LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 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, 2018 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. Pirminis profesinis mokymas vykdytas pagal metų trukmės 60 kreditų apimties Policininko modulinę profesinio mokymo programą,
patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 5-V-748 „Dėl Policininko modulinės profesinio mokymo
programos patvirtinimo“ bei vadovaujantis Pirminio profesinio mokymo grafiku, patvirtintu LPM viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 144V1-36.
2017 m. priimtiems mokytis LPM 118 kursantų, sėkmingai įvykdžiusiems visus pirminio profesinio mokymo reikalavimus, suteikta
policininko kvalifikacija ir 2018-07-27 išduoti profesinio mokymo diplomai. Atrankoje į LPM 2018 m. rugpjūčio mėn. dalyvavo 232 asmenys, atitikę
nustatytus reikalavimus. Nuo 2018-09-03 mokytis pagal Policininko modulinės profesinio mokymo programą pradėjo 100 kursantų.
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 mokėsi ir įvadinio mokymo kursus 2018 m. baigė 24 kursantai. Atsižvelgus į policijos įstaigų poreikį, 2018 m. taip pat buvo organizuoti įvadinio
mokymo kursai. Nuo 2018 m. sausio mėn. 106 asmenys kreipėsi dėl galimybės mokytis įvadinio mokymo kursuose LPM. 67 asmenys, atitikę visus
reikalavimus, buvo pakviesti dalyvauti atrankoje į įvadinius mokymus. Nuo 2018-04-09 mokymas organizuotas vienai įvadinio mokymo kursų
kursantų grupei. 2018-07-05 įvadinio mokymo kursus baigė 26 kursantai.
Lyginant su 2017 m., kursantų bendras pažangumo vidurkis 2018 m. padidėjo 0,4 procentiniais punktais ir sudaro 7,9 balus.
2018 m. buvo atnaujinti Policininko modulinės profesinio mokymo programos modulių planai. Išleistas Policijos pareigūnų rengimo vadovėlis,
kuriame susisteminta mokomoji medžiaga, skirta asmenims siekiantiems tapti policijos pareigūnais, taip pat vadovėlis bus naudingas, skatinant
savarankišką kursantų mokymąsi. Vadovėlį parengė LPM darbuotojai, policijos sistemoje dirbantys asmenys, turintys didelę mokymo ar praktinio
darbo patirtį. LPM viršininko įsakymais patvirtinta LPM kursantų apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka, kursantų etikos kodeksas ir kursantų etikos
komisijos nuostatai. Naujai organizuojamas kursantų kuravimo procesas ir kursantų motyvavimo tvarka. Atnaujintas LPM virtualios mokymosi
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aplinkos turinys, struktūra. Bendradarbiaujant su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – apskrities VPK) Kauno rajono policijos
komisariatu, kursantams sudarytos sąlygos patruliuoti kartu su policijos pareigūnais.
Stiprinant policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės
prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu, 2018 m. policijos įstaigų pareigūnams LPM Profesinių įgūdžių valdybos instruktoriai suorganizavo 12 854
šaudybos, profesinės taktikos ir fizinės prievartos pratybas (2017 m. – 8 264) bei 49 šaudymo iš specialiosios paskirties ginklų mokymus (2017 m. – 95).
Lyginant su 2017 m. policijos pareigūnų atitinkančių bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais
gebėjimais eiti tam tikras pareigas, dalis nuo visų dalyvavusių atitikties šiems reikalavimams tikrinime, 2018 m. padidėjo 5,7 procentiniais punktais (2017 m.
– 93 proc.; 2018 m. – 98,7 proc.). 2018 m. buvo suformuota ir visose policijos įstaigose taikoma vienoda praktika dėl pareigūnų, neatitinkančių nustatytų
normatyvų reikalavimų, veiklos vertinimo. Pareigūnams sudarytos sąlygos papildomai lankyti pratybas, LPM instruktoriai įpareigoti sudaryti individualius
pratybų planus su rekomendacijomis kaip pagerinti rezultatus.
Tobulinant policijos pareigūnų specialiojo profesinio bei fizinio rengimo organizavimą buvo vykdomos priemonės įgyvendinant Policijos
pareigūnų fizinio taktinio pasirengimo valdymo vidaus audito 2017 m. lapkričio 7 d. ataskaitoje Nr. 5-AA-10-(6.29E) pateiktas rekomendacijas. Patobulinta
teisinė bazė: unifikuota pratybų tvarkaraščių forma, suvienodintas pratybų turinys bei nustatytas 3 mėnesių pratybų planavimo periodas policijos sistemos
mastu, nustatyta informacijos apie pratybų vykdymą sisteminimo ir apskaitos tvarka. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais patvirtinti Bendrojo
fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų pratybų bei sportinės veiklos instruktoriaus aprūpinimo standartas, Profesinių įgūdžių instruktorių poreikio
nustatymo tvarkos aprašas, atnaujinta modulinė programa „Šalies policijos profesinių įgūdžių instruktorių rengimas“. Įdiegta Elektroninė pratybų
lankomumo apskaitos sistema (EPLAS), kurioje fiksuojamas policijos pareigūnų, dalyvaujančių pratybose lankomumas, sisteminama ir kaupiama
informacija apie pareigūnų dalyvavimą pratybose. Atsakingiems asmenims suteikus prisijungimus prie pratybų lankomumo apskaitos sistemos, policijos
įstaigoms sudarytos sąlygos kontroliuoti policijos pareigūnų pratybų lankomumą.
Didelis dėmesys skirtas LPM Profesinių įgūdžių valdybos instruktorių kompetencijų plėtrai ir kvalifikacijai tobulinti. Organizuoti 6 renginiai
pagal atnaujintą kvalifikacijos tobulinimo programą „Šalies policijos profesinių įgūdžių instruktorių rengimas“, taip pat instruktoriai įgijo žinių ir praktinių
įgūdžių dalyvaudami Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Fizinio
rengimo centro kovinės savigynos ekspertų vedamose pratybose bei Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vykusiuose medicinos mokymuose.
LPM pirmą kartą organizavo tarptautinius policijos instruktorių mokymus profesinių įgūdžių tobulinimo srityje. Mokymuose dalyvavo policijos instruktoriai
iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos bei Ukrainos.
Siekdama užtikrinti sėkmingą jai keliamų tikslų įgyvendinimą, LPM 2018 m. didelį dėmesį skyrė:
– prioritetinių mokymo tikslams įgyvendinti, organizuojant policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo procesą;
– LPM infrastruktūros plėtrai, siekiant sukurti šiuolaikišką ir patrauklią mokymo ir gyvenamąją aplinką, pritaikytą policijos mokymo reikmėms;
– tarptautiniam ir tarpinstituciniam bendradarbiavimui profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityse;
– finansinės (buhalterinės) apskaitos valdymo funkcijų centralizavimo priemonėms įgyvendinti.
Organizuojant ir vykdant policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, LPM vadovavosi Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje 2018 m. planu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 5-V-88 (su
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vėlesniu 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 5-V-812 pakeitimu). 2018 m. buvo organizuoti 545 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (2017 m. – 498).
Renginiuose dalyvavo 9882 policijos sistemos darbuotojai (2017 m. – 8402). Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo LPM 2018 metais
planas įgyvendintas 112 proc. Užtikrinant prioritetinių pareigūnų grupių kvalifikacijos tobulinimo ir prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo tikslų
įgyvendinimą bei kvalifikacijos tobulinimą pareigūnų, dirbančių pagal naują veiklos modelį, įgyvendinimą, buvo suorganizuota 330 renginių (2017 m. –
274), kuriuose dalyvavo 9882 (2017 m. – 3662) pareigūnai. 2018 m. suorganizuoti visi planuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal numatytus
prioritetinius kvalifikacijos tobulinimo tikslus. 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. 2018 m. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Centralizuoto vidaus audito
skyrius atliko LPM kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės vertinimo sistemos vidaus auditą. Pagal pateiktas rekomendacijas bus įgyvendinamos
priemonės, kurios padės mažinti rizikos veiksnių įtaką LPM kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės vertinimo sistemai.
Tęsiant LPM infrastruktūros plėtrą, 2018 m. atlikti rangos darbai LPM šaudykloje (K. Baršausko g. 95, Kaunas); LPM administraciniame pastate
įrengta ginklinė, treniruoklių salė, persirengimo kambariai, suremontuota tatamių salė, vykdomi laiptinės, koridoriaus ir antro aukšto patalpos remonto
darbai; atlikti rangos darbai, dalį pastato pritaikant Kauno apskrites VPK darbui (Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.); vykdomi kelių, pėsčiųjų takų ir
automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo rangos darbai; įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės ant LPM patikėjimo teise valdomo pastato, esančio
Mokslo g. 4, Mastaičių k., Kauno r. sav.; atlikti LPM bendrabučio, esančio Mokslo g. 4, Mastaičių k., Kauno r. sav., rangos darbai, vykdyta objekto rangos
darbų techninė priežiūra, projekto priežiūra, įrengi nauji elektros įvadai (ESO).
Plėtojant tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, 2018 m. LPM vykdė veiklas, įgyvendinant 10 (2017 m. – 12) projektų, finansuojamų
nacionalinių ir ES finansinių priemonių lėšomis (5 projektus vykdė įgyvendinančios organizacijos statusu ir 5 partnerio teisėmis). Taip pat aktyviai dalyvavo
įgyvendinant 2018-01-31 pasirašyto LPM, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasieniečių mokyklos,
Muitinės mokymo centro ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bendradarbiavimo ir susitikimų plano 2018 metams priemones.
LPM pirmą kartą organizavo tarptautinius policijos instruktorių mokymus profesinių įgūdžių tobulinimo srityje. Mokymuose dalyvavo policijos
instruktoriai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos bei Ukrainos.
2018-11-14 LPM organizuota tarptautinė konferencija „Veiksminga nukentėjusiųjų teisių apsauga: Europos patirtis įgyvendinant Nusikaltimų aukų
direktyvą“, kurioje dalyvavo 120 dalyvių: Lietuvos teismų, prokuratūrų, apskričių policijos komisariatų atstovai bei nevyriausybinių organizacijų nariai,
įvairių Europos valstybių asmenys, dirbantys nukentėjusiųjų teisių užtikrinimo procese.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 5-V-891 buvo patvirtintas Policijos įstaigų finansinės (buhalterinės)
apskaitos valdymo funkcijų centralizavimo Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos priemonių planas. Įgyvendinant šiame plane numatytas
priemones, nuo 2018-06-01 panaikintas LPM Finansų skyrius, buhalterinės apskaitos funkcijos perduotos centralizuotai vykdyti Policijos departamentui prie
Vidaus reikalų ministerijos, necentralizuotos funkcijos priskirtos LPM Logistikos skyriui, tam tikros funkcijos perduotos LPM Veiklos valdymo skyriui.
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2018-01-01 LPM buvo įsteigtos 187 pareigybės, dirbo 143 darbuotojai. 2018-12-31 buvo 154 pareigybės, dirbo 139 darbuotojai: 72 statutiniai
valstybės tarnautojai, 20 karjeros valstybės tarnautojų ir 47 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Per 2018 m. buvo atleisti 6 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartį, 2 karjeros ir 4 statutiniai valstybės tarnautojai buvo perkelti į kitas policijos įstaigas.
Atsižvelgiant į darbo organizavimo pakeitimus, funkcijų perskirstymą ir įvertinus LPM veiklai vykdyti reikiamų pareigybių poreikį, nuo 2018-11-01
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-842 „Dėl Lietuvos policijos mokyklos naikinamų laisvų pareigybių sąrašo
patvirtinimo“ buvo panaikinti du struktūriniai padaliniai (LPM Profesinių įgūdžių valdybos instruktorių veiklos organizavimo grupė ir LPM viešųjų ryšių ir
tarptautinio bendradarbiavimo grupė) bei laisvos pareigybės, esančios ir kituose struktūriniuose padaliniuose (viso 33 pareigybės).
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Personalo posistemio (POLIS) duomenimis, per 2018 m. kvalifikaciją tobulino 103 (2017 m. – 86) LPM darbuotojai arba 74 (2017 m. – 60) proc.
visų LPM darbuotojų. 4 (2017 m. – 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, mokymo įstaigose, renginiuose, skirtuose Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos policijos 100-čiui paminėti, organizavo pažintinius vizitus
moksleiviams, teikė informaciją įvairioms žiniasklaidos priemonėms. 2018 m. liepos 1–5 d. organizuota jaunimo stovykla „Kursantas savaitei” vyresniųjų
klasių moksleiviams.
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1. lentelė. 2018-ųjų metų veiksmų plano įgyvendinimas

