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2020 METŲ KETURIŲ KETVIRČIŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
Mastaičiai
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Veiklai įtakos turėjusių veiksnių apžvalga
Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) 2020 m. vykdydama savo veiklą, dalyvavo įgyvendinant Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) strateginį veiklos planą, kitus tarpinstitucinius planus. LPM savo veikla tiesiogiai prisidėjo prie
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane nurodyto antrojo prioriteto ,,Policijos
darbuotojų motyvacijos ir gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo. Laikantis policijos veiklos krypčių ir siekių, numatytų Lietuvos policijos veiklos 2015–2020
metais gairėse, patvirtintose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 5-V-1040 „Dėl Lietuvos policijos veiklos 2015–2020
metais gairių patvirtinimo“, ir toliau buvo tobulinama policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema, pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą
susiejant su pareigūno praktine veikla, pritaikant prie gyvenimo realijų ir siekiant patenkinti policijos įstaigų poreikius.
Ataskaitiniu laikotarpiu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje, organizuojant LPM veiklą
pasikeitusiomis sąlygomis, kai kurios suplanuotos priemonės ir jų vertinimo kriterijai buvo neįgyvendinti planuota apimtimi. Karantino metu pirminio profesinio
mokymo procesas vykdytas nuotoliniu būdu, naudojant atvirojo kodo interneto konferencijų sistemą ,,BigBlueButton“, Microsoft Teams platformą, tam tikrais
laikotarpiais LPM neorganizavo ir nevykdė policijos pareigūnų pratybų, kontrolinių normatyvų laikymo, kontaktinių kvalifikacijos tobulinimo renginių, išskyrus
renginius pagal nuotolinio mokymo programas, taip pat nepavyko suorganizuoti planuotų sporto renginių, pagal poreikį buvo koreguotos LPM įgyvendinamų
projektų ir kitos veiklos.
2020 m. pirminį profesinį mokymą pagal vienų 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“,
baigė 94 (2019 m. – 95) kursantai, kuriems buvo suteikta policininko kvalifikacija.
Vykdant asmenų, pageidaujančių mokytis LPM priėmimą, prašymus mokytis pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą 2020 m. pateikė
beveik 600 (2019 m. – 553) pretendentų. Tačiau dalis pretendentų negalėjo toliau dalyvauti atrankoje dėl taikomų priėmimo į policiją nepriekaištingos
reputacijos, sveikatos ir psichologinio pasirengimo tinkamumo reikalavimų bei atitikties nustatytiems papildomiems reikalavimams. Po atrankos, įvykdžius visus
atrankos reikalavimus, mokytis pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą buvo pakviesti 127 (2019 m. – 102) asmenys.
Atsižvelgiant į Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto, patvirtinto Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m.
birželio 11 d. įsakymu Nr. V1-107 „Dėl viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, nuostatas ir policininko kvalifikacijai keliamus
reikalavimus, ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta, suderinta su Policijos departamentu ir patvirtinta (užregistruota) nauja 60 mokymosi kreditų apimties
Policininko modulinė profesinio mokymo programa (valstybinis kodas – P43103206), skirta pirminiam profesiniam mokymui. Pasikeitus mokymo programai ir
jos kodui, taip pat buvo papildyta bei patikslinta LPM išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą. Nuo 2020-09-28 priimtiems mokytis LPM
kursantams pirminis profesinis mokymas vykdytas pagal naują Policininko modulinę profesinio mokymo programą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 5-V-706 „Dėl Policininko modulinės profesinio mokymo programos patvirtinimo“.
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Atsižvelgiant į policijos įstaigų poreikius, 2020 m. organizuoti 610 akad. val. trukmės Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursai (2019 m. –
5), skirti asmenims, neturintiems teisinio išsilavinimo, kuriuos baigė 23 kursantai.
2020 m. pirmą kartą LPM organizuotas ir vykdytas asmenų neformaliuoju ir savišvietos būtu įgytų kompetencijų vertinimas. Šių kompetencijų vertinimas
vykdomas vadovaujantis LPM neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo tvarka ir susideda iš informavimo ir konsultavimo, organizavimo,
vertinimo, sprendimo priėmimo ir grįžtamojo ryšio teikimo etapų. Siekiant užtikrinti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo LPM
kokybę ir vertinimo proceso efektyvumą bei objektyvumą Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2020-09-14 įsakymu Nr. 144-V-181 ,,Dėl Lietuvos policijos
mokyklos neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų
kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas. Ataskaitiniu laikotarpiu dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir profesinės
kvalifikacijos suteikimo į LPM kreipėsi 414 pareigūnų.
Stiprinant policijos pareigūnų bendrąjį fizinį bei specialųjį profesinį pasirengimą ir gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės
prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu, 2020 m. LPM Profesinių įgūdžių valdybos instruktoriai policijos įstaigų pareigūnams organizavo profesinių įgūdžių
tobulinimo pratybas. Per 2020 m. buvo suorganizuotos 4 698 profesinių įgūdžių tobulinimo pratybos (2019 m. – 11 805), iš jų: 1 777 šaudybos, 1 142 profesinės
taktikos, 1 141 fizinės prievartos ir 638 fizinio pasirengimo. Planuotas produkto kriterijus ,,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 (procentais)“ nepasiektas 18,4 procentinių punktų (2020 m. planuota – 93 proc.; įvykdyta – 74,6 proc.), lyginant su 2019 m. sumažėjo 22,1 procentiniu
punktu (2019 m. įvykdyta – 96,7 proc.).
Karantino laikotarpiu, policijos pareigūnų atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir
praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas, tikrinimas (išskyrus su karjera susijusius atvejus ir kuomet keliami aukštesnio lygio fizinio pasirengimo ir
papildomi reikalavimai), pratybos, reikalingos pareigūnams pasirengti, kad atitiktų fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, ir sportinė veikla nebuvo
vykdomi. LPM Profesinių įgūdžių valdybos ir kitų LPM struktūrinių padalinių pareigūnai buvo patelkiami į apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus
vykdyti policijos funkcijas, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą, reagavimui į įvykius, darbui policijos postuose keliuose, dalyvavo specialioje
policijos operacijoje. Minėtos veiklos darbuotojams suteikė papildomų praktinių žinių, suteikė galimybių įvertinti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių
pritaikomumą realioje policijos įstaigų praktinėje veikloje, įžvelgti aktualiausias mokymų temas ir policijos pareigūnų poreikius ateičiai.
LPM policijos personalo kvalifikacijos tobulinimą organizavo ir vykdė vadovaujantis Policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 2020 metais
planu (toliau – 2020 m. kvalifikacijos tobulinimo planas), patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 5-V-76 ,,Dėl 2020
metų policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo plano patvirtinimo“ (2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 5-V-584 redakcija). 2020 m. LPM policijos
sistemos darbuotojams organizavo 76 kvalifikacijos tobulinimo renginius (2019 m. – 211). Renginiuose dalyvavo 11 950 policijos įstaigų darbuotojų (2019 m. –
14 614). Esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai šalyje, didesnis dėmesys buvo skirtas nuotoliniams mokymams, kuriuose dalyvavo 11 420 policijos sistemos
darbuotojų (2019 m. – 1 200).
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LPM kasmet dalyvauja Erasmus+ programos projektuose, taip siekdama užtikrinti teikiamo profesinio mokymo atitiktį policijos sistemos poreikiams,
visapusiškai lavinant ir ugdant profesinius ir asmeninius kursantų, darbuotojų įgūdžius bei vykdyti įsipareigojimus pagal Europos Komisijos suteiktą Erasmus+
Mobilumo Chartiją. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamos trijų Erasmus+ projektų veiklos: vienas iš jų, tai strateginės partnerystės projektas su dviejų užsienio
šalių (Lenkijos ir Kroatijos) policijos mokymo įstaigomis ir du projektai, skirti darbuotojų bei kursantų stažuotėms Vengrijos, Vokietijos, Lenkijos, Estijos
policijos mokymo įstaigose, kurios dėl COVID-19 situacijos buvo perkeltos į 2021-2022 m. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu LPM teikė paraišką Erasmus+
akreditacijai švietimo ir mokymo srityje gauti, kuri 2021-2027 m. pratęs Mobilumo Chartijos suteiktą kokybiško projektų vykdymo pripažinimą.
2020 m. LPM pradėjo įgyvendinti Vidaus saugumo fondo II etapo projektus, skirtus pareigūnų mokymams Šengeno teisyno reikalavimų ir Specialiosios
tranzito schemos (toliau – STS) įgyvendinimo srityse. Siekdama pareigūnų kvalifikacijos kėlimo tęstinumo šioje srityje, LPM 2020 m. VSF projektų rėmuose
atnaujino mokymo programas bei mokymams reikiamas priemones. Taip pat pasirengė projektų mokymo renginiams, kurie bus vykdomi 2021-2022 m.
2020 m. LPM pateikė infrastruktūrinio projekto paraišką Sporto rėmimo fondui, gautas finansavimas, skirtas LPM sporto salės remontui, pradėtos
įgyvendinti projekto veiklos.
Užtikrinant infrastruktūros funkcionavimą ir plėtrą, 2020 m. rengtas ,,Kitos paskirties pastato-šaudyklos su mokomuoju taktikos poligonu ir ūkine dalimi,
žemės sklype Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., statybos” projektas, kuris yra vienas iš etapų įgyvendinant LPM šaudyklos ir mokomojo
policijos taktikos poligono statybos ir infrastruktūros sukūrimo investicinį projektą. Pradėtas rengti „Lietuvos policijos mokyklos padidėjusios rizikos situacijų
įveikimo mokymo komplekso Kauno r. sav., Mastaičų k., Alytaus g. 1a, statyba ir įrengimas“ investicinis projektas.
2020-01-01 LPM buvo įsteigta 151 pareigybė, dirbo 134 darbuotojai. Per 2020 m. buvo atleisti 7 darbuotojai, 4 darbuotojai buvo perkelti į kitas policijos
įstaigas. Per 2020 m. LPM įsteigtos 7 naujos pareigybės, iš jų 2 terminuotos, panaikintos – 7. Naujai į pareigas priimti 7 darbuotojai. 2020-12-31 LPM buvo 149
pareigybės, dirbo 131 darbuotojas: 71 statutinis valstybės tarnautojas, 16 karjeros valstybės tarnautojų ir 44 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Personalo
posistemio (POLIS) duomenimis, 2020 m. kvalifikaciją tobulino 125 (2019 m. – 107) darbuotojai arba 95,4 proc. visų LPM darbuotojų.
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Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus vidaus reikalų ministerijos 2020-ųjų metų veiklos prioritetų įgyvendinimas
Darbo, veiksmo,
poveiksmio
Terminas
Aprašymas
pavadinimas
2-ojo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos prioriteto pavadinimas:
„POLICIJOS DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
Darbo pavadinimas:
2.1. Policijos pareigūnų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimas
Veiksmo
pavadinimas:
2.1.4. Stiprinti
policijos pareigūnų
bendrąjį fizinį ir
specialųjį profesinį
pasirengimą ir
gebėjimus veikti
situacijose,
susijusiose su
psichinės, fizinės
prievartos bei
šaunamojo ginklo
panaudojimu

2020 m. Siekiant stiprinti policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su
I–IV ketv. psichinės, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu, LPM PĮV organizavo ir vykdė policijos įstaigų pareigūnų mokymą tarnybos
vietose ir kvalifikacijos kėlimą fizinės prievartos naudojimo, profesinės taktikos ir šaudymo srityse.

