ketv.

2017 m. sausio 24 d. pasirašytas LPM, Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
pasieniečių mokyklos, Muitinės mokymo centro
ir
Ugniagesių
gelbėtojų
mokyklos
bendradarbiavimo ir susitikimų planas 2017
metams. LPM per ataskaitinį laikotarpį
įgyvendino 13 iš 14 LPM numatytų priemonių:
1. LPM kursantų pažintinis vizitas į UGM
(2017-04-11);
2. paskaitų skaitymas Bendrojo pagalbos centro
ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros mokymų
kursų dalyviams (2017-04-24 d. ir 26 d.);
3. šaudymo varžybos tarp LPM ir PM kursantų
(2017-05-03);
4.
bendradarbiaujančių
mokymo
įstaigų
mokymo užsiėmimų stebėjimas (2017-05-17);
5.
bendradarbiaujančių
mokymo
įstaigų
susitikimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir
atlygintinų su mokymu susijusių išlaidų
apskaičiavimo ir išieškojimo (2017-06-27).

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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5.
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pavadinimas

Įgyvendinti
LPM

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

5.1. Vykdyti
tarptautiškumo

Atsakingi vykdytojai

Tarptautiškumo
plėtros veiksmų plane

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

6. UGM kursantų pažintinis vizitas į LPM
(2017-06-20).
7. Vadovaujantis LPM viršininko įsakymu
patvirtintu LPM sporto renginių planu, į sporto
renginius visus metus buvo kviečiamos
bendraujančių įstaigų komandos.
8. Pasidalijimas gerąja patirtimi. Aktuali tema:
pareigūnų veiksmai kilus gaisrui, kai į įvykio
vietą pirmieji atvyksta policijos pareigūnai
(2017 m. liepos mėn.).
9. LPM geroji patirtis dėl smurto artimoje
aplinkoje – vyko nuotoliniai mokymai (2017 m.
rugsėjo mėn.).
10. Apskritojo stalo diskusija „Užsienio kalbų
mokymas ir pasidalijimas gerąja patirtimi“
(2017-10-04)
11. Bendradarbiaujančių mokymo įstaigų
darbuotojų susitikimas (2017-10-06).
12. PM kursantų ir darbuotojų pažintinis vizitas į
LPM (2017-12-06).
13. Bendradarbiaujančių mokymo įstaigų
lektorių gerosios patirties sklaidos renginys tema
„Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas“ (201712-20).
Per 2017 m. LPM vykdė veiklas, susijusias su
plano 1.1. ir 1.2. uždavinių įgyvendinimu:

Turtui įsigyti

Priemonės
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Asignavimai
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

tarptautiškum
o plėtros
veiksmų plano
2015 – 2020
m. (toliau –
tarptautiškum
o plėtros
veiksmų
planas),
patvirtinto
Lietuvos
policijos
mokyklos
viršininko
2015 m.
gegužės 14 d.
įsakymu Nr.
144-V-146,
priemones
Įgyvendinti
ES ir kitų
finansinių
priemonių
lėšomis
finansuojamus
projektus

plėtros veiksmų
plane 2017 m.
numatytas
priemones

numatyti atsakingi
vykdytojai

6.1. Dalyvauti
ES ir kitų
finansinių
priemonių
lėšomis
finansuojamuose
projektuose

LPM viršininko
pavaduotojai
LPM VVS vedėjas
LPM FS vedėjas
Kiti LPM struktūrinių
padalinių vadovai
pagal kompetenciją

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

mokytojų ir kitų darbuotojų bei kursantų
tarptautinis mobilumas pagal CEPOL, Erasmus+
bei kitas programas. Taip pat veiklas, susijusias
su 2.1 uždaviniu: vadovybės vizitai į užsienio
policijos mokymo ir kitas įstaigas, siekiant
užmegzti bendradarbiavimą (Lenkija, Belgija,
Ukraina, Gruzija), ekspertų iš užsienio vizitai
LPM (Lenkija, Ukraina, Kroatija), organizavo
užsienio studentų priėmimą LPM (Vokietija).
Įgyvendino 3.1 uždavinio priemones tarpkultūrinių
kompetencijų
didinimas,
organizuojant anglų kalbos mokymus LPM
darbuotojams
ir
kursantų/darbuotojų
dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose.