01.08
01.08.01
01.08.01.07
01-07-01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

Policijos departamento strateginio veiklos plano programa:
Visuomenės saugumo užtikrinimas.
Programos tikslas:
Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius.
Uždavinys:
Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos personalo
profesinę kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės
1 priemonė:
1.1. Organizuoti ir LPM viršininko
2018 m.
2018 m. Lietuvos policijos mokykloje (toliau – 2722,3
Organizuoti ir
vykdyti profesinį
pavaduotojas
I–IV ketv.
LPM) pirminis profesinis mokymas vykdytas pagal
vykdyti
mokymą pagal
kuruojantis mokymo
metų trukmės 60 kreditų apimties Policininko
policijos
Policininko
padalinių veiklą
modulinę profesinio mokymo programą, patvirtintą
personalo
modulinę
LPM MOS viršininkas
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m.
profesinį
profesinio
LPM PVS viršininkas
rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 5-V-748 „Dėl Policininko
mokymą ir
mokymo
LPM PTS viršininkas
modulinės
profesinio
mokymo
programos
kvalifikacijos
programą
LPM BKS vedėjas
patvirtinimo“ (toliau – Mokymo programa) bei
tobulinimą,
vadovaujantis Pirminio profesinio mokymo grafiku,
vykdyti LPM
patvirtintu LPM viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d.
bendrąsias ir
įsakymu Nr. 144-V1-36.
specialiąsias
2018 m. I pusm. LPM mokėsi 118 (2017 m. – 126)
funkcijas
kursantų, kuriems 2018-07-27 suteikta policininko
kvalifikacija ir įteikti profesinio mokymo
pažymėjimai.
2018 m. rugpjūčio mėn. atrankoje į LPM pirminį
profesinį mokymą dalyvavo 232 (2017 m. – 218)