Poveiksmio
2020 m.
pavadinimas:
I–IV ketv.
organizuoti policijos
pareigūnų pratybas,
kontrolinių
normatyvų laikymą ir
varžybas.

LPM PĮV sistemingai organizuoja ir vykdo profesinės taktikos, šaudymo, fizinės prievartos veiksmų naudojimo ir fizinio pasirengimo
palaikymo pratybas policijos pareigūnams.
2020 metais LPM PĮV suorganizavo 1 777 šaudybos (2019 m. – 3 994), 1 142 profesinės taktikos (2019 m. – 3 251), 1 141 fizinės
prievartos (2019 m. – 4 445) ir 638 fizinio pasirengimo (2019 m. – 115) pratybas. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuotos 4
698 profesinių įgūdžių tobulinimo pratybos (2019 m. – 11 805), kuriose pareigūnai sudalyvavo 41 800 kartus (2019 m. – 119 695).
Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuota ir dalyvauta 123 policijos taikomųjų ir kitų sporto šakų renginiuose (2019 m. – 215).
2020 metų sausio–kovo mėn. pratybos pareigūnams buvo vykdomos įprastine tvarka. Vėliau dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios
situacijos šalyje, karantino laikotarpiu pratybos policijos pareigūnams nebuvo vykdomos. Nuo birželio mėn. buvo organizuojamos
papildomos fizinio rengimo pratybos mažomis grupėmis, kurių metu pareigūnai galėjo išsilaikyti kontrolinius normatyvus. Liepos–
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Darbo, veiksmo,
poveiksmio
pavadinimas

Terminas

Aprašymas
rugpjūčio mėn. instruktoriai organizavo kontrolinių normatyvų laikymą tik tiems pareigūnams, kurie dalyvavo atrankoje dėl profesinių
pareigų keitimo, rugsėjo mėn. - pareigūnų kontrolinių normatyvų laikymą. Spalio-gruodžio mėn. dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos
šalyje bei teisės aktais reglamentuotų apribojimų – pratybų veikla buvo sustabdyta.
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2020-ųjų metų veiksmų plano įgyvendinimas
Policijos departamento strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas:
01.08 Visuomenės saugumo užtikrinimas (SVP)
Tikslo kodas ir pavadinimas:
01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (SVP)
Uždavinio kodas ir pavadinimas
01-01 Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-04 Lietuvos policijos mokyklos šaudyklos ir mokomojo policijos taktikos poligono Kauno r. sav., Mastaičių k., Alšėnų sen., statyba ir infrastruktūros
sukūrimas (SVP)
Įstaigos veiksmo numeris
Veiksmo įvykdymo aprašymas
Įvykdymo
ir pavadinimas
terminas
1. Lietuvos policijos
Parengta kitos paskirties pastato-šaudyklos, su mokomuoju taktikos poligonu ir ūkine dalimi – žemės sklype Mokslo g. 2,
2020 m.
mokyklos šaudyklos ir
Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., projektavimo techninė užduotis, kuriai buvo pritarta Policijos departamento Policijos I–IV ketv.
mokomojo policijos
įstaigų pastatų ir statinių vertinimo komisijoje. Parengti projektiniai pasiūlymai ir pateikti derinti Policijos departamentui pagal
taktikos poligono Kauno r. 2020-07-30 sutartį Nr. 144-ST2-76 su UAB „Maspro“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdytos pirkimo procedūros šildymo
sav., Mastaičių k., Alšėnų
sistemos ir naujos katilinės statybos darbams Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. 2020 m. IV ketv.
sen., statyba ir
pirkimo procedūros dėl šildymo sistemos ir naujos katilinės statybos darbų įsigijimo, dėl teisminių ginčų apeliacinėje instancijoje,
infrastruktūros sukūrimas
buvo sustabdytos.
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-08 Vykdyti pareigūnų aprūpinimą ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto
priemonėmis pagal nustatytus standartus (SVP)
1. Užtikrinti pareigūnų
Užtikrinant aprūpinimą pagal nustatytą standartą, vykdytos ir atliktos prekių viešųjų pirkimų procedūros, sudarytos sutartys
2020 m.
aprūpinimą pagal
(žodinės ar rašytinės) ir didžioji dalis prekių pristatytos:
I–IV ketv.
nustatytus standartus
1. Taktinių iškrovos liemenių su dėklais (64 vnt.) – 92 88,84 Eur (dalis prekių pristatytos, kita dalis bus pristatytos 2021 m. I
(Lietuvos policijos
ketv.).
generalinio komisaro 2020 m. 2. Elektroninių šaudymo ausinių su mikrofonu (42 vnt.) – 5 336,1 Eur (prekės pristatytos).
sausio 8 d. įsakymas Nr. 53. Apsauginių akinių šaudymo pratyboms (62 vnt.) – 3 150,84 Eur (prekės pristatytos).
V2-2).
4. Pratybų aprangos ir avalynės komplekto (4 vnt.) – 860,81 Eur (prekės pristatytos).
5. Individualaus instruktoriaus pirmosios medicinos komplekto (po 62 vnt.) – 5 040,6 Eur (prekės pristatytos).
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6. Respiratoriaus šaudymo pratyboms (22 vnt.) – 1 056 Eur (prekės pristatytos).
7. Dezinfekcinių priemonių komplekto (po 62 vnt.) – 2 267,11 Eur (prekės pristatytos).
8. Apsauginio strypelio į tarnybinio šaunamojo ginklo vamzdį (440 vnt.) – 1 597,2 Eur (prekės pristatytos).
9. Makivaros (110 vnt.) – 4147 Eur (prekės pristatytos).
10. Statistų aprangos komplekto (švarkas, kelnės) (90 kompl.) – 3 811,5 Eur (prekės pristatytos).
11. Mokomosios lazdos su apsaugomis (140 vnt.) – 3430 Eur (prekės pristatytos).
12. RFID kortelių skaitytuvai (33 vnt.) – 301,97 Eur (prekės bus pristatytos 2021 m. I ketv.).
13. Apsauginiai akiniai (300 vnt.) – 2631,75 Eur (prekės pristatytos).
14. Šūvių laikmačiai (15 vnt.) – 2450,25 Eur (prekės bus pristatytos 2021 m. I ketv.).
15. Metaliniai taikiniai (181 vnt.)– 39 000 Eur (prekės pristatytos).
16. Priemonės kulkų pradaužoms žymėti (800 vnt.) – 800 Eur (prekės pristatytos).
17. Purškiamų dažų flakonai(linijoms, taikiniams žymėti) (150 vnt.) – 292,5 Eur (prekės pristatytos).
18. Mokomųjų ašarinių purkštuvų (dujų balionėlių) užpildymo įranga (5 vnt.) – 15385,15 Eur (prekės pristatytos).
19. Nešiojamieji kompiuteriai (21 vnt.)– 28569,92 Eur (prekės pristatytos).
20. Mokomieji šoviniai (135 vnt.)– 499,85 Eur (prekės bus pristatytos 2021 m. I ketv.).
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-10 Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (SVP)
1. Užtikrinti įstaigos
Ataskaitiniu laikotarpiu, Policijos personalo posistemio duomenimis, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 125 LPM
2020 m.
darbuotojų dalyvavimą
darbuotojai (2019 m. – 107), 87 iš jų – 2 ir daugiau kartų. Daugiausia, dalyvavo civilinės saugos mokymuose (122 darbuotojai) ir I–IV ketv.
kvalifikacijos tobulinimo
prioritetiniuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose (67 pareigūnai), kurie buvo vykdomi pagal programos „Bendrieji veiklos
renginiuose
pagrindai“ modulius ir ,,Konvojaus veikla“ mokymuose (52 pareigūnai). Taip pat ne maža LPM darbuotojų (76 darbuotojai) dalis
dalyvavo organizuotuose vidinės komunikacijos tarnybiniuose mokymuose.
Uždavinio kodas ir pavadinimas:
01-07 Užtikrinti poreikius atitinkantį policijos pareigūnų rengimą ir gerinti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-01 Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti Lietuvos policijos mokyklos bendrąsias ir specialiąsias
funkcijas (SVP)
1. Organizuoti ir vykdyti
Ataskaitiniu laikotarpiu LPM pirminis profesinis mokymas vykdytas pagal metų trukmės 60 kreditų apimties Policininko
2020 m.
profesinį mokymą pagal
modulinę profesinio mokymo programą bei vadovaujantis LPM viršininko įsakymu patvirtintu Pirminio profesinio mokymo I–IV ketv.
pirminio profesinio
grafiku. Įgyvendinant Policininko modulinę profesinio mokymo programą, daug dėmesio skirta kursantų praktinių įgūdžių
mokymo programą
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, organizuoti naktiniai
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mokymai. Mokant kursantus taip pat derinti tradicinio ir nuotolinio mokymo būdai, organizuotos kviestinių lektorių paskaitos.
Atsižvelgiant į Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto, patvirtinto Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centro direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V1-107, nuostatas ir policininko kvalifikacijai keliamus reikalavimus,
ataskaitiniu laikotarpiu parengta ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 5-V-706
„Dėl Policininko modulinės profesinio mokymo programos patvirtinimo“ patvirtinta nauja 60 mokymosi kreditų apimties
Policininko modulinė profesinio mokymo programa, pagal kurią mokomi nuo 2020 m. rugsėjo mėn. į LPM priimti mokytis
kursantai.
2020 m. vasario 10–14 dienomis 4 LPM R19 mokymo grupių kursantai dalyvavo savaitės stažuotėje Vokietijos Meklenburgo–
Pomeranijos žemės Viešojo administravimo, policijos ir teismų valdininkų taikomųjų mokslų universitete.
2020 m. balandžio 20 d.– gegužės 30 d. laikotarpiu R19 mokymo grupių kursantai apskričių vyriausiuosiuose policijos
komisariatuose atliko mokomąją praktiką.
Paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos šalyje metu, karantino laikotarpiu, R19 mokymo grupių kursantams mokymas
buvo vykdomas nuotoliniu būdu.
Ataskaitiniu laikotarpiu bendras R19 (7,9) ir R20 (8,2) mokymo grupių kursantų pažangumo vidurkis sudarė 8 balų vidurkį.
2020 m. liepos mėn. 94 kursantams, sėkmingai pabaigusiems mokymo programą, buvo įteikti pirminio profesinio mokymo
baigimo pažymėjimai (2019 m. – 95).
Siekiant užtikrinti naujų kursantų į LPM priėmimą, 2020 m. kovo mėn. buvo pradėtas pretendentų į LPM dokumentų priėmimo
procesas. Buvo pateikti 598 asmenų pretenduojančių mokytis LPM prašymai (2019 m. – 553), 2020 m. rugsėjo mėn. organizavus
atranką, į LPM mokytis buvo pakviesti 127 asmenys įvykdę visus atrankos reikalavimus. Į LPM pagal pirminio profesinio
mokymo programą buvo priimti 123 R20 mokymo grupių kursantai (4 asmenys atsisakė mokytis LPM). Ataskaitiniu laikotarpiu
LPM mokėsi 117 R20 mokymo grupių kursantų, 2 kursantai išleisti į akademines atostogas, 4 kursantai, pačių prašymu, buvo
išbraukti iš kursantų sąrašų. Mokslo metų pradžioje organizuoti kariniai mokymai. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo

Radvilos mokomojo pulko kariškiai LPM mokymo bazėje mokė kursantus bazinių karinių pagrindų.

2. Stiprinti kursantų
bendrąsias kompetencijas
integruojant jų turinį į
profesinių kompetencijų
ugdymo modulius

2020 m. kovo 10 d. 610 akad. val. trukmės įvadinio mokymo kursus, skirtus asmenims, neturintiems teisinio išsilavinimo, baigė
23 kursantai. Atsižvelgiant į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pavedimus, 2020 m. spalio mėn. buvo
pradėtas organizuoti asmenų, pageidaujančių mokytis įvadinio mokymo kursuose, dokumentų priėmimas. Šiuos kursus
planuojama vykdyti 2021 m. I ketvirtį.
Ataskaitiniu laikotarpiu „Bendravimo profesinė kalba“ modulio turinys (18 pamokų) buvo integruotas į profesinių kompetencijų
ugdymo modulius:
-„Administracinė teisė ir teisena“ temoje „Procesinių (administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo,
nutarimo) ir kitų dokumentų turinys, rengimo ir įforminimo ypatumai“;
-„Saugaus eismo priežiūra“ temoje „Korupcijos prevencija“;

2020 m.
I–IV ketv.
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-„Specialioji policijos taktika“ temoje „Minios psichologija“;
-„Viešosios tvarkos užtikrinimas“ temoje „Policijos pareigūnų veiksmų taktika įvykus nusikalstamai veikai ar kitokiam teisės
pažeidimui“.
3. Pagal kompetenciją
Pagal 2020 metų policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą 1, LPM pagal kompetenciją suorganizavo 76
organizuoti ir vykdyti
kvalifikacijos tobulinimo renginius (2019 m. – 211) arba 29 proc. planuotų metinių renginių (planuota – 265). Šiuose renginiuose
policijos sistemos
dalyvavo 11 950 (2019 m. – 14 614) Lietuvos policijos darbuotojai. Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai šalyje, ne visi planuoti
darbuotojų kvalifikacijos
kontaktiniai mokymai, užtikrinant renginių dalyvių saugumą, buvo organizuoti. Didesnis dėmesys buvo skirtas nuotoliniams
tobulinimą pagal
mokymams, kuriuose dalyvavo 11 420 policijos darbuotojų (2019 m. – 1 200).
patvirtintą 2020 metų
Pagal renginių ir dalyvių skaičių, ataskaitiniu laikotarpiu daugiausia buvo organizuota šių kvalifikacijos tobulinimo renginių:
policijos įstaigų darbuotojų „Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus ir (ar) raudonus (arba) tik mėlynus žybčiojančius švyturėlius ir
kvalifikacijos tobulinimo
specialiuosius garso signalus“ – 293 pareigūnai dalyvavo 28 renginiuose (pažymėjimai išduoti 268 pareigūnams); „Pareigūnų
planą (Lietuvos policijos
veiksmai neapykantos nusikaltimų atvejais ir prevencinė veikla užkardant neapykantos nusikaltimus“ - 99 pareigūnai dalyvavo 7
generalinio komisaro 2020 m. renginiuose; Taip pat buvo organizuoti žinių patikrinimo testų laikymai pagal mokymų programą „Bendrieji veiklos pagrindai“,
sausio 29 d. įsakymas Nr. 5kuriuose 2020 m. dalyvavo 1 457 pareigūnai. Pagal šią programą 2019–2020 m. baigusiems mokymus dalyviams buvo išduoti 6
V-76)
422 pažymėjimai. Nuotoliniuose mokymuose „Policijos pareigūnų specializuotų kompetencijų tobulinimas“ dalyvavo 6 728
pareigūnai.
4. Sudaryti sąlygas mokytis Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta ir virtualioje mokymo (si) aplinkoje Moodle paskelbta 21 (2019 m. – 27) naujų anglų
savarankiškai anglų kalbos kalbos pamokų A2 lygiu, skirtų savarankiškam mokymuisi. Kiekviena pamoka yra sudaryta iš mokomosios medžiagos ir žinių
A2 lygiu nuotoliniu būdu
patikrinimo testo. Karantino laikotarpiu buvo įvesta naujovė – policijos darbuotojams nuotolinio mokymosi aplinkoje sudaryta
galimybė tiesiogiai per atvirojo kodo interneto konferencijų sistemą (,,BigBlueButton“) bendrauti, užduoti klausimus ir aptarti
kilusius neaiškumus su anglų kalbos mokytojais.
5. Organizuoti ir vykdyti
Parengtos LPM 2019 m. vidinio mokymo kokybės vertinimo (2020-01-31 reg. Nr. 144-IL-439) ir LPM 2020 m. I-ojo pusmečio
vidinį mokymo kokybės
vidinio mokymo kokybės vertinimo (2020-08-20 reg. Nr. 144-IL-3246) ataskaitos, kuriose pateikta informacija apie pedagoginę
vertinimą
veiklą, pedagoginį personalą, mokymo efektyvumą ir grįžtamojo ryšio apie mokymo kokybę ir organizavimą. Ataskaitose
apibendrinta vykdomos veiklos situacija bei pateikti siūlymai dėl mokymo kokybės gerinimo. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
vykdyta pedagoginės veiklos stebėsena pagal pirminio profesinio mokymo, įvadinio mokymo kursų ir kvalifikacijos tobulinimo
programas, atlikta nuotolinė pirminio profesinio mokymo programą įgyvendinančių LPM skyrių apklausa apie vadovavimą LPM
kursantų mokomajai praktikai ir atsiskaitymo už ją tvarkos reglamentavimą, išanalizuoti ir apibendrinti apklausos rezultatai bei
sudaryta darbo grupė parengti standartizuotą praktikos vadovų vadovavimo kursantų mokomajai praktikai planą ir kursantų
mokomosios praktikos ataskaitos formą.

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
I–IV ketv.

1 Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 5-V-76 ,,Dėl 2020 metų policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo plano patvirtinimo“
(2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 5-V-584 redakcija).
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6. Stiprinti policijos
pareigūnų bendrąjį fizinį ir
specialųjį profesinį
pasirengimą ir gebėjimus
veikti situacijose,
susijusiose su psichinės,
fizinės prievartos bei
šaunamojo ginklo
panaudojimu:
organizuoti policijos
pareigūnų pratybas,
kontrolinių normatyvų
laikymą, varžybas

2020 metais LPM PĮV suorganizavo 1 777 šaudybos (2019 m. – 3 994), 1 142 profesinės taktikos (2019 m. – 3 251), 1 141 fizinės
prievartos (2019 m. – 4 445) ir 638 fizinio pasirengimo (2019 m. – 115) pratybas. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu buvo
suorganizuotos 4 698 profesinių įgūdžių tobulinimo pratybos (2019 m. – 11 805), kuriose pareigūnai sudalyvavo 41 800 kartų
(2019 m. – 119 695).
Organizuojant fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų kontrolinių normatyvų tikrinimą:
- 4 828 pareigūnai (2019 m. – 6 907) dalyvavo šaudymo kontroliniuose normatyvuose, reikalavimus atitiko 4 806 (99,54 proc.)
pareigūnai (2019 m. – reikalavimus atitiko 6 841 (99,04 proc.) pareigūnas);
- 3 624 pareigūnai (2019 m. – 6 784) – fizinės prievartos ir profesinės taktikos veiksmų tikrinimo pratybose, reikalavimus atitiko 3
600 (99,34 proc.) pareigūnų (2019 m. – reikalavimus atitiko 6 757 (99,6 proc.) pareigūnai);
- 4 780 pareigūnų (2019 m. – 6 786) – fizinio pasirengimo ir atitikties papildomiems reikalavimams vertinime, reikalavimus
atitiko 4 696 (98,24 proc.) pareigūnai (2019 m. – reikalavimus atitiko 6 644 (97,91 proc.) pareigūnai).
Siekiant stiprinti specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ir
šaunamojo ginklo panaudojimu, LPM PĮV 2020 m. laikotarpyje policijos pareigūnams organizavo 3 kvalifikacijos tobulinimo
renginius tema „Elektros impulsinių prietaisų „Taser“ naudojimo policijos veikloje“, kuriuose dalyvavo 29 policijos pareigūnai
(2019 m. – 31 renginyje dalyvavo 367 dalyviai, pažymėjimai išduoti – 349 pareigūnams).
LPM PĮV instruktoriai organizavo ir pravedė 3 kvalifikacijos tobulinimo renginius PĮV instruktoriams temomis:
1. „Bazinis profesinių įgūdžių instruktorių kursas“ (5 dalyviai).
2. „Specializuotas šaudymo instruktoriaus kursas“ ( 8 dalyviai).
3. „Policijos profesinės taktikos instruktoriaus kursas“ (9 dalyviai).
Suorganizuota ir dalyvauta 123 policijos taikomųjų ir kitų sporto šakų renginių (2019 m. – 215), kuriuose dalyvavo 1 700 dalyvių.
Atsižvelgdama į šalies policijos įstaigų tarnybinių patikrinimų išvadas apie šaunamojo ginklo panaudojimą 2019 m., gautas iš
teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Lietuvos policijos mokykla parengė pažymą (2020-11-20 reg. Nr. 144-S-1411) apie
policijos pareigūnų šaunamojo ginklo panaudojimą 2019 m.
7. Stiprinti LPM vidinę
Siekiant stiprinti LPM vidinę komunikaciją įstaigos tradicijų bei vertybių puoselėjimą parengtas Lietuvos policijos mokyklos
komunikaciją, įstaigos
vidinės ir išorinės komunikacijos 2020 metų priemonių planas 2, taip pat Lietuvos policijos mokyklos darbuotojų ir kursantų 2020
tradicijų ir vertybių
metų I ir II pusmečių renginių planai3.
puoselėjimą bei darbuotojų Įgyvendinant vidinės komunikacijos plano priemones organizuoti renginiai: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas,
motyvaciją.
Užgavėnių šventė, Kovo 11–osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, Valstybės (Lietuvos karaliaus
LPM viršininko metinė
Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos šventė, pirminio profesinio mokymo kursantų diplomų įteikimo šventė,

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
I–IV ketv.