2017 m.
I–IV ketv.

Ataskaitiniu laikotarpiu LPM įgyvendino 12
projektų, finansuojamų nacionalinių ir ES
finansinių priemonių lėšomis: 6 iš jų yra
Erasmus+ programos projektai, skirti kursantų
mobilumo veikloms ir profesinio mokymo
strateginių partnerysčių kūrimui kartu su
policijos pareigūnų rengimo įstaigomis iš

185,2
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7.

Priemonės
pavadinimas

Stiprinti
vidinę LPM
komunikaciją

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

7.1. Organizuoti
renginius LPM
darbuotojams ir
kursantams

Atsakingi vykdytojai

LPM VRTBG
vyriausias specialistas
LPM struktūrinių
padalinių vadovai

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

užsienio; 4 projektus, skirtus policijos sistemos
pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo mokymams
LPM įgyvendina partnerio teisėmis; 2 projektai
skirti LPM infrastruktūrai tobulinti, kurie
finansuojami pagal Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių
priežiūros ir plėtros programą bei Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fondą.
Siekiant stiprinti LPM vidinę komunikaciją,
ataskaitiniu laikotarpiu LPM suorganizuota 10
renginių:
1. Sausio mėn. – Sausio 13-osios dienos
minėjimas.
2. Vasario mėn. – LPM kursantų priesaikos
ceremonija, LPM darbuotojų ir kursantų popietė
„Užgavėnių blynai“, Šv. Valentino diena,
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
3. Kovo mėn. – Tarptautinės Moters dienos
paminėjimas,
Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo dienos paminėjimas, Žemės dienos
minėjimas, Saugaus eismo dienos minėjimas.
4. Balandžio mėn. – LPM S17 mokymo grupės
kursantų krikštynos.
5. Gegužės mėn. – švaros akcija „Švari ir graži
mūsų mokykla“, Pažintinis Nemuno kilpų

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

kraštovaizdžio pėsčiųjų žygis.
6. Liepos mėn. – Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjimas,
LPM baigimo šventė.
7. Rugsėjo mėn. – LPM turistinis sprintas 2017,
Mokslo ir žinių dienos (Rugsėjo 1-osios) šventė,
renginys Angelų sargų, Policijos, dienai
paminėti.
8. Spalio mėn. – Konstitucijos egzaminas.
9. Lapkričio mėn. – Kraujo donorystės akcija.
10. Gruodžio mėn. – „Protų mūšis“, Kalėdų
šventė LPM.
Vartojami sutrumpinimai:
LPM PĮV – Profesinių įgūdžių valdyba;
LPM MOS – LPM Mokymo organizavimo skyrius;
LPM PVS – LPM Policijos veiklos skyrius;
LPM PTS - LPM Profesinės taktikos skyrius;
LPM LS – LPM Logistikos skyrius;
LPM FS – LPM Finansų skyrius;
LPM VVS – LPM Veiklos valdymo skyrius;
LPM PP – LPM Personalo poskyris;
LPM VRTBG – LPM viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė.