-
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

asmenys, atranką laimėjo 100.
2018-09-03 LPM viršininko įsakymu 144-V1-37
priimta 100 (2017 m. – 132) kursantų. Mokymai
organizuoti 4 (2017 m. – 5) kursantų grupėms.
2018 m. buvo atnaujinti Mokymo programos
modulių planai.
Įgyvendinant Mokymo programą, daug dėmesio
skiriama kursantų praktinių įgūdžių formavimui
(praktinis mokymas sudarė 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.
Nuo 2018 m. lapkričio mėn., vadovaujantis Mokymo
programa, ir siekiant gerinti LPM kursantų
savarankiško mokymosi sąlygas, LPM mokymo
grupių kursantai vykdo bendrus patruliavimus kartu
su Kauno apskrities VPK Kauno rajono policijos
komisariato policijos pareigūnais, pagal LPM
viršininko patvirtintus LPM mokymo grupių
savarankiško mokymosi Kauno rajono policijos
komisariate grafikus.
2018 m. vasario 26 d.–kovo 2 d. 4 LPM kursantai
lankėsi Vokietijos Meklenburgo–Pomeranijos žemės
Viešojo administravimo, policijos ir teismų

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

valdininkų taikomųjų mokslų universitete. Vizito
metu kursantai susipažino su Vokietijos policijos
sistema, dalinosi informacija apie policijos darbą ir
pareigūnų rengimą šiose šalyse. Plėtojant LPM
bendradarbiavimą su Vokietijos policijos mokymo
įstaigomis, 2018 m. LPM stažavosi 6 studentai iš
Vokietijos Niedersachsen policijos akademijos
(Polizeiakademie Niedersachsen) ir 4 studentai iš
Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės Viešojo
administravimo, policijos ir teismų valdininkų
taikomųjų mokslų universiteto. Stažuočių metu
studentai susipažino su Lietuvos policijos sistema,
policijos pareigūnų rengimu, jų veikla ir darbo
ypatumais, dalyvavo viešosios tvarkos užtikrinimo,
šaudybos, fizinio rengimo ir kitose pamokose,
kultūrinėje programoje, lankėsi Lietuvos policijos
antiteroristinių operacijų rinktinėje „Aras“, Lietuvos
policijos Kriminalistinių tyrimo centro Kinologijos
valdyboje, Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės
3-iosios kuopos Raitajame būryje, Lietuvos kelių
policijos tarnyboje, patruliavo kartu su Kauno
apskrities VPK policijos patruliais.
2018 m. balandžio 8–14 d., 5 LPM kursantai vyko į
Paikusę (Paikuse) (Estijos Respubliką) dalyvauti
Latvijos valstybinio policijos koledžo įgyvendinamo
Erasmus+ projekto Nr. 2016-1-LV01-KA202-022708
„Baltijos jūros regiono policijos pareigūnų mokymas
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

1.2. Organizuoti ir
vykdyti įvadinio
mokymo kursus

Atsakingi vykdytojai

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS viršininkas

Įvykdymo
terminas

2018 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

ir pasiruošimas taikant bendrą fizinės prievartos
panaudojimo modelį“ kursantų mokymuose.
2018 m. gegužės 7–27 d. LPM kursantai dalyvavo
baziniuose kariniuose kursuose.
2018 m. 3 mėn. trukmės įvadinio mokymo kursai
organizuoti 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.
2018 m. vasario 6 d. įvadinio mokymo kursus baigė
24 kursantai.
Nuo 2018 m. sausio 106 asmenys kreipėsi dėl
galimybės mokytis įvadinio mokymo kursuose LPM.
67 asmenys, atitikę visus reikalavimus, buvo
pakviesti dalyvauti atrankoje į įvadinius mokymus.
2018 m. balandžio 9 d. priimti ir 2018 m. liepos 5 d.
įvadinio mokymo kursus baigė 26 kursantai.
Nuo 2018 m. lapkričio 5 d. organizuota dar viena
atranka į įvadinio mokymo kursus 2019 m., kurios
metu dėl galimybės mokytis pagal šią programą iki
2018-12-31 kreipėsi 62 pretendentai.
Dėl galimybės mokytis įvadinio mokymo kursuose
LPM 2018 m. iš viso kreipėsi 168 asmenys (2017 m.
– 146).
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

1.3. Įgyvendinti
policijos
pareigūnų
kvalifikacijos
tobulinimą pagal
patvirtintą 2018
m. kvalifikacijos
tobulinimo planą
užtikrinant
kompetentingų
ekspertų
pasitelkimą
dėstyti
LPM viršininko
metinės užduotys

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

2018 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

LPM organizuodama ir vykdydama policijos
personalo kvalifikacijos tobulinimą vadovavosi
Policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos kriminalinės
policijos biure ir dalyvaujant projektuose 2018
metais planu, patvirtintu Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2018 m. sausio 29 d. įsakymu
Nr. 5-V-88 (2018 m. rugsėjo 21 d. pakeitimas Nr. 5V-812). Per 2018 m. LPM organizavo 545 (2017 m.
– 498) renginius (be projektinių mokymų) (tai sudarė
112 (2017 m. – 111) proc. visų Policijos įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo LPM 2018
metais plane numatytų renginių skaičiaus).
Mokymuose dalyvavo 9882 (2017 m. – 8402)
dalyviai (114 proc.).
Ataskaitiniu laikotarpiu pagal renginių ir dalyvių
skaičių
daugiausia
buvo
organizuota
šių
kvalifikacijos tobulinimo renginių:
-„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų,
naudojančių mėlynus ir (ar) raudonus (arba) tik
mėlynus žybčiojančius švyturėlius ir specialiuosius
garso signalus“ – dalyvavo 1396 pareigūnai (136
renginiai);
-„Pirminių būtinų veiksmų, reaguojant į pranešimus
apie nusikalstamas veikas, algoritmai“ – dalyvavo
867 pareigūnai (50 renginių);
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Įstaigos
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Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