2 LPM viršininko 2020-02-03 įsakymas Nr. 144-V-25 ,,Dėl Lietuvos policijos mokyklos vidinės ir išorinės komunikacijos 2020 metų priemonių plano patvirtinimo“.
3 LPM viršininko 2020-01-23 įsakymas Nr. 144-V-10 ,,Dėl Lietuvos policijos mokyklos darbuotojų ir kursantų 2020 metų I pusmečio renginių plano patvirtinimo“ ir LPM
viršininko 2020-07-15 įsakymas Nr. 144-V-127 ,,Dėl Lietuvos policijos mokyklos darbuotojų ir kursantų 2020 metų II pusmečio renginių plano patvirtinimo“.
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užduotis

8. Užtikrinti ir koordinuoti
policijos profesijos
populiarinimo priemonių
įgyvendinimą.
LPM viršininko metinė
užduotis

edukacinis renginys ,,Kauno marių kraštovaizdis“ – plaukimas laivu, Mokslo metų pradžios, Europos kalbų dienos, Policijos,
Angelų sargų, dienos minėjimai, pirminio profesinio mokymo kursantų priesaikos davimo ceremonija, Pyragų dienos akcija,
Kalėdinis bėgimo/ėjimo iššūkis LPM darbuotojams ir kursantams. Periodiškai rengiamos rubrikos LPM bendruomenei „Šią
savaitę LPM“, parengtas LPM naujienlaiškis, organizuoti LPM padalinių vadovų susitikimai neformalioje aplinkoje, vadovybės ir
struktūrinių padalinių vadovų apskritojo stalo diskusijos. Parengtos dalykinių elektroninių laiškų rašymo metodinės
rekomendacijos, skirtos LPM darbuotojams ir pirminio profesinio mokymo kursantams. Atsižvelgiant į poreikį organizuoti
išvažiuojamieji posėdžiai į LPM nutolusias darbo vietas. Siekiant didinti informacijos sklaidą ir stiprinti vidinę komunikaciją
sukurta uždara grupė LPM darbuotojams socialiniame tinkle Facebook, nauja LPM paskyra socialiniame tinkle Instagram,
Nuotoliniu būdu organizuotas susitikimas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių
mokyklos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Muitinės mokymo centro ir Kalėjimo departamento prie Teisingumo ministerijos
Mokymo centro atstovais, kurio tema ,,Vidinė komunikacija ir profesijos populiarinimas“. Susitikimo metu diskutuota apie
vidinės komunikacijos efektyvumo didinimo priemones, pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais.
2020-12-04 LPM darbuotojams organizuoti 4 akad. val. trukmės nuotoliniai vidinės komunikacijos mokymai.
Dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos šalyje, karantino laikotarpiu suorganizuoti ne visi 2020 m. planuoti
renginiai.
Populiarinant policijos profesiją ir siekiant skatinti jaunimą pasirinkti studijas LPM, kursantai ir darbuotojai dalyvavo 2020 m.
vasario 6–7 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo
parodoje „Studijos 2020“.
2020-06-12 socialiniame tinkle Facebook tiesioginės transliacijos būdu, organizuota Policijos atvirų durų diena.
2020-08-17–21 LPM organizuota jaunimo stovykla ,,Kursantas savaitei“. Stovykloje dalyvavo 19 vyresnių (11-12) klasių
mokiniai iš visos Lietuvos. Stovyklos dalyviai susipažino su policijos pareigūno profesija, LPM kursantų veikla, sportavo ir
aktyviai leido laisvalaikį. Buvo organizuoti užsiėmimai įvairia tematika: „Profesinės veiklos taktika“, „Policijos veikla (įvykio
vietos apžiūra)“, „Smurtas artimoje aplinkoje“, „Bendravimas su konfliktiniais asmenimis“, „Imuniteto veikla“, „Bendravimas su
konfliktiniais asmenimis“, „Policijos prevencinė veikla“. Organizuoti pažintiniai vizitai į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos
komisariatą, specializuotas policijos įstaigas.
2020-08-4–6 LPM organizuotas Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės vaikų stovyklautojų priėmimas, stovyklos dalyviams
pristatyta policijos pareigūno profesija, policijos veikla.
2020-08-24-25 LPM lankėsi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono organizuojamos vaikų dienos
stovyklos ,,Junkis prie mūsų ir laiką leisk aktyviai!“ dalyviai. LPM pareigūnai supažindino stovyklautojus su LPM veikla,
pagrindiniais rikiuotės, taktikos, šaudybos, tarnybinio transporto ir specialiųjų priemonių panaudojimo ypatumais.
Parengtos ir Policijos departamento Komunikacijos skyriui pateiktos metodinės rekomendacijos policijos pareigūno profesijai
populiarinti, skirtos policijos bendruomenės pareigūnams, taip pat pateikti siūlymai dėl komunikacijos priemonių įgyvendinimo,

2020 m.
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siekiant pritraukti tinkamiausius kandidatus mokytis LPM.
2020-11-10 LPM nuotoliniu būdu organizuotas susitikimas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
Pasieniečių mokyklos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Muitinės mokymo centro ir Kalėjimo departamento prie Teisingumo
ministerijos Mokymo centro atstovais, kurio metu buvo pristatyti mokymo įstaigos taikomi profesijos populiarinimo būdai ir

priemonės, aptartas jų efektyvumas bei veiksmingumas, pasidalinta gerosios praktikos pavydžiais.
Aktuali informacija apie LPM vykdomą veiklą skelbiama LPM interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ir pagal poreikį
kitose su LPM veikla susijusiose interneto svetainėse, nuolat teikiami atsakymai suinteresuotiems asmenis į paklausimus.
9. Dalyvauti Europos
Sąjungos ir kitų finansinių
priemonių lėšomis
finansuojamuose
projektuose

10. Užtikrinti įsiskolinimų
nedidinimą 2020 m.

Per 2020 m. LPM vykdė veiklas, įgyvendinant 7 (2019 m. – 10) projektus (4 – įgyvendinančios organizacijos statusu ir 3 –
partnerio teisėmis), finansuojamus nacionalinių ir ES finansinių priemonių lėšomis: vykdyti 2 Erasmus+ projektai, skirti kursantų
ir darbuotojų stažuotėms, 1 Erasmus+ projektas strateginės partnerystės plėtojimui, 1 JUST programos ir 2 Vidaus saugumo fondo
programos projektai policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui bei infrastruktūrinis projektas, finansuojamas Sporto rėmimo
fondo.
2020 m. vasario mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Policijos departamentu dėl projekto „Dvišalio ir daugiašalio
policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas“, balandžio mėn. - dėl projekto „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“,
įgyvendinimo, kurie finansuojami pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą. Įgyvendinant šiuos
projektus aktyviai vykdyti pasirengiamieji darbai projektuose numatytiems mokymo renginiams organizuoti. Dėl ekstremalios
situacijos ribojimų šių projektų mokymų renginiai iš 2020 m. perkelti į 2021 m.
Ataskaitiniu laikotarpiu pateiktos 2 projektų paraiškos: mobilumo projektui pagal Erasmus+ programą ir infrastruktūros projektui
gauti finansavimą iš Sporto rėmimo fondo.
Sporto rėmimo fondo programoje atnaujinus finansuojamas paraiškas, buvo priimtas sprendimas skirti paramą projekto „Lietuvos
policijos mokyklos sporto salės remontas“ įgyvendinimui. Projekto sutartis pasirašyta ir projekto veiklos pradėtos įgyvendinti
2020 m. IV ketv.
Projekto „Lietuvos policijos mokyklos kursantų ir darbuotojų profesinių įgūdžių ugdymas“, 2019-1-LT01-KA116-060328
įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2021-08-31, pasirašant projekto dotacijos sutarties pakeitimą, kadangi projekte
suplanuotos 2 darbuotojų stažuotės Vokietijoje bei Estijoje ir kursantų stažuotės Vokietijoje bei Lenkijoje, dėl paskelbtos valstybės
lygio ekstremalios situacijos šalyje, buvo nukeltos į 2020-2021 m. mokslo metų laikotarpį.
Projekto „Tarptautinės policijos kursantų mokymo bendradarbiaujant koncepcijos kūrimas“, 2019-1-LT01-KA202-060725
veiklos, kurios buvo suplanuotos 2020 m. pavasarį, dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos šalyje, buvo perkeltos į
2020 m. rudenį bei 2021 m. dėl besitęsiančios ekstremaliosios situacijos Lietuvoje ir projekto partnerių šalyse inicijuojamas
projekto įgyvendinimo laiko pratęsimas 6 mėn. (iki 2022 m. vasario mėn.)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai LPM įsiskolinimas sudarė 13,8 tūkst. eurų (2019 m. – 15,5). Planuota, kad LPM įsiskolinimai
2020 m. gruodžio 31 d. nebūtų didesni nei 15,5 tūkst. eurų.