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

01.08.
01.07

Programos
elementas

1-ojo
programos
tikslo 7asis
uždavinys
– teikti
profesinį
mokymą
rengiant
policijos
pareigūnus
, plėtoti
policijos
personalo
kvalifikaci
jos
tobulinimo
procesą,
gerinant
policijos

Vertinimo
kriterijaus
kodas

P-01-0801-07-01

P-01-0801-07-02

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Policijos
darbuotojai,
kvalifikacijos
renginių metu
įgytas žinias
ir/ar įgūdžius
įvertinę kaip
naujus ir/arba
pritaikomus
darbe,
procentais
Policijos
pareigūnų
metinio
vertinamojo
pokalbio metu
išskirtų
prioritetinių
mokymų
poreikio

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

80

-

-

-

-

96,2

120

*

*

-

-

-

-

-

-

-

*

*
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

personalo
profesinę
kompetenc
iją bei
siekiant
aukštesnės
mokymo
renginių
kokybės

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

80

-

-

-

-

-

-

68

85

80

-

-

-

-

-

-

*

*

įvykdymas,
procentais

P-01-0801-07-03

P-01-0801-07-04

Mokymo
infrastruktūros
panaudojimas
pareigūnų
rengimui ir
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimui, ne
mažiau kaip,
procentais
Įvykdytų
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių,
tenkančių
vienam
pareigūnui,
trukmė ne
mažiau kaip 8
akademinės
valandos per
metus
įgyvendinimas,
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

7

7,7

110

7,6

109

7,1

101

7,5

107

100

18

72

56

112

68

91

106

106

90

-

-

-

-

92,6

103

94

104

procentais

01080107-01

Organizuot
i ir vykdyti
policijos
personalo
profesinį
mokymą ir
kvalifikaci
jos
tobulinimą
, vykdyti
LPM
bendrąsias
ir
specialiąsi
as
funkcijas

Kursantų
bendras
pažangumo
vidurkis ne
mažiau kaip,
balais
Įgyvendintas
policijos
sistemos
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo
LPM 2017
metais planas,
procentais
Pirminio
profesinio
mokymo
kursantai
teigiamai
vertinantys
mokymo
kokybę,

36

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

90

-

-

-

-

-

-

93

103

90

-

-

-

-

-

-

96

106

procentais

Policijos
pareigūnų,
išlaikiusių
bendrojo fizinio
pasirengimo
normatyvus,
dalis nuo
bendro
laikiusiųjų
normatyvus
skaičiaus, proc.
Policijos
pareigūnų,
išlaikiusių
papildomų
reikalavimų,
susijusių su
fiziniais ir
praktiniais
gebėjimais eiti
tam tikras
pareigas,
normatyvus
dalis nuo
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

80

93,1

116,4

94,3

118

94,3

118

90

113

40

20

200

46

230

54

180

60

150*

bendro
laikiusiųjų
normatyvus
skaičiaus, proc.
Policijos
darbuotojai
teigiamai
vertinantys
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
kokybę,
procentais
LPM
darbuotojų
tobulinusių
kvalifikaciją
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose
dalis nuo visų
LPM
darbuotojų
skaičiaus,
procentais
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

LPM
darbuotojų,
vykdančių
pirminį
profesinį
mokymą ir
kvalifikacijos
tobulinimą,
dalyvavusių
stažuotėse dalis,
nuo visų LPM
darbuotojų,
vykdančių
mokymą,
skaičiaus,
procentais
Pažintiniai
vizitai
moksleiviams
LPM, skaičius
Organizuoti
policijos
pareigūno
profesijos
populiarinimo
renginiai,
skaičius

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

-

-

-

-

-

-

-

4

-

6

0

0

4

100

4

80

6

100

2

1

100

1

100

2

100

2

100
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Užtikrintas
kandidatų
mokytis LPM ir
Mykolo
Romerio
universiteto
Viešojo
saugumo
fakultete
dokumentų
priėmimas ir
tikrinimas,
procentais
2017 m.
pabaigoje
sukomplektuota
ne mažiau kaip
80 proc. LPM
Profesinių
įgūdžių
valdybos
pareigybių nuo
visų įsteigtų
pareigybių,
procentais