-„Vairavimas ekstremaliomis sąlygomis“ dalyvavo
890 pareigūnų (83 renginiai);
-„Pirminiai policijos pareigūno veiksmai eismo
įvykio vietoje ir eismo įvykių, per kuriuos nežuvo ir
nebuvo sutrikdyta žmogaus sveikata, įforminimo
ypatumai“ dalyvavo 679 pareigūnai (47 renginiai).
2018 metais buvo vykdyti mokymai prioritetinėmis
temomis: ,,Pirminiai tyrimo veiksmai įvykio vietoje”,
,,Prevencinės priemonės, metodai ir poveikio
vertinimas” ir ,,Eismo priežiūra”. Prioritetinių
mokymų įvairiomis temomis 2018 m.
buvo
suorganizuota – 330 renginių (110 proc.), kuriuose
dalyvavo 4084 (98 proc.) policijos pareigūnai:
867 policijos pareigūnai – ,,Pirminių būtinų veiksmų,
reaguojant į pranešimus apie nusikalstamas veikas,
algoritmai” (50 renginių);
93 bendruomenės pareigūnai – ,,Bendruomenės
pareigūnų prevencinė veikla” (5 renginiai);
20 policijos pareigūnų (policijos komisariatų
vadovai, policijos įstaigų veiklos skyrių vadovai,
policijos komisariatų veiklos skyrių vyriausieji
tyrėjai) – ,,Prevencinės veiklos organizavimas
policijos įstaigose” (1 renginys);
679 policijos pareigūnai – ,,Pirminiai policijos
pareigūno veiksmai eismo įvykio vietoje ir eismo
įvykių, per kuriuos nežuvo ir nebuvo sutrikdyta
žmogaus sveikata, įforminimo ypatumai” (47
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pavadinimas

Įstaigos
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Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

renginiai);
44 policijos pareigūnai – ,,Eismo įvykių tyrimų
ypatumai” (2 renginiai);
95 policijos pareigūnai – ,,Priverstinis transporto
priemonių stabdymas” (6 renginiai);
890
policijos
pareigūnų
–
,,Vairavimas
ekstremaliomis sąlygomis” (83 renginiai);
1396 policijos pareigūnai – ,,Specialiųjų transporto
priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus ir (ar)
raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius
švyturėlius ir (arba) specialiuosius garso signalus,
papildomo mokymo programa” (136 renginiai).

1.4. Užtikrinti
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių kokybę
LPM viršininko
metinės užduotys

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

2018 m.
I–IV ketv.

Siekiant užtikrinti pagal kvalifikacijos tobulinimo
programas mokymo kokybę, ataskaitiniu laikotarpiu
vykdyta
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
pedagoginės veiklos stebėsena. 2018 m. atlikta 17
kvalifikacijos tobulinimo renginių, pvz., „Pirminių
būtinųjų veiksmų reaguojant į pranešimus apie
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

2018 m.
I–IV ketv.

nusikalstamas veikas algoritmai“, „Darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimas šalies
policijos įstaigose“, „Pirminiai policijos pareigūno
veiksmai eismo įvykio vietoje ir eismo įvykių, per
kuriuos nežuvo ir nebuvo sutrikdyta žmogaus
sveikata, įforminimo ypatumai“, „Europos sąjungos
ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis
finansuojamų
projektų
administravimas
ir
valdymas“, „Bendruomenės pareigūnų prevencinė
veikla“, „Policijos sistemos darbuotojų A2 lygio
anglų kalbos kursai“ ir kt., pedagoginės veiklos
stebėsena.
2018 m. buvo parengtos LPM 2017 m. (2018-06-26
Nr. 144-IL-2763) ir 2018 m. I-ojo pusmečio (201808-24 Nr. 144-IL-3988) vidinio mokymo kokybės
vertinimo ataskaitos. Šiose ataskaitose pateikta
informacija apie pedagoginį personalą, pedagoginę,
metodinę ir tiriamąją veiklą, mokymo efektyvumą,
grįžtamojo ryšio apie mokymo organizavimą ir
kokybę užtikrinimą bei siūlymai dėl mokymo
kokybės gerinimo.
2018 m. vykdytos pirminio profesinio mokymo,
įvadinio mokymo kursų ir kvalifikacijos tobulinimo
renginių pedagoginės veiklos stebėsenos bei atliktas
individualios
pedagoginės
veiklos
apskaitos
tvarkymo LPM struktūriniuose padaliniuose,
vykdančiuose
profesinį
mokymą,
tikslinis

LPM PVS viršininkas
LPM PTS viršininkas
LPM PĮV viršininkas

1.5. Organizuoti ir
vykdyti vidinį
mokymo kokybės
vertinimą

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS viršininkas
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terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

patikrinimas.
1.6. Užtikrinti
pilną pedagoginio
personalo
užimtumą
pasitelkiant juos
dėstyti pagal
turimą
kompetenciją arba
perkvalifikuojant
prioritetinėse
2018 m.
kvalifikacijos
tobulinimo srityse
LPM viršininko
metinės užduotys

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS viršininkas

1.7. Užtikrinti

LPM viršininko

2018 m.
I–IV ketv.

2018 m.

Užtikrinant pilną pedagoginio personalo užimtumą
dėstant pagal Policininko modulinę profesinio
mokymo, įvadinio mokymo kursų ir kvalifikacijos
tobulinimo programas, ataskaitiniu laikotarpiu LPM
pedagoginė veikla planuota ir vykdyta vadovaujantis
Pedagoginės veiklos apskaitos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 5-V-412 (Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2017 m. sausio 24 d.
įsakymo Nr. 5-V-66 redakcija) ir LPM profesinio
mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
LPM viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.
144-V-134, nuostatomis.
2018 m. LPM pedagogai, vykdantys pirminį
profesinį, įvadinį ir tęstinį profesinį mokymą
įgyvendino 103 proc. (30775 val.) 2018 m. planuoto
LPM pedagoginės veiklos krūvio (29811 val.), kurių
53 proc. buvo skirta įgyvendinti Policininko
modulinę profesinio mokymo programą, 4 proc. –
Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo
kursų (vidurinės grandies veiklos ir reagavimo
funkcijas atliekantiems pareigūnams parengti)
programą, o 43 proc. – kvalifikacijos tobulinimo
programas.
Nuo 2018 m. pradžios policijos pareigūnų fizinio ir
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Atsakingi vykdytojai

elektroninių
fizinio ir taktinio
pasirengimo
užsiėmimų
lankomumo
žurnalų diegimą
LPM viršininko
metinės užduotys

pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM PĮV viršininkas

1.8. Stiprinti
policijos
pareigūnų
bendrąjį fizinį ir
specialųjį
profesinį
pasirengimą bei
gebėjimus veikti
situacijose,
susijusiose su