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
I–IV ketv.
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pabaigoje, lyginant su
įsiskolinimais 2019 m.
gruodžio 31 d., pagal
apskaičiuotus maksimalius
skolos rodiklius
11. Užtikrinti LPM
ilgalaikio turto įsigijimo
veiksmų plano priemonių
vykdymą (Lietuvos policijos

Užtikrinant LPM ilgalaikio turto įsigijimo veiksmų plano priemonių vykdymą ir atsižvelgiant į Policijos departamento išvadas bei
protokolus dėl priemonių pakeitimo/papildymo, ataskaitiniu laikotarpiu LPM įvykdė šias priemones bei įsigijo šias prekes ir
paslaugas:
1. Lietuvos policijos mokyklos pastato Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 4, drenažo įrengimą – 16 tūkst. Eur
generalinio komisaro 2020 m. (darbai atlikti).
kovo 5 d. įsakymas Nr. 5-V2. Mikroautobusą – 34,5 tūkst. Eur (bus pristatytas 2021 m. I ketv.)
220)
3. 14 vnt. kondicionierių už 12 tūkst. Eur (prekės pristatytos ir sumontuotos).
4. Kavos aparatą už 1,4 tūkst. Eur (prekė pristatyta).
5. Treniruoklį (bėgimo takelį) už 1,98 tūkst. Eur (prekė pristatyta).
6. 3 vnt. kompiuterių už 3,1 tūkst. Eur (prekės pristatytos).
12. Užtikrinti LPM
Ataskaitiniu laikotarpiu, pagal skirtą finansavimą, buvo vykdomi LPM šaudyklos, esančios K. Baršausko g. 95, Kaune, I ir II tiro
paprastojo remonto darbų
remonto darbai, kurių vertė 83,5 tūkst. eurų.
įgyvendinimo veiksmų
plano priemonių vykdymą
(Lietuvos policijos

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
I–IV ketv.

generalinio komisaro 2020 m.
sausio 16 d. įsakymas Nr. 5V-33)

13. Skatinti institucinės
paramos priemonių
įgyvendinimą
14. Užtikrinti LPM
šaudyklos ir taktikos
poligono projektavimo
užduoties parengimą.
LPM viršininko metinė
užduotis

Ataskaitiniu laikotarpiu poreikio dėl LPM policijos pareigūnų nukreipimo pas advokatus gauti teisinę konsultaciją nebuvo,
išmokų dėl teisinės pagalbos kompensavimo LPM policijos pareigūnams – neskirta.

2020 m.
I–IV ketv.

Parengta kitos paskirties pastato-šaudyklos, su mokomuoju taktikos poligonu ir ūkine dalimi – žemės sklype Mokslo g. 2,
Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., projektavimo techninė užduotis, kuriai buvo pritarta Policijos departamento Policijos
įstaigų pastatų ir statinių vertinimo komisijoje.

2020 m.
I–II ketv.
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15. Organizuojant policijos
darbuotojų mokymus
užtikrinti informacinių ir
komunikacinių
technologijų taikymo ir
mokymosi nuotolinėje
mokymosi aplinkoje plėtrą.
LPM viršininko metinė
užduotis
16. Užtikrinti, kad iki 2020
m. rugsėjo 1 d. LPM
patalpos, teritorijos,
kuriose dirbama su
įslaptinta informacija ar ji
saugoma, būtų suskirstytos
į saugumo zonas, jose
įdiegtos fizinės apsaugos
priemonės, užtikrinančios
įslaptintos informacijos
apsaugą pagal galiojančius
reikalavimus
LPM viršininko metinė
užduotis
17. Užtikrinti, kad būtų
parengta policijos
pareigūnų neformaliojo
profesinio mokymo metu,
darbo veiklos arba
savišvietos būdu įgytų
kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo bei

Per 2020 m. organizuoti Kvalifikacijos tobulinimo plane4 numatyti nuotoliniai mokymai, pagal lektorių parengtas ir su Policijos
departamento atsakingais padaliniais suderintas mokymo medžiagas, pagal poreikį užtikrinamas mokomosios medžiagos
parengimas ir atnaujinimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu pagal policijos įstaigų pateiktą poreikį LPM pagal kompetenciją suorganizavo 25 mokymo renginius
pagal nuotolinio mokymo programas.
Siekiant tinkamai ir kokybiškai organizuoti mokymus nuotolinėje mokymosi aplinkoje, 2020-05-20 LPM darbuotojams pravesti
mokymai tema “Išmanios technologijos mokymo procese”.
Paskelbus ekstremaliąją situaciją šalyje, kursantų mokymas buvo vykdomas MS Teams platformoje.

2020 m.
I–IV ketv.

LPM patalpos, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar ji saugoma yra suskirstytos į saugumo zonas, jose įdiegtos fizinės
apsaugos priemonės, užtikrinančios įslaptintos informacijos apsaugą pagal galiojančius reikalavimus. Parengtas ir LPM viršininko
2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 144-V-233 ,,Dėl Lietuvos policijos mokyklos saugumo zonų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija ar tokia informacija saugoma, fizinės apsaugos procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas LPM saugumo
zonų, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar tokia informacija saugoma, fizinės apsaugos procedūrų tvarkos aprašas.

2020 m.
I–III ketv.

Parengtas ir Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 144-V-181 patvirtintas LPM neformaliuoju
ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas). Apraše nurodyta jo paskirtis, apibrėžtos
vartojamos sąvokos, aprašyti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo etapai,
procedūros, apeliacijų teikimo reikalavimai, pateiktos asmens prašymo, kompetencijų aplanko, stebėjimo, pokalbio, testavimo
metodų taikymo dokumentavimo, asmens neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ataskaitos formos.
Vadovaujantis aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis, 2020 m. III ketv. LPM pradėtas organizuoti asmenų neformaliuoju ir
savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo, pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos suteikimo procesas.
Ataskaitiniu laikotarpiu dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos

2020 m.
III–IV ketv.

4Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 5-V-76 ,,Dėl 2020 metų policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo plano patvirtinimo“
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policininko profesinės
kvalifikacijos suteikimo
tvarka ir organizuotas
kompetencijų vertinimo bei
pripažinimo ir profesinės
kvalifikacijos suteikimo
procesas.

suteikimo į LPM kreipėsi 270 pareigūnų. Kompetencijų vertinimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms 9 pareigūnai buvo
perkelti įgyti policininko kompetencijas pagal Pareigūnų įvadinio mokymo kursų (pirminės grandies pareigūnams parengti)
programą. 2 pareigūnai, įvertinti kaip neturintys pakankamai policininko kompetencijų, mokosi Kvalifikacijos renginio
mokymuose. 2 pareigūnai egzamino nelaikė, 1 neišlaikė praktinės dalies. 256 pareigūnams suteikta policininko kvalifikacija ir
išduoti mokslo baigimo diplomai.
Papildomai lapkričio - gruodžio mėn. buvo gauti 144 pareigūnų prašymai dėl galimybės įgyti profesinę kompetenciją pagal
Pareigūnų įvadinio mokymo kursų (pirminės grandies pareigūnams parengti) programą. 143 pareigūnams suteikta profesinė
kompetencija ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, 1 pareigūnas išėjo senatvės pensijai.
Viso ataskaitiniu laikotarpiu gauta 414 prašymų dėl pareigūno profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos suteikimo. Ataskaitiniu
laikotarpiu pareigūno kompetencija ar policininko kvalifikacija suteikta 399 pareigūnams.
Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-02 Organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais (SVP)
1. Organizuoti mokymus
Per ataskaitinį laikotarpį mokymai „Prekybos žmonėmis prevencija ir tyrimas“ nebuvo organizuojami (2019 m. – 3).
prekybos žmonėmis
Vertinimo kriterijaus planinės reikšmės įgyvendinimui įtakos turėjo policijos įstaigų darbo organizavimo pakeitimai, susiję su
prevencijos ir tyrimo
paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Šiems mokymams
srityje
reikalingas kontaktinis mokymas.
Uždavinio kodas ir pavadinimas
01-08 Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-08-01 Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims (SVP)
1. Organizuoti ir vykdyti
Organizuojant ir vykdant specialiąsias funkcijas, ataskaitiniu laikotarpiu už teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio ir ilgalaikio
specialiąsias funkcijas
materialiojo turto nuomą LPM gavo 29,25 tūkst. Eur (2019 m. – 28,4) pajamų pagal sudarytas patalpų nuomos sutartis su
LPM
juridiniais asmenimis ir suteiktas apgyvendinimo paslaugas LPM bendrabučiuose pagal gautus asmenų prašymus.
Pastaba. Vartojamos santrumpos:
LPM – Lietuvos policijos mokykla;
PĮV – Profesinių įgūdžių valdyba;
Policijos departamentas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
I–IV ketv.

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
2020 METŲ KETURIŲ KETVIRČIŲ ATASKAITA

2020-ųjų metų vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
2020 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2020-aisiais
metais
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Policijos departamento strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas:

01.08 Visuomenės saugumo užtikrinimas (SVP)
Tikslo kodas ir pavadinimas:

01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (SVP)
Uždavinio kodas ir pavadinimas

01-01 Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-10 Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (SVP)
1. Užtikrinti įstaigos darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
1. Kvalifikaciją tobulinusių LPM

darbuotojų dalis nuo visų LPM
dirbančių darbuotojų skaičiaus
(procentais)

95,4

1.1. kvalifikacijos tobulinimo
mokymus baigusių LPM darbuotojų
skaičius;

125

70

136

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta.
Kaupiamasis rodiklis. Ataskaitiniu
laikotarpiu, Policijos personalo
posistemio duomenimis, kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalyvavo 125
LPM darbuotojai (2019 m. – 107), 87
iš jų – 2 ir daugiau kartų. Daugiausia,
dalyvavo civilinės saugos mokymuose
(122 darbuotojai) ir prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo mokymuose
(67 pareigūnai), kurie buvo vykdomi
pagal programos „Bendrieji veiklos
pagrindai“ modulius ir ,,Konvojaus
veikla“ mokymuose (52 pareigūnai).
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje,
karantino laikotarpiu LPM darbuotojai
neturėjo galimybės dalyvauti kitų
įstaigų organizuojamuose mokymuose
arba dalyvavo nuotoliniu būdu
organizuojamuosiuose mokymuose.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.