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

100

-

-

-

-

-

-

100

100

80

-

-

-

-

-

-

87

109
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įgyvendintas
prioritetinių
pareigūnų
grupių
kvalifikacijos
tobulinimas,
procentais
Įgyvendinti
prioritetiniai
kvalifikacijos
tobulinimo
tikslai,
procentais
Užtikrintas
pareigūnų,
dirbančių pagal
naują veiklos
modelį,
kvalifikacijos
tobulinimas,
procentais
Buvusieji
kursantai ir jų
tiesioginiai
vadovai
teigiamai
vertinantys
kompetencijų

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

100

-

-

-

-

-

-

104

104

100

-

-

-

-

-

-

119

119

100

-

-

-

-

-

-

86

86

80

-

-

-

-

-

-

*

*
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

50

55

275

62

206

99,7

249

90,5

181*

11

4,5

119

5,9

119

6,97

129

10,2

107

suteikimą ir
parengtį tarnauti
policijoje,
procentais
0107-02

7-ojo
uždavinio
2 priemonė
– užtikrinti
LPM
informacin
ės ir kitos
infrastrukt
ūros
funkcionav
imą ir
plėtrą bei
išlaikyti
materialųjį
ir
nematerial
ųjį turtą

Elektroniniai
viešieji
pirkimai,
atliekami CVP
IS priemonėmis,
nuo visų viešųjų
pirkimų
bendrosios
vertės, ne
mažiau kaip,
procentais
Turto valdymo
ir priežiūros
išlaidos,
tenkančios 1
kv.m bendro
LPM valdomo
turto ploto, ne
daugiau kaip,
Eur/kv.m.
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Policijos
dokumentų
valdymo
sistemoje
einamaisiais
kalendoriniais
metais LPM
gautų ir
sudarytų
elektroninių
dokumentų
santykis su
visais
einamaisiais
kalendoriniais
metais LPM
gautais ir
sudarytais
dokumentais,
procentais
0107-03

7-ojo
uždavinio
3 priemonė
–
organizuoti
pareigūnų
mokymus

Surengta
mokymų, ne
mažiau kaip,
skaičius

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

30

35,3

117,7

41,3

137,6

42,6

142

43,5

146*

2

1

100

2

100

2

100

3

150*

43

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

29000

9000

112,5

13000

93

22500

107

29300

101

177

118

177

118

453

141*

kovos su
prekyba
žmonėmis
klausimais

01.08.
01.08

1-ojo
programos
tikslo 8asis
uždavinys
– užtikrinti
specialiųjų
funkcijų
vykdymą

P-01-0801-08-01

Planuojamų
gauti pajamų už
teikiamas
paslaugas ir už
trumpalaikio ir
ilgalaikio
materialiojo
turto nuomą
pervedimas į
valstybės
biudžetą, eurais

Kitos priemonės
Organizuot
i policijos
pareigūnų,
kurie pagal
savo darbo
pobūdį
susiduria
su smurtu
artimoje
aplinkoje,

Apmokytų
pareigūnų, kurie
pagal savo
darbo pobūdį
susiduria su
smurtu artimoje
aplinkoje,
skaičius

320

55

110
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

200

-

-

0

0

0

0

0

0*

384

-

-

-

-

0

0

0

0*

128

-

-

-

-

0

0

0

0*

mokymus
Organizuot
i policijos
pareigūnų
tarnybinių
transporto
priemonių
vairavimo
ekstremali
omis
sąlygomis
mokymus
Pagal
kompetenc
iją vykdyti
Policijos
veiklos
plėtojimo
įgyvendina
nt Šengeno
acquis
reikalavim
us veiksmų

Policijos
pareigūnų,
išmokytų
vairuoti
tarnybines
transporto
priemones
ekstremaliomis
sąlygomis,
skaičius
Mokymuose
dalyvavusių
pareigūnų
skaičius
Užsienio (anglų,
rusų) kalbos
mokymuose
dalyvavusių
pareigūnų
skaičius
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

plano
priemones

Įgyvendint
i LPM,
Pasienieči
ų
mokyklos,
Muitinės
mokymo
centro ir
Ugniagesi
ų gelbėtojų
mokyklos
bendradarb
iavimo ir
susitikimų
planą 2017
m. (2017-