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM PĮV viršininkas

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

2018 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

taktinio pasirengimo užsiėmimų lankomumo apskaita
vykdoma
Elektroninėje pratybų lankomumo
apskaitos sistemoje (EPLAS), kurioje suvedami
pratybose
dalyvavusių
policijos
pareigūnų
duomenys. EPLAS leidžia formuoti policijos
pareigūnų fizinio ir taktinio pasirengimo užsiėmimų
lankomumo ataskaitas, kurios teikiamos pareigūnų
tiesioginiams vadovams.
2018 m. II pusm. struktūrinių padalinių vadovams,
suteikus prisijungimus, buvo sudaryta galimybė
savarankiškai naudotis EPLAS. Vadovai su EPLAS
turi galimybę įvertinti ir kontroliuoti policijos
pareigūnų fizinio ir taktinio pasirengimo užsiėmimų
lankomumą. Policijos įstaigose paskirti atsakingi
asmenys gali EPLAS formuoti ataskaitas ir pildyti
pateisinimus ar nurodyti priežastis dėl pareigūno
nedalyvavimo užsiėmimuose.
Ataskaitiniu laikotarpiu LPM PĮV organizavo 12854
profesinių įgūdžių tobulinimo pratybas darbo
vietose, iš jų: 4516 šaudybos pratybų, 3586
profesinės taktikos pratybų, 4593 fizinės prievartos
pratybų, 159 fizinio pasirengimo pratybų. Taip pat
suorganizavo 49 šaudymo iš spec. paskirties ginklų
mokymus. Iš viso ataskaitiniu laikotarpių policijos
pareigūnams LPM PĮV suorganizavo 12903 (2017 m.
– 8359) įgūdžių tobulinimo pratybas, kuriuose
pareigūnai sudalyvavo 120498 (2017 m. – 28115)
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psichinės, fizinės
prievartos ir
šaunamojo ginklo
panaudojimu

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

kartų.
2018 m. LPM PĮV organizuotuose 69 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalyvavo 1009 dalyviai:
502 dalyviai dalyvavo „Elektros impulsinių prietaisų
Taser naudojimo policijos veikloje“ (37 renginiai);
173 dalyviai – „Šalies viešosios policijos mobiliųjų
pareigūnų specialiosios taktikos pavojingų ir (ar)
ginkluotų asmenų sulaikymo atvejų“/“šaudymo iš
specialiosios paskirties ginklų“ renginių (15
renginių);
93 dalyviai– pradinio šaudymo mokymai (8
renginiai);
30 dalyvių – „Bazinis profesinių įgūdžių instruktorių
kursas“ (3 renginiai);
11 dalyvių – „Specializuotas elektros impulsinių
prietaisų „Taser instruktoriaus kursas“ (1 renginys);
12 dalyvių – „Specializuotas šaudymo instruktoriaus
kursas“ (1 renginys);
12 dalyvių – „Specializuotas fizinės prievartos
veiksmų instruktoriaus kursas“ (1 renginys);
12 dalyvių – „Specializuotas profesinės taktikos
instruktoriaus kursas“ (1 renginys).
164 dalyviai – „Sveika gyvensena ir fizinis
aktyvumas“ nuotoliniuose mokymuose (2 renginiai).
Lyginant su 2017 m. policijos pareigūnų atitinkančių
bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomus
reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais
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1.9. Organizuoti
policijos
pareigūno
profesijos
populiarinimo
priemones

Atsakingi vykdytojai

LPM VRTBG
vyriausias specialistas
LPM struktūrinių
padalinių vadovai

Įvykdymo
terminas

2018 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

gebėjimais eiti tam tikras pareigas, dalis nuo visų
dalyvavusių atitikties šiems reikalavimams tikrinime,
2018 m. padidėjo 5,7 procentiniais punktais (2017 m.
– 93 proc.; 2018 m. – 98,7 proc.):
šaudymo kontroliniuose normatyvuose dalyvavo
7096 policijos pareigūnai, iš jų reikalavimus atitiko
7024 (99 proc.);
fizinės prievartos ir profesinės taktikos veiksmų
tikrinimo pratybose dalyvavo 6919, atitiko – 6911
(99,9 proc.);
bendrojo
fizinio
pasirengimo
ir
atitikties
papildomiems reikalavimams vertinime dalyvavo
7084, atitiko – 6900 (97,4 proc.).
2018 m. LPM organizavo ir dalyvavo 10 policijos
pareigūno profesijos populiarinimo renginiuose:
2018-02-08–10 dalyvavo tarptautinėje mokymosi,
žinių ir karjeros planavimo parodoje ,,STUDIJOS
2018“.
2018-04-08 organizavo ,,Saugaus eismo diena”
renginį.
2018-04-13 organizavo ,,Atvirų durų diena” renginį.
2018-05-11 LPM policijos pareigūnai dalyvavo
policijos pareigūno profesijos populiarinimo
renginyje Druskininkuose.
2018-06-21 LPM policijos pareigūnai pristatė
policijos pareigūno profesiją vaikų vasaros
stovykloje Raudondvaryje.
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01-07-02

Priemonės
pavadinimas

2 priemonė:
Užtikrinti LPM
informacinės ir
kitos
infrastruktūros
funkcionavimą
ir plėtrą bei
išlaikyti
materialųjį ir
nematerialųjį
turtą

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai

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

Įvykdymo
terminas

2018 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

2018-07-01–05 LPM organizavo jaunimo stovyklą
„Kursantas savaitei“
2018-09-29 LPM dalyvavo Policijos ir visuomenės
šventėje policijos 100-mečiui paminėti Vilniuje.
2018-10-06 LPM padėjo organizuoti ir dalyvavo
Pilietiškumo žaidynėse „Aš esu pareiga“.
2018 m. LPM buvo organizuoti 2 pažintiniai vizitai:
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos vyresnių klausių
mokiniams (2018-11-21) ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto gimnazistams (2018-11-28).
Per 2018 m. 100 proc. įvykdytas LPM pirkimų
planas ir suvestinis planas, patvirtinti LPM
viršininko 2018 m. kovo 12 d įsakymu Nr. 144-V-57
ir LPM viršininko 2018 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.
144-V-37. 2018 m. atlikti 199 (2017 m. – 163)
pirkimai už 1096372,09 (2017 m. – 2882542,9) Eur,
iš jų 24 mokymo paslaugų pirkimai už 125067,2 Eur,
12 rangos darbų pirkimai už 399 731,46 Eur.
2018 m. vykdyti LPM infrastruktūros gerinimo
darbai:
1. Atlikti rangos darbai LPM šaudykloje, K.
Baršausko g. 95, Kaunas (40257,36 Eur su PVM).
2. Įrengti persirengimo kambariai (32659 Eur su
PVM), suremontuota tatamių salė, Mokslo g. 2,
Mastaičių k., Kauno r. sav., (4000 Eur su PVM),
vykdomi laiptinės, koridoriaus ir antro aukšto
patalpos remonto darbai Mokslo g. 2, Mastaičių k.,