Numatomi vertinimo kriterijaus
įvykdymo būdai planinei reikšmei
pasiekti

1.2. einamųjų kalendorinių metų
paskutinei kalendorinei dienai LPM
dirbančių darbuotojų skaičius.
70

136

131

tobulinimo renginiuose dalyvavo 125
LPM darbuotojai (2019 m. – 107), 87
iš jų – 2 ir daugiau kartų. Daugiausia,
dalyvavo civilinės saugos mokymuose
(122 darbuotojai) ir prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo mokymuose
(67 pareigūnai), kurie buvo vykdomi
pagal programos „Bendrieji veiklos
pagrindai“ modulius ir ,,Konvojaus
veikla“ mokymuose (52 pareigūnai).
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje,
karantino laikotarpiu LPM darbuotojai
neturėjo galimybės dalyvauti kitų
įstaigų organizuojamuose mokymuose
arba dalyvavo nuotoliniu būdu
organizuojamuosiuose mokymuose.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.

Uždavinio kodas ir pavadinimas:
01-07 Užtikrinti poreikius atitinkantį policijos pareigūnų rengimą ir gerinti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą (SVP)

Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-01 Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti Lietuvos policijos mokyklos bendrąsias ir
specialiąsias funkcijas (SVP)
P-01-08-01-07-01

Policijos darbuotojai, kvalifikacijos
tobulinimo renginių metu įgytas
žinias ir / ar įgūdžius įvertinę kaip
naujus ir /arba pritaikomus darbe,
ne mažiau kaip (procentais)
Įgytas žinias ir / ar įgūdžius kaip
naujus ir / arba pritaikomus darbe
įvertinusių policijos sistemos
darbuotojų skaičius. Vertinimo
kriterijaus reikšmė „žinių ir / arba
įgūdžių naujumas ir / arba
pritaikomumas darbe“ laikytina
mokymo renginio dalyvio
vertinimas: įvertinant mokymų
reikšmingumą pasirinkti variantai
„sužinojau naujų dalykų“ ir „buvo
naudingi tiesioginiam darbui“

*

90

*
*
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.
* Už vertinimo kriterijaus reikšmės
paskaičiavimą atsakinga Policijos
departamento prie vidaus reikalų
ministerijos Žmogiškųjų išteklių ir
teisės valdyba.

P-01-08-01-07-02

Bendras mokymuose dalyvavusių
policijos sistemos darbuotojų
skaičius.
Parengta kursantų pagal nustatytą
kvotą (procentais)

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.
* Už vertinimo kriterijaus reikšmės
paskaičiavimą atsakinga Policijos
departamento prie vidaus reikalų
ministerijos Žmogiškųjų išteklių ir
teisės valdyba.

11872
63

Per ataskaitinį laikotarpį parengta
kursantų, skaičius

94

Numatytas pagal nustatytą kvotą
parengti kursantų skaičius
100

63
150

Vertinimo kriterijaus reikšmė
nesiekta.
2020 m. liepos mėn. 94
kursantams (2019 m. – 95),
sėkmingai pabaigusiems
mokymo programą, buvo įteikti
pirminio profesinio mokymo
baigimo pažymėjimai.
Atsižvelgiant į Policijos departamento
poreikį (mažesnį nei nustatyta kvota),
2019 m. rugpjūčio mėn. organizavus
atranką, į LPM buvo priimti 102
kursantai. Per 2019/2020 m. mokslo
metus iš kursantų sąrašų buvo
išbraukti 8 kursantai.

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.
3. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą pagal patvirtintą 2020 metų policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo planą (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 5-V-76)
3.1. Įgyvendintos policijos įstaigų
Vertinimo kriterijaus reikšmė
darbuotojų kvalifikacijos
nepasiekta.
28,7
tobulinimo 2020 metais plano
Per 2020 m. LPM organizavo 76
priemonės (procentais)
renginius (be projektinių mokymų).
Mokymuose dalyvavo 11 950
3.1.1. LPM organizuotų
klausytojų (2019 m.. – 14 614), iš jų 9
kvalifikacijos tobulinimo renginių
76
027 išduoti mokymų baigimo
skaičius
pažymėjimai (2019 m. – 3 412).
2020 m. liepos 3 d. Lietuvos policijos
generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V584 buvo patvirtintas naujos redakcijos
policijos įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo 2020 metais
planas, kuriame LPM kompetencijai
numatyta Be projektinių mokymų
2020 m. organizuoti 265 renginius.
100
29
Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuota
28,7 proc. planuotų renginių.
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje, ne visi
planuoti kontaktiniai mokymai,
užtikrinant renginių dalyvių saugumą,
buvo organizuoti. Didesnis dėmesys
buvo skirtas nuotoliniams mokymams.

3.1.2. Policijos sistemos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo LPM
2020 metais plane numatytų
renginių skaičius

100

29

265

Per 2020 m. LPM organizavo 76
renginius (be projektinių mokymų).
Mokymuose dalyvavo 11 950
klausytojų (2019 m.. – 14 614), iš jų 9
027 išduoti mokymų baigimo
pažymėjimai (2019 m. – 3 412).
2020 m. liepos 3 d. Lietuvos policijos
generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V584 buvo patvirtintas naujos redakcijos
policijos įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo 2020 metais
planas, kuriame LPM kompetencijai
numatyta Be projektinių mokymų
2020 m. organizuoti 265 renginius.
Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuota
28,7 proc. planuotų renginių.
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje, ne visi
planuoti kontaktiniai mokymai,
užtikrinant renginių dalyvių saugumą,
buvo organizuoti. Didesnis dėmesys
buvo skirtas nuotoliniams mokymams.

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

6. Stiprinti policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir specialųjį profesinį pasirengimą ir gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos bei šaunamojo ginklo
panaudojimu: organizuoti policijos pareigūnų pratybas, kontrolinių normatyvų laikymą, varžybas
P-01-08-01-07-03 6.1. Policijos pareigūnų,
Vertinimo kriterijaus reikšmė
atitinkančių bendrojo fizinio
nepasiekta.
pasirengimo ir papildomus
Vertinimo kriterijaus planinės reikšmės
74,6
reikalavimus, susijusius su fiziniais
įgyvendinimui įtakos turėjo policijos
ir praktiniais gebėjimais užimti tam
įstaigų darbo organizavimo pakeitimai,
tikras pareigas, dalis ne mažiau
susiję su paskelbta valstybės lygio
kaip, (procentais)
ekstremalia situacija šalyje dėl
koronaviruso (COVID-19) plitimo
6.1.1. policijos pareigūnų,
grėsmės.
ataskaitiniais metais išlaikiusių
93
80
3600
bendrojo fizinio pasirengimo bei
papildomų reikalavimų kontrolinius
normatyvus, skaičius
6.1.2. policijos pareigūnų,
ataskaitiniais metais dalyvavusių
bendrojo fizinio pasirengimo bei
4828
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
papildomų reikalavimų tikrinime,
metais.
skaičius

6.2. Atlikti policijos pareigūnų
specialiųjų priemonių, šaunamojo
ginklo panaudojimo ir
pasipriešinimo policijos
pareigūnams atvejų analizę ir
pateikti siūlymus

1

1

100

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-02 Organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais (SVP)
1. Organizuoti mokymus prekybos žmonėmis prevencijos ir tyrimo srityje
1.1. Surengta mokymų ne mažiau
kaip (skaičius)

2

0

0

Vertinimo kriterijaus reikšmė
nepasiekta.
Per ataskaitinį laikotarpį mokymai
„Prekybos žmonėmis prevencija ir
tyrimas“ nebuvo organizuojami (2019
m. – 3).
Vertinimo kriterijaus planinės reikšmės
įgyvendinimui įtakos turėjo policijos
įstaigų darbo organizavimo pakeitimai,
susiję su paskelbta valstybės lygio
ekstremalia situacija šalyje dėl
koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės. Šiems mokymams
reikalingas kontaktinis mokymas.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

Uždavinio kodas ir pavadinimas

01-08 Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas

01-08-01 Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims (SVP)
1. Organizuoti ir vykdyti specialiąsias funkcijas LPM

1.1. Įmokėta į valstybės biudžetą
pajamų už teikiamas
paslaugas ir už trumpalaikio ir
ilgalaikio materialiojo turto
nuomą (tūkst. Eur)

Vertinimo kriterijus reikšmė viršyta.
Organizuojant ir vykdant specialiąsias
funkcijas, ataskaitiniu laikotarpiu už
teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio
ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą
LPM gavo 29,25 tūkst.(2019 m. - 28,4)
eurų pajamų pagal sudarytas
25

29,25

117

patalpų nuomos sutartis su
juridiniais asmenimis ir
suteiktas apgyvendinimo
paslaugas LPM bendrabučiuose
pagal gautus asmenų prašymus.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

2020-ųjų metų vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
2020 m.
Vertinimo
Vertinimo kriterijaus pavadinimas 2020-aisiais
kriterijaus kodas
metais
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Numatomi vertinimo kriterijaus
įvykdymo būdai planinei reikšmei
pasiekti

Policijos departamento strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas:

01.08 Visuomenės saugumo užtikrinimas (SVP)
Tikslo kodas ir pavadinimas:

01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (SVP)
Uždavinio kodas ir pavadinimas
01-08 Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-08-01 Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims (SVP)
1. Organizuoti ir vykdyti specialiąsias funkcijas LPM
1.1. Įmokėta į valstybės biudžetą
pajamų už teikiamas
paslaugas ir už trumpalaikio ir
ilgalaikio materialiojo turto
nuomą (tūkst. Eur)

25

29,25

117

Vertinimo kriterijus reikšmė viršyta.
Organizuojant ir vykdant specialiąsias
funkcijas, ataskaitiniu laikotarpiu už
teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio
ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą
LPM gavo 29,25 tūkst.(2019 m. - 28,4)
eurų pajamų pagal sudarytas patalpų
nuomos sutartis su juridiniais
asmenimis ir suteiktas apgyvendinimo
paslaugas LPM bendrabučiuose pagal
gautus asmenų prašymus.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.
0

2020-ųjų metų vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
Vertinimo
2020 m.
2020-aisiais
Vertinimo kriterijaus pavadinimas
kriterijaus kodas
metais
Įvykdymas
patvirtinta Įvykdyta procentais
Policijos departamento strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas:

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Numatomi vertinimo kriterijaus
įvykdymo būdai planinei reikšmei
pasiekti

01.08 Visuomenės saugumo užtikrinimas (SVP)
Tikslo kodas ir pavadinimas:

01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (SVP)
Uždavinio kodas ir pavadinimas:

01-01 Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas:

01-01-04 Lietuvos policijos mokyklos šaudyklos ir mokomojo policijos taktikos poligono Kauno r. sav., Mastaičių k., Alšėnų sen., statyba ir
infrastruktūros sukūrimas (SVP)
1. Lietuvos policijos mokyklos šaudyklos ir mokomojo policijos taktikos poligono Kauno r. sav., Mastaičių k., Alšėnų sen., statyba ir infrastruktūros sukūrimas
1.1. Skirtų asignavimų įsisavinimas
100
(procentais)
1.1.1. įsisavinta skirtų asignavimų
77
100
100
(tūkst. eurų)
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
1.1.2. skirti asignavimai (tūkst. eurų)
77
ketvirčiais.

Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-10 Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (SVP)
1. Užtikrinti įstaigos darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
1. Kvalifikaciją tobulinusių LPM
darbuotojų dalis nuo visų LPM
95,4
dirbančių darbuotojų skaičiaus
(procentais)
1.1. kvalifikacijos tobulinimo
125
mokymus baigusių LPM darbuotojų
skaičius

70

136,3

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta.
Kaupiamasis rodiklis. Ataskaitiniu
laikotarpiu, Policijos personalo
posistemio duomenimis, kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalyvavo 125
LPM darbuotojai (2019 m. – 107), 87
iš jų – 2 ir daugiau kartų. Daugiausia,
dalyvavo civilinės saugos mokymuose
(122 darbuotojai) ir prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo mokymuose
(67 pareigūnai), kurie buvo vykdomi
pagal programos „Bendrieji veiklos
pagrindai“ modulius ir ,,Konvojaus
veikla“ mokymuose (52 pareigūnai).
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje,
karantino laikotarpiu LPM darbuotojai
neturėjo galimybės dalyvauti kitų
įstaigų organizuojamuose mokymuose
arba dalyvavo nuotoliniu būdu
organizuojamuosiuose mokymuose.

1.2. einamųjų kalendorinių metų
paskutinei kalendorinei dienai LPM
dirbančių darbuotojų skaičius

70

136,3

131

laikotarpiu, Policijos personalo
posistemio duomenimis, kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalyvavo 125
LPM darbuotojai (2019 m. – 107), 87
iš jų – 2 ir daugiau kartų. Daugiausia,
dalyvavo civilinės saugos mokymuose
(122 darbuotojai) ir prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo mokymuose
(67 pareigūnai), kurie buvo vykdomi
pagal programos „Bendrieji veiklos
pagrindai“ modulius ir ,,Konvojaus
veikla“ mokymuose (52 pareigūnai).
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje,
karantino laikotarpiu LPM darbuotojai
neturėjo galimybės dalyvauti kitų
įstaigų organizuojamuose mokymuose
arba dalyvavo nuotoliniu būdu
organizuojamuosiuose mokymuose.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.

2020-ųjų metų vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
2020 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2020-aisiais
metais
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Numatomi vertinimo kriterijaus
įvykdymo būdai planinei reikšmei
pasiekti

Policijos departamento strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas:

01.08 Visuomenės saugumo užtikrinimas (SVP)
Tikslo kodas ir pavadinimas:

01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius (SVP)
Uždavinio kodas ir pavadinimas:

01-07 Užtikrinti poreikius atitinkantį policijos pareigūnų rengimą ir gerinti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą (SVP)
Priemonės kodas ir pavadinimas:

01-07-01 Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti Lietuvos policijos mokyklos bendrąsias ir
specialiąsias funkcijas (SVP)
1. Organizuoti ir vykdyti profesinį mokymą pagal pirminio profesinio mokymo programą
1.1. Kursantų bendras pažangumo
vidurkis, ne mažiau kaip, balai
8,2
1.1.1. elektroninio dienyno
„Veritus" suformuota pirminio
profesinio mokymo R20 mokymo
grupės kursantų visų mokymo
dalykų bendro pažangumo vidurkio
ataskaita už ataskaitinį laikotarpį

7,6

1.1.2. bendras pirminio profesinio
mokymo R20 mokymo grupių
skaičius

43,0

108

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

5

1.2. Pirminio profesinio mokymo
kursantų, kurie savarankiškai
mokėsi realioje policininko darbo
vietoje dalis, ne mažiau kaip
(procentais)

0

100

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta.
Mokymo procesas penkioms R20
mokymo grupėms pradėtas nuo 202009-28.
Ataskaitiniu laikotarpiu bendras R20
mokymo grupių kursantų pažangumo
vidurkis sudarė 8,2 balo. Vertinimo
kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi
R20 mokymų grupių kursantų
pažangumas buvo geresnis.

0

Vertinimo kriterijaus reikšmė
nepasiekta.
R20 mokymo grupių 123 kursantams
mokymo procesas pradėtas vykdyti
nuo 2020-09-28.
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje R20
mokymo grupių kursantų mokymasis
realioje policininko darbo vietoje 2020
m. nevykdytas.

1.2.1. R20 mokymo grupių
kursantų, savarankiškai
besimokiusių realioje policininko
darbo vietoje, skaičius

100

0
0

1.2.2. R20 mokymo grupių bendras
kursantų, skaičius

nepasiekta.
R20 mokymo grupių 123 kursantams
mokymo procesas pradėtas vykdyti
nuo 2020-09-28.
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje R20
mokymo grupių kursantų mokymasis
realioje policininko darbo vietoje 2020
m. nevykdytas.

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

123

2. Stiprinti kursantų bendrąsias kompetencijas integruojant jų turinį į profesinių kompetencijų ugdymo modulius
2.1. Profesinių kompetencijų
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta.
ugdymo modulių, į kuriuos
Siekiant sudaryti sąlygas kursantams
integruotas bendrųjų kompetencijų
pasiekti geresnių mokymosi rezultatų,
turinys, skaičius
ugdant profesines kompetencijas, į
profesinių kompetencijų ugdymo
modulius integruojamos bendrosios
3
4
133
kompetencijos.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.
3. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą pagal patvirtintą 2020 metų policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo planą (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 5-V-76)
3.1. Įgyvendintos policijos įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
2020 metais plano priemonės
(procentais)

28,7

3.1.1. LPM organizuotų
kvalifikacijos tobulinimo renginių
skaičius

76

100

29

Vertinimo kriterijaus reikšmė
0
nepasiekta.
Per 2020 m. LPM organizavo 76
renginius (be projektinių mokymų).
Mokymuose dalyvavo 11 950
klausytojų (2019 m.. – 14 614), iš jų 9
027 išduoti mokymų baigimo
pažymėjimai (2019 m. – 3 412).
2020 m. liepos 3 d. Lietuvos policijos
generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V584 buvo patvirtintas naujos redakcijos
policijos įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo 2020 metais
planas, kuriame LPM kompetencijai
numatyta Be projektinių mokymų
2020 m. organizuoti 265 renginius.
Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuota
28,7 proc. planuotų renginių.
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje, ne visi
planuoti kontaktiniai mokymai,
užtikrinant renginių dalyvių saugumą,
buvo organizuoti. Didesnis dėmesys

3.1.2. Policijos sistemos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo LPM
2020 metais plane numatytų
renginių skaičius

100

29

265

renginius (be projektinių mokymų).
Mokymuose dalyvavo 11 950
klausytojų (2019 m.. – 14 614), iš jų 9
027 išduoti mokymų baigimo
pažymėjimai (2019 m. – 3 412).
2020 m. liepos 3 d. Lietuvos policijos
generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V584 buvo patvirtintas naujos redakcijos
policijos įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo 2020 metais
planas, kuriame LPM kompetencijai
numatyta Be projektinių mokymų
2020 m. organizuoti 265 renginius.
Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuota
28,7 proc. planuotų renginių.
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje, ne visi
planuoti kontaktiniai mokymai,
užtikrinant renginių dalyvių saugumą,
buvo organizuoti. Didesnis dėmesys
buvo skirtas nuotoliniams mokymams.

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

4. Sudaryti sąlygas mokytis savarankiškai anglų kalbos A2 lygiu nuotoliniu būdu
4.1. Sukurtų ir nuotolinio mokymosi
aplinkoje ,,Moodle“ paskelbtos
20
21
anglų kalbos A2 lygio pamokų,
skaičius
5. Organizuoti ir vykdyti vidinį mokymo kokybės vertinimą

105
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

5.1. Atliktų pedagoginės veiklos
stebėsenų pagal kvalifikacijos
tobulinimo programas skaičius
(ne mažiau kaip)

6

7

117

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta.
Dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos šalyje,
ataskaitiniu laikotarpiu policijos
sistemos darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas daugeliu atvejų buvo
vykdomas nuotoliniu būdu, taip pat
buvo padidintas nuotoliniu būdu
organizuojamų kvalifikacijos
tobulinimo renginių skaičius. Siekiant
užtikrinti nuotolinio mokymo kokybę,
atlikta papildoma pedagoginės veiklos
stebėsena.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

5.2. Pirminio profesinio mokymo
kursantai, teigiamai vertinantys
mokymo kokybę (procentais)
5.2.1. teigiamai pirminio profesinio
mokymo kokybę įvertinusių
kursantų skaičius

100

96

5.2.2. pirminio profesinio mokymo
kokybę vertinusių kursantų skaičius

85

104
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

85

6. Stiprinti policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir specialųjį profesinį pasirengimą ir gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos bei šaunamojo ginklo
panaudojimu
P-01-08-01-07-03 6.1. Policijos pareigūnų,
atitinkančių bendrojo fizinio
pasirengimo ir papildomus
reikalavimus, susijusius su fiziniais
ir praktiniais gebėjimais užimti tam
tikras pareigas, dalis ne mažiau
kaip, (procentais)
6.1.1. policijos pareigūnų,
ataskaitiniais metais išlaikiusių
bendrojo fizinio pasirengimo bei
papildomų reikalavimų kontrolinius
normatyvus, skaičius

74,6

93

3600

80

Vertinimo kriterijaus reikšmė
0
nepasiekta.
Vertinimo kriterijaus planinės reikšmės
įgyvendinimui įtakos turėjo policijos
įstaigų darbo organizavimo pakeitimai,
susiję su paskelbta valstybės lygio
ekstremalia situacija šalyje dėl
koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės.

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

93

80

koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės.