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Bendro
patruliavimo,
persekiojimo ir
sekimo kertant
Lietuvos
Respublikos
vidaus Europos
Sąjungos sieną
mokymuose
dalyvavusių
pareigūnų
skaičius
LPM
organizuotų
priemonių
skaičius

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

72

5

100

41

98

41

66

71

99

14

1

33,3

5

71

7

70

13

93
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

100

100

100

100

100

100

100

100

100

01-24 Nr.
144-IL265)
Įgyvendint
i LPM
tarptautišk
umo
plėtros
veiksmų
plano 2015
– 2020 m.
(toliau –
tarptautišk
umo
plėtros
veiksmų
planas),
patvirtinto
Lietuvos
policijos
mokyklos
viršininko
2015 m.
gegužės 14
d. įsakymu
Nr. 144-V-

Tarptautiškumo
plėtros veiksmų
plano priemonių
įgyvendinimas
plane
nustatytais
terminais,
procentais
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Vertinimo kriterijaus reikšmė
Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. I pusm.

2017 m. III ketv.

2017 m.

2017 m.
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

Įvykdyta

Įvykdyta
procentais

12

12

100

12

100

100

100

12

100

18

10

100

12

120

16

133

21

117

146,
priemones
Įgyvendint
i ES ir kitų
finansinių
priemonių
lėšomis
finansuoja
mus
projektus
Stiprinti
vidinę
LPM
komunikac
iją