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

1360,4

497,5

18

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Kauno r. sav.
2. Įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės ant
LPM patikėjimo teise valdomo pastato, esančio
Mokslo g. 4, Mastaičių k., Kauno r. sav. (atliktų
darbų suma – 29349,41 Eur su PVM).
3. Atlikti LPM bendrabučio Mokslo g. 4, Mastaičių
k., Kauno r. sav., rangos darbai (sutarties vertė 1 200
tūkst. Eur), vykdyta objekto rangos darbų techninė
priežiūra, projekto priežiūra, įrengi nauji elektros
įvadai (ESO) (9238 Eur su PVM).
4. Įrengta LPM administracinio pastato, Mokslo g. 2,
Mastaičių k., Kauno r. sav., treniruoklių salė ir
ginklinė (sutarties vertė 126 tūkst. Eur).
5. Atlikti LPM administracinio pastato, Mokslo g. 2,
Mastaičių k., Kauno r. sav., pritaikant Kauno
apskrities VPK darbui, rangos darbai (sutarties vertė
800 tūkst. Eur).
6. Vykdomi kelių, pėsčiųjų takų ir automobilių
stovėjimo aikštelių įrengimo rangos darbai pagal
2018-10-04 rangos darbų sutartį Nr. 144-ST2-103 su
UAB „Autokausta“, 2018 metais atlikta darbų už
64515,92 Eur.
Per 2018 m. Policijos dokumentų valdymo sistemoje
LPM užregistruoti 16464 (2017 – 14942)
dokumentai, iš jų 7918 (48 proc.) (2017 m. – 6503
(43,5 proc.) dokumentai pasirašyti teisinę galią
turinčiu elektroniniu parašu.

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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01-07-03

01.08.01.08
01-08-01

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

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

2018 m.
I–IV ketv.

2018 m. įsiskolinimai padidėjo 400 Eur dėl didesnio
elektros ir dujų sunaudojimo.

3 priemonė:
LPM viršininko
Organizuoti
pavaduotojas
pareigūnų
kuruojantis mokymo
mokymus
padalinių veiklą
kovos su
LPM MOS viršininkas
prekyba
LPM PVS viršininkas
žmonėmis
klausimais
Uždavinys:
Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
Teikti mokamas 4.1. Organizuoti ir LPM viršininko
specialiąsias
vykdyti
pavaduotojas
paslaugas
specialiąsias
kuruojantis LPM VVS
suinteresuotiem funkcijas LPM
ir LS veiklą
s asmenims
LPM LS vedėjas
LPM FS vedėjas

2018 m.
I–IV ketv.

2018 m. suorganizuoti 2 (2017 m. – 3) renginiai
„Prekybos žmonėmis prevencija ir tyrimas“ tema,
kuriuose dalyvavo 30 (2017 m. – 55) policijos
pareigūnų.

0,5

-

2018 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 sporto
salių ir futbolo aikštės, patalpų nuomos ir

10,4

14

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

2.2. Užtikrinti
įsiskolinimų
nedidinimą 2018
m. pabaigoje
(palyginti su
įsiskolinimais
2017 m. gruodžio
31 d., pagal
apskaičiuotus
maksimalius
skolos rodiklius)
3.1. Organizuoti
mokymus
prekybos
žmonėmis
prevencijos ir
tyrimo srityje

Atsakingi vykdytojai

20

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

apgyvendinimo paslaugas pagal ūkio subjektų teiktas
paraiškas.
Per 2018 m. už suteiktas mokamas specialiąsias
paslaugas LPM gavo 36129,42 (2017 m. – 36904,29)
Eur pajamų: sporto salės paslaugos – 7851,86 Eur,
apgyvendinimo paslaugos – 3490,34 Eur, nuomos
paslaugos – 24787,22 Eur.
Pagal patvirtintą ataskaitinio laikotarpio planą
(25000 Eur) į valstybės biudžetą įmokėta 24064,37
(2017 m. – 29300) Eur. Per ataskaitinį laikotarpį
gauta ir panaudota 24388,95 (2017 m. – 32889) Eur.
Kitos priemonės
1.

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

1.1. Organizuoti
policijos
pareigūnų
(policijos įstaigų
budėtojų,
prevencijos
padalinių
pareigūnų,
policijos patrulių,
kriminalinės
policijos tyrėjų)
mokymus,
siekiant, kad būtų
efektyviau

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

2018 m.
I–IV ketv.

2018 m. suorganizuoti 34 renginiai „Smurtas
artimoje aplinkoje“ tema, kuriuose dalyvavo 698
pareigūnai.

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

įgyvendinimo
priemones
2.

Pagal
kompetenciją
vykdyti
Policijos
veiklos
plėtojimo
įgyvendinant
Šengeno acquis
reikalavimus
veiksmų plano,
patvirtinto
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro 2015
m. lapkričio 13
d. įsakymu Nr.
5-V-1016,
priemones

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

reaguojama į
smurto artimoje
aplinkoje atvejus
2.1. Organizuoti
policijos
pareigūnų
mokymus apie
Europos Sąjungos
ir Šengeno teisyno
taikymą,
įgyvendinant VSF
projektą
,,Policijos
pareigūnų
mokymas, I
etapas“
2.2. Organizuoti
užsienio (anglų,
rusų) kalbos
mokymus
policijos
pareigūnams,
dirbantiems
pasienio
regionuose,
įgyvendinant VSF
projektą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM PVS viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

Per 2018 m. suorganizuoti 24 (2017 m. – 0)
renginiai, kuriuose dalyvavo 336 policijos
pareigūnai:
1. 111 dalyvavo „Reagavimo į incidentus užtikrinant
Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą“ (8
renginiai);
2. 135 dalyvavo „Šengeno teisyno įgyvendinimo
užtikrinant
Specialiosios
tranzito
schemos
funkcionavimą“ (8 renginiai);
3. 90 dalyvavo „Kompleksiniuose mokymuose
reaguojant į Specialiosios tranzito schemos
pažeidimus“ (8 renginiai).

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM BKS vedėjas

2018 m.
I–IV ketv.

2018 m. suorganizuoti 8 (2017 m. – 0) renginiai,
kuriuose dalyvavo 96 policijos pareigūnai:
1. 49 dalyvavo „Profesinės rusų kalbos užtikrinant
Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą“ (4
renginiai);
2. 47 dalyvavo „Profesinės anglų kalbos užtikrinant
Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą“ (4
renginiai).

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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3.

Priemonės
pavadinimas

Įgyvendinti
LPM,

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

,,Policijos
pareigūnų
mokymas, I
etapas“
2.3. Su Lenkijos ir
Latvijos policijos
atstovais
organizuoti
bendro
patruliavimo,
bendrus
persekiojimo ir
sekimo kertant
Lietuvos
Respublikos
vidaus Europos
Sąjungos sieną
mokymus,
įgyvendinant VSF
projektą ,,Dvišalio
ir daugiašalio
policijos
bendradarbiavimo
mokymai, I
etapas“
3.1. Pagal
kompetenciją

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

LPM viršininko
pavaduotojas
kuruojantis mokymo
padalinių veiklą
LPM PVS viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

2018 m. suorganizuoti 7 (2017 m. – 8) renginiai,
kuriuose dalyvavo 61 (2017 m. – 71) pareigūnas:
1. 22 dalyvavo bendro patruliavimo mokymuose (2
renginiai);
2. 20 dalyvavo persekiojimo ir sekimo kertant
Lietuvos Respublikos vidaus Europos Sąjungos sieną
mokymuose (2 renginiai);
3. 7 dalyvavo sekimo per valstybės sieną
mokymuose (1 renginys);
4. 6 dalyvavo bendrų operacijų planavimo
mokymuose (1 renginys).
5. 6 dalyvavo bendrų operacijų taktikos mokymuose
(1 renginys).

LPM viršininko
pavaduotojai

2018 m.
I–IV ketv.

2018 m. sausio 31 d. pasirašytas LPM, Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

Pasieniečių
mokyklos,
Muitinės
mokymo centro
ir Ugniagesių
gelbėtojų
mokyklos
bendradarbiavi
mo ir
susitikimų
planą 2018 m.
(2018-01-31
Nr. 144-IL426)

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

vykdyti LPM,
Pasieniečių
mokyklos,
Muitinės mokymo
centro ir
Ugniagesių
gelbėtojų
mokyklos
bendradarbiavimo
ir susitikimų plane
2018 m.
numatytas
priemones

Atsakingi vykdytojai

LPM VRTBG
vyriausias specialistas
LPM struktūrinių
padalinių vadovai pagal
kompetenciją

Įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo aprašymas

vidaus reikalų ministerijos pasieniečių mokyklos,
Muitinės mokymo centro ir Ugniagesių gelbėtojų
mokyklos bendradarbiavimo ir susitikimų planas
2018 metams. LPM per ataskaitinį laikotarpį
įgyvendino 9 LPM numatytas priemones:
- taktikos mokymai profesinių įgūdžių instruktoriams
(2018-03-05–09);
- civilinės saugos mokymai LPM darbuotojams
(2018-03-15)
- saugios evakuacijos iš pastato mokymai LPM
darbuotojams (2018-03-15);
- bendradarbiaujančių mokymo įstaigų darbuotojų
susitikimas ir pasidalijimas patirtimi dėl nuotolinio
mokymo aplinkos funkcionalumo ir nuotolinio
mokymosi
galimybių
tobulinant
pareigūnų
kvalifikaciją (2018-05-17);
- paskaitų skaitymas Bendrojo pagalbos centro ir
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros mokymų kursų
dalyviams (2018-05-25);
- bendradarbiaujančių mokymo įstaigų susitikimas
(2018-08-31);
- kūrybinė partneryste tarp bendrųjų kompetencijų
dalykų dėstytojų (2018-10-05);
- Pasieniečių mokyklos kursantų ir darbuotojų
pažintinis vizitas LPM (2018-11-29);
- sporto renginys LPM (2018-11-29).

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės
pavadinimas

4.

Įgyvendinti ES
ir kitų
finansinių
priemonių
lėšomis
finansuojamus
projektus

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

4.1. Dalyvauti ES
ir kitų finansinių
priemonių lėšomis
finansuojamuose
projektuose

Vartojami sutrumpinimai:
LPM PĮV – LPM Profesinių įgūdžių valdyba;
LPM MOS – LPM Mokymo organizavimo skyrius;
LPM PVS – LPM Policijos veiklos skyrius;
LPM PTS – LPM Profesinės taktikos skyrius;

Atsakingi vykdytojai

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

Įvykdymo
terminas

2018 m.
I–IV ketv.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

2018 m. LPM vykdė veiklas, įgyvendinant 10 (2017
m. – 12) projektų (5 projektus vykdė
įgyvendinančios organizacijos statusu ir 5 partnerio
teisėmis), finansuojamų nacionalinių ir ES finansinių
priemonių lėšomis:
3 iš jų yra Erasmus+ programos projektai, skirti
kursantų mobilumo veikloms ir profesinio mokymo
strateginių partnerysčių kūrimui kartu su policijos
pareigūnų rengimo įstaigomis iš užsienio;
2 Vidaus saugumo fondo projektai, skirti policijos
sistemos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui;
2 JUST programos projektai, skirti policijos sistemos
pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui;
3 projektai skirti LPM infrastruktūrai tobulinti, kurie
finansuojami pagal Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių
priežiūros ir plėtros programą ir Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijų fondą ir Kūno kultūros ir sporto
departamento lėšomis.

Turtui įsigyti

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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LPM BKS – LPM Bendrųjų kompetencijų skyrius;
LPM LS – LPM Logistikos skyrius;
LPM VVS – LPM Veiklos valdymo skyrius;
LPM FS – LPM Finansų skyrius;
LPM VRTBG – LPM viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė.

2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

P-01-08-0107-02

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

P-01-08-0107-01

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,

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

1-ojo
programos
tikslo 7-asis
uždavinys –
teikti
profesinį
mokymą
rengiant
policijos
pareigūnus,
plėtoti
policijos

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

01.08
.01.0
7

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

85

-

-

-

-

-

-

*

*

60

-

-

-

-

-

-

*

*
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

91

-

-

-

-

-

-

99

109

7,1

8

113

8

113

8,1

114

7,9

111

2

1

100

1

100

2

100

2

100

procentais

01080107-01

personalo
kvalifikacijos
tobulinimo
procesą,
gerinant
policijos
personalo
profesinę
kompetenciją
bei
siekiant
Organizuoti
ir vykdyti
policijos
personalo
profesinį
mokymą ir
kvalifikacijos

P-01-08-0107-03

Policijos pareigūnų
atitinkančių
bendrojoje fizinio
pasirengimo ir
papildomus
reikalavimus,
susijusius su fiziniais
ir praktiniais
gebėjimais eiti tam
tikras pareigas, dalis
nuo visų dalyvavusių
atitikties šiems
reikalavimams
tikrinime, procentais
Kursantų bendras
pažangumo vidurkis
ne mažiau kaip, balais
Suorganizuota ir
įvykdyta įvadinio
mokymo kursų,
skaičius
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

Įgyvendintas policijos
sistemos darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo LPM 2018
metais planas,
procentais
LPM viršininko
metinės užduotys
100 procentų
užtikrintas
kompetentingų
ekspertų pasitelkimas
dėstyti, kvalifikacijos
tobulinimo programų
įgyvendinimas ir
tikslinių grupių
surinkimas į
kvalifikacijos
tobulinimo renginius
LPM viršininko
metinės užduotys
Patikrintų
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
pagal skirtingas
kvalifikacijos
tobulinimo

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

tobulinimą,
vykdyti LPM
bendrąsias ir
specialiąsias
funkcijas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

100

22

147

45

113

56

80

112

112

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15

-

-

3

60

3

30

17

113
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

90

-

-

-

-

98

109

98

109

100

-

-

-

-

-

-

103

103

1

-

-

-

-

-

-

1

100

6

1

100

5

167

6

150

10

166*

programas, ne mažiau
kaip

Pirminio profesinio
mokymo kursantai
teigiamai vertinantys
mokymo kokybę,
procentais
Pedagoginio
personalo užimtumas,
procentais
LPM viršininko
metinės užduotys
Įdiegti elektroninio ir
taktinio pasirengimo
užsiėmimų
lankomumo žurnalai
LPM viršininko
metinės užduotys
Organizuoti policijos
pareigūno profesijos
populiarinimo
renginiai, skaičius
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