Įgyvendinamų
projektų
skaičius

Organizuotų
renginių LPM
darbuotojams ir
kursantams
skaičius

*Už vertinimų kriterijų ,,Policijos darbuotojai, kvalifikacijos renginių metu įgytas žinias ir/ar įgūdžius įvertinę kaip naujus ir/arba pritaikomus darbe,
procentais“, ,,Policijos pareigūnų metinio vertinamojo pokalbio metu išskirtų prioritetinių mokymų poreikio įvykdymas, procentais“, ,,Įvykdytų kvalifikacijos
tobulinimo renginių, tenkančių vienam pareigūnui, trukmė ne mažiau kaip 8 akademinės valandos per metus įgyvendinimas, procentais“ apskaičiavimą atsakinga
Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdyba.
*LPM darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalis nuo visų LPM darbuotojų skaičiaus, procentais . Planuota – 40,
įvykdyta – 60. Kriterijaus reikšmė pasiekta ir viršyta 50 procentų. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 86 LPM
darbuotojai. Daugiausiai LPM darbuotojų dalyvavo šiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: „Šaudymas iš specialios paskirties ginklų“, ,,Šaudybos instruktorių
rengimas“, „Policijos pareigūnų streso valdymas“, ,,Suaugusiųjų mokymas ir pratybų vykdymas“. Didžiąją dalį kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavusių
LPM darbuotojų skaičiaus sudaro naujai įsteigto LPM struktūrinio padalinio – PĮV darbuotojai.
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*Buvusieji kursantai ir jų tiesioginiai vadovai teigiamai vertinantys kompetencijų suteikimą ir parengtį tarnauti policijoje, procentais. Išorinį mokymo
kokybės vertinimą organizuoja ir atlieka Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos Karjeros skyrius. LPM kursantų, baigusių mokymąsi
LPM 2017 m. ir pradėjusių tarnybą policijos sistemoje bei jų tiesioginių vadovų apklausa atliekama praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo tarnybos
pradžios policijos įstaigose.
*Elektroniniai viešieji pirkimai, atliekami CVP IS priemonėmis, nuo visų viešųjų pirkimų bendrosios vertės, ne mažiau kaip procentais. Planuota – 50,
įvykdyta – 90,5. Kriterijaus reikšmė pasiekta ir viršyta 81 procentu. Pasikeitus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, nuo 2017 m. liepos 1 d. mažos vertės
viešieji pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.
*Policijos dokumentų valdymo sistemoje einamaisiais kalendoriniais metais LPM gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų santykis su visais
einamaisiais kalendoriniais metais LPM gautais ir sudarytais dokumentais, procentais. Planuota – 30, įvykdyta – 44. Kriterijaus reikšmė pasiekta ir viršyta 46
procentais. Per 2017 m. Policijos dokumentų valdymo sistemoje LPM užregistruota 14942 dokumentai, iš jų 6503 arba 43,5 proc. dokumentai pasirašyti teisinę galią
turinčiu elektroniniu parašu.
*Surengta mokymų, ne mažiau kaip, skaičius. Planuota – 100, įvykdyta – 150. Kriterijaus reikšmė viršyta 50 procentų. Per 2017 m. ypač didelis dėmesys
buvo skiriamas kovos su prekyba žmonėmis tematikai, todėl buvo parengta nauja kvalifikacijos tobulinimo programa, pagal kurią buvo suorganizuotas papildomas
(neplanuotas) kvalifikacijos tobulinimo renginys. Viso per 2017 m. suorganizuoti 3 renginiai.
*Apmokytų pareigūnų, kurie pagal savo darbo pobūdį susiduria su smurtu artimoje aplinkoje, skaičius. Planuota – 320, įvykdyta – 453. Kriterijaus
reikšmė viršyta 41 proc. 2017 m. šie mokymai vyko pagal projektą Nr. NOR-LT-10-VRM-01-TF-003 „Lietuvos ir Norvegijos policijos bendradarbiavimas ir
gebėjimų stiprinimas kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu“, pagal policijos įstaigų poreikį buvo apmokyta daugiau policijos pareigūnų nei
planuota.
*Policijos pareigūnų, išmokytų vairuoti tarnybines transporto priemones ekstremaliomis sąlygomis, skaičius. Vertinimo kriterijaus reikšmė – nuo 2011
metų kasmet pasiekiamų vertinimo kriterijų reikšmių suma. Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011-2017 m. programoje nustatyta kriterijaus reikšmė 2017 m. –
100. Priemonės įgyvendinimo eiga: 2011 m. – 249; 2012 m. – 119; 2013 m. – 147; 2014 – 110; 2015 m. – 137, 2016 – 189. 2017 m. planuota kriterijaus reikšmė
neįvykdyta, kadangi policijos pareigūnų tarnybinių transporto priemonių vairavimo ekstremaliomis sąlygomis mokymai 2017 m. nebuvo organizuoti. Mokymus
numatyta organizuoti 2018 m., atlikus viešųjų pirkimų procedūras aikštelių pirkimui.
*Mokymuose dalyvavusių pareigūnų skaičius. Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta (planuota – 384, įvykdyta – 0). Ataskaitiniu laikotarpiu mokymai
nebuvo organizuoti, kadangi Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.5 ,,Policijos pareigūnų mokymas, I etapas“ sutartis
pasirašyta tik 2017 m. birželio 26 d. Taip pat pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui mokymų paslaugų pirkimo būdą buvo būtina pakeisti į supaprastintą pirkimą.
Todėl mokymo paslaugų pirkimas užtruko ilgiau nei planuota rengiant paraišką. Mokymų renginiai suplanuoti 2018-2019 m.
*Užsienio (anglų, rusų) kalbos mokymuose dalyvavusių pareigūnų skaičius. Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta (planuota – 128, įvykdyta – 0). Dėl
vėliau pasirašytos projekto sutarties, pagal parengtas programas mokymams, viešieji mokymų paslaugų pirkimai nebuvo atlikti. Mokymus planuojama įgyvendinti
2018 m.
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