Atlikti LPM
šaudyklos, esančios
K. Baršausko g. 95,
atnaujinimą, pagal
skirtą finansavimą,
procentais

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

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
Nustatytų
įsiskolinimų
nedidinimas (tūkst.
Eur)

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

7-ojo
uždavinio 2
priemonė –
užtikrinti
LPM
informacinės
ir kitos
infrastruktūr
os
funkcionavi
mą ir plėtrą
bei išlaikyti
materialųjį ir
nematerialųjį
turtą

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

0107-02

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

40

50

125

50

125

51

128

48

120*

7,7

-

-

31,8

-

34,3

-

8,1

95

100

-

-

-

-

-

-

100

100
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

P-01-08-0108-01

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

01.08
.01.0
8

7-ojo
uždavinio 3
priemonė –
organizuoti
pareigūnų
mokymus
kovos su
prekyba
žmonėmis
klausimais
1-ojo
programos
tikslo 8-asis
uždavinys –
užtikrinti
specialiųjų
funkcijų
vykdymą

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

0107-03

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

Užbaigti LPM
bendrabučio, esančio
Kauno r. sav., Alšėnų
sen., Mastaičių k.,
Mokslo g. 4,
renovacijos rangos
darbai pagal sutartį,
procentais
Surengta mokymų, ne
mažiau kaip, skaičius

100

-

-

-

-

-

-

100

100

5

-

-

-

-

0

0

2

40 *

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

25,0

5,5

79

-

-

-

-

24,01

96
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

2018 m.
patvirtinta

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

42

42

118

30

698

116

Kitos priemonės
Organizuoti
policijos
pareigūnų
(policijos
įstaigų
budėtojų,
prevencijos
padalinių
pareigūnų,
policijos
patrulių,
kriminalinės
policijos
tyrėjų)
mokymus,
siekiant, kad
būtų
efektyviau
reaguojama į
smurto
artimoje
aplinkoje
atvejus

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

600

-

-
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

LPM organizuotų
priemonių skaičius

2018 m.
Įvykdyta

Įgyvendinti
LPM,
Pasieniečių
mokyklos,
Muitinės
mokymo
centro ir
Ugniagesių

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

Mokymuose apie
Europos Sąjungos ir
Šengeno teisyno
taikymą dalyvavusių
pareigūnų skaičius
Užsienio (anglų, rusų)
kalbos mokymuose
dalyvavusių
pareigūnų skaičius
Bendro patruliavimo,
persekiojimo ir
sekimo kertant
Lietuvos Respublikos
vidaus Europos
Sąjungos sieną
mokymuose
dalyvavusių
pareigūnų skaičius

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

Pagal
kompetenciją
vykdyti
Policijos
veiklos
plėtojimo
įgyvendinant
Šengeno
acquis
reikalavimus
veiksmų
plano
priemones

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

672

-

-

98

33

142

30

336

50*

192

-

-

68

43

68

35

96

50*

60

16

94

55

102

55

91

61

101

9

3

150

4

133

4

100

9

100
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Vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 m.
patvirtinta

Įvykdyta
procentais

2018 m.
Įvykdyta

2018 m. III ketv.
Įvykdyta
procentais

2018 m. I pusm.

Įvykdyta

Įgyvendinamų
projektų skaičius

2018 m. I ketv.

Įvykdyta
procentais

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas

Įvykdyta

gelbėtojų
mokyklos
bendradarbia
vimo ir
susitikimų
planą 2018
m. (2018-0131 Nr. 144IL-426)
Įgyvendinti
ES ir kitų
finansinių
priemonių
lėšomis
finansuojamu
s projektus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta
procentais

Programos
elementas

Įvykdyta

Kod
as

11

8

100

9

113

10

100

10

91

*Policijos darbuotojai, kvalifikacijos renginių metu įgytas žinias ir/ar įgūdžius įvertinę kaip naujus ir/arba pritaikomus darbe, procentais . Mokymo organizavimo posistemio
duomenimis, per 2018 m. LPM organizuotuose 545 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 9882 dalyviai. Už vertinimo kriterijaus apskaičiavimą atsakinga Policijos departamento
Žmogiškųjų išteklių valdyba.
*Policijos pareigūnų metinio vertinamojo pokalbio metu išskirtų prioritetinių mokymų poreikio įvykdymas, procentais. Už vertinimo kriterijaus apskaičiavimą atsakinga
Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdyba.
*Organizuoti policijos pareigūno profesijos populiarinimo renginiai, skaičius. Planuota – 6, įvykdyta – 10. Kriterijaus reikšmė pasiekta ir viršyta 66 procentais. Per 2018 m.
LPM organizavo papildomus policijos pareigūno profesijos pristatymus kitų institucijų organizuotuose ir dalyvavo kituose renginiuose pagal gautus atskirus kvietimus.

34
*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 – 40, įvykdyta – 48. Kriterijaus reikšmė pasiekta ir viršyta 8 procentiniais punktais. Per 2018 m. Policijos dokumentų
valdymo sistemoje LPM užregistruoti 16464 dokumentai, iš jų 7918 dokumentai pasirašyti teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.
*Surengta mokymų, ne mažiau kaip, skaičius. Planuota – 5, įvykdyta – 2. Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta 60 proc. 2018 m. IV ketvirtyje įvykdžius mokymų viešųjų
pirkimų procedūras, pasitelkus išorės ekspertus, mokymai organizuoti tik 2018 m. pabaigoje, planuoti ir nesuorganizuoti 3 renginiai bus vykdomi 2019 m.
*Mokymuose apie Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno taikymą dalyvavusių pareigūnų skaičius. Planuota – 672, įvykdyta – 336. Kriterijaus reikšmė nepasiekta 50 procentų.
Dėl vėliau pasirašytos projekto sutarties viešieji mokymų paslaugų pirkimai buvo suplanuoti vėliau, viešųjų pirkimų procedūros užtruko dėl pirkimų būdo pakeitimo. Dalis mokymų buvo
įgyvendinta 2018 m. IV ketv. Likusius mokymus planuojama organizuoti 2019 m.
*Užsienio (anglų, rusų) kalbos mokymuose dalyvavusių pareigūnų skaičius. Planuota – 192, įvykdyta – 96. Kriterijaus reikšmė nepasiekta 50 procentais. Dėl vėliau pasirašytos
projekto sutarties viešieji mokymų paslaugų pirkimai buvo suplanuoti vėliau, viešųjų pirkimų procedūros užtruko dėl pirkimų būdo pakeitimo. Dalis mokymų buvo įgyvendinta 2018 m. IV
ketv. Likusius mokymus planuojama organizuoti 2019 m.
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