6.1.2. policijos pareigūnų,
ataskaitiniais metais dalyvavusių
4828
bendrojo fizinio pasirengimo bei
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
papildomų reikalavimų tikrinime,
metais.
skaičius
6.2. Atlikti policijos pareigūnų
0
specialiųjų priemonių, šaunamojo
ginklo panaudojimo ir
1
1
100
pasipriešinimo policijos
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pareigūnams atvejų analizę ir
metais.
pateikti siūlymus
7. Stiprinti LPM vidinę komunikaciją, įstaigos tradicijų ir vertybių puoselėjimą bei darbuotojų motyvaciją.
LPM viršininko metinė užduotis
7.1. Parengti ir įgyvendinti LPM
Vertinimo kriterijaus reikšmė
75,8
vidinės komunikacijos priemonių ir
nepasiekta.
renginių planai (procentais)
Į bendrą priemonių ir renginių skaičių
įskaičiuotas suplanuotos 2020 m.
7.1.1. einamaisiais kalendoriniais
vidinės komunikacijos priemonės ir
metais įgyvendintų LPM vidinės
25
2020 m. I pusm. ir II pusm. renginių
komunikacijos priemonių ir
LPM darbuotojams ir kursantams
suorganizuotų renginių skaičius
planų priemonės.
7.1.2. LPM vidinės komunikacijos
Dėl paskelbtos valstybės lygio
priemonių ir renginių planuose
ekstremalios situacijos šalyje, siekiant
numatytų priemonių ir renginių
užtikrinti renginių dalyvių saugumą
skaičius
suorganizuoti ne visi planuoti
renginiai, kai kurie renginiai nebuvo
100
76
organizuojami, pvz. pilietiškumo
žaidynės, boulingo turnyras, edukacinė
išvyka, protmūšis ir kt. Nesant
galimybės organizuoti kai kurių
33
planuotų renginių, atsižvelgiant į LPM
darbuotojų poreikį buvo surengti ir
kiti renginiai nuotoliniu būdu (pvz.
Pyragų diena, Kalėdinis bėgimo/ėjimo
iššūkis).
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.

8. Užtikrinti ir koordinuoti policijos profesijos populiarinimo priemonių įgyvendinimą.
LPM viršininko metinė užduotis

8.1. Parengti ir Policijos
departamento Komunikacijos
skyriui pateikti siūlymai dėl
komunikacijos priemonių
įgyvendinimo, siekiant pritraukti
tinkamiausius kandidatus mokytis
LPM (paketų skaičius)

1

100
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

8.2. Organizuotų policijos profesijos
populiarinimo renginių skaičius
8.2.1. einamaisiais kalendoriniais
metais LPM organizuoti policijos
pareigūno profesijos populiarinimo
renginiai
8.2.2. einamaisiais kalendoriniais
metais LPM kartu su kitomis
įstaigomis organizuoti policijos
pareigūno profesijos populiarinimo
renginiai

1

3

2
3

100

1

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

9. Dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų finansinių priemonių lėšomis finansuojamuose projektuose
9.1. Įgyvendinamų projektų skaičius
7
9.1.1. LPM vykdomų ES ir kitų
finansinių priemonių lėšomis
finansuojamų projektų einamaisiais
kalendoriniais metais skaičius

4
7

9.1.2. partnerio teisėmis LPM
dalyvaujamų kitų institucijų
vykdomų projektų einamaisiais
kalendoriniais metais skaičius
9.2. Parengtų ir nustatyta tvarka
pateiktų projekto paraiškų finansinei
paramai gauti skaičius

100

3
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.
2

2

100

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

10. Užtikrinti įsiskolinimų nedidinimą 2020 m. pabaigoje (palyginti su įsiskolinimais 2019 m. gruodžio 31 d., pagal apskaičiuotus maksimalius skolos rodiklius

10.1. LPM bendras įsiskolinimas
2020 m. gruodžio 31 d. sudaro ne
daugiau kaip, tūkst. Eur

15,5

13,8

114

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta.
Ataskaitiniu laikotarpiu LPM bendras
įsiskolinimas buvo 1,7 tūkst. eurų
mažesnis nei planuotas.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

11. Užtikrinti LPM ilgalaikio turto įsigijimo veiksmų plano priemonių vykdymą (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 5-V-220)
11.1. Įsigytos priemonės, numatytos
LPM ilgalaikio turto įsigijimo
veiksmų plane (procentais)
11.1.1. įsigytų priemonių, numatytų
LPM ilgalaikio turto įsigijimo
veiksmų plane, skaičius;
11.1.2. LPM ilgalaikio turto
įsigijimo veiksmų plane numatytų
priemonių skaičius

120,0

100

6

120

5

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta.
Užtikrinant LPM ilgalaikio turto
įsigijimo veiksmų plano priemonių
vykdymą ir atsižvelgiant į Policijos
departamento išvadas bei protokolus
dėl priemonių pakeitimo/papildymo,
ataskaitiniu laikotarpiu LPM įvykdė 6
priemones
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

12. Užtikrinti LPM paprastojo remonto darbų įgyvendinimo veiksmų plano priemonių vykdymą (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 5-V-33)
12.1. Įgyvendintos LPM paprastojo
remonto darbų įgyvendinimo
veiksmų plano priemonės
(procentais)
12.1.1. pagal skirtus asignavimus
įgyvendintos LPM paprastojo
remonto darbų įgyvendinimo
veiksmų plano priemonių skaičius
12.1.2. LPM paprastojo remonto
darbų įgyvendinimo veiksmų plane
numatytų priemonių skaičius

100,0

100

1

100

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

1

13. Skatinti institucinės paramos priemonių įgyvendinimą
13.1. Teisininkų suteiktų
konsultacijų skaičius
pagal faktą

0

*

Ataskaitiniu laikotarpiu užtikrinant
Institucinės paramos policijos
pareigūnui programos įgyvendinimą
nebuvo poreikio teisininkui suteikti
konsultacijas.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

13.2. Policijos pareigūnų, nukreiptų
pas advokatą teisinės konsultacijos,
skaičius
pagal faktą

0

*

Ataskaitiniu laikotarpiu poreikio dėl
LPM policijos pareigūnų nukreipimo
pas advokatus gauti teisinę
konsultaciją nebuvo.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

13.3. Pareigūnams išmokėtos
teisinės pagalbos kompensacijos
suma (eurais)

pagal faktą

0

*

Ataskaitiniu laikotarpiu poreikio dėl
teisinės pagalbos kompensavimo LPM
policijos pareigūnams – neskirta.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

14. Užtikrinti LPM šaudyklos ir taktikos poligono projektavimo užduoties parengimą.
LPM viršininko metinė užduotis
14.1. Parengtų ir teisės aktų
nustatyta tvarka suderintų
projektavimo užduočių dėl LPM
šaudyklos ir taktikos poligono,
skaičius

1

1

100

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

15. Organizuojant policijos darbuotojų mokymus užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo ir mokymosi nuotolinėje mokymosi aplinkoje plėtrą
LPM viršininko metinė užduotis
15.1. Mokomosios medžiagos
Vertinimo kriterijaus reikšmė
parengimas ar atnaujinimas ir
viršyta.
mokymų organizavimas pagal
Ataskaitiniu laikotarpiu LPM pagal
nuotolinio mokymo programas,
125,0
kompetenciją suorganizavo 11
numatytas 2020 m. policijos įstaigų
mokymo renginių pagal nuotolinio
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
mokymo programas.
plane, procentais
Pagal įstaigų pateiktą poreikį buvo
organizuota daugiau nei planuota
15.1.1. einamaisiais kalendoriniais
nuotolinių mokymų, pvz., „Konvojaus
metais suorganizuotų mokymo
25
veikla“, „Komandos formavimas“,
renginių pagal nuotolinio mokymo
„Grįžtamasis ryšys“. Dėl paskelbtos
programas skaičius
valstybės lygio ekstremalios situacijos
100
125
šalyje didesnis dėmesys buvo skirtas
nuotoliniams mokymams. Buvo
suorganizuoti papildomi renginiai
(„Užduočių paskirstymas“, „Darbų
planavimas“).
2020 m. kvalifikacijos tobulinimo
plane numatytus renginius pagal
nuotolinio mokymo programas, LPM
organizavo pagal policijos įstaigų
poreikį.

15.1.2. 2020 m. policijos įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
plane numatytų suorganizuoti
mokymų (pagal nuotolinio mokymo
programas) skaičius

100

125

20

Pagal įstaigų pateiktą poreikį buvo
organizuota daugiau nei planuota
nuotolinių mokymų, pvz., „Konvojaus
veikla“, „Komandos formavimas“,
„Grįžtamasis ryšys“. Dėl paskelbtos
valstybės lygio ekstremalios situacijos
šalyje didesnis dėmesys buvo skirtas
nuotoliniams mokymams. Buvo
suorganizuoti papildomi renginiai
(„Užduočių paskirstymas“, „Darbų
planavimas“).
2020 m. kvalifikacijos tobulinimo
plane numatytus renginius pagal
nuotolinio mokymo programas, LPM
organizavo pagal policijos įstaigų
poreikį.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima

pusmečiais.
16. Užtikrinti, kad iki 2020 m. rugsėjo 1 d. LPM patalpos, teritorijos, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija ar ji saugoma, būtų suskirstytos į saugumo zonas,
jose įdiegtos fizinės apsaugos priemonės, užtikrinančios įslaptintos informacijos apsaugą pagal galiojančius reikalavimus
LPM viršininko metinė užduotis
16.1. LPM patalpos, teritorijos,
kuriose dirbama su įslaptinta
informacija ar ji saugoma,
suskirstytos į saugumo zonas ir jose
įdiegtos fizinės apsaugos priemonės,
procentais

100

100

100
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

17. Užtikrinti, kad būtų parengta policijos pareigūnų neformaliojo profesinio mokymo metu, darbo veiklos arba savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo bei policininko profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarka ir organizuotas kompetencijų vertinimo bei pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos
suteikimo procesas.
17.1. Pirminės grandies policijos
pareigūnai atitinka Vidaus tarnybos
statuto reikalavimus įgytai
kvalifikacijai ir (ar) išsilavinimui.
100 proc. pareigūnų, kurie kreipėsi
dėl kompetencijų pripažinimo ir
profesinės kvalifikacijos suteikimo,
procentais

96,4

100
17.1.1. Asmenų, kurių
neformaliuoju ir savišvietos būdu
įgytos kompetencijos buvo
įvertintos, skaičius
17.1.2. Asmenų, kurie pateikė
prašymus įvertinti neformaliuoju ir
savišvietos būdu įgytas
kompetencijas, skaičius

96,4
399

414

Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-02 Organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais (SVP)

Ataskaitiniu laikotarpiu gauta
414 prašymų dėl pareigūno
profesinės kvalifikacijos ar
kompetencijos suteikimo.
Ataskaitiniu laikotarpiu
pareigūno kompetencija ar
policininko kvalifikacija suteikta
399 pareigūnams.
15 pareigūnų dėl įvairių
priežasčių nebuvo vertinti arba
nesuteikta pareigūno
kompetencija ar policininko
kvalifikacija.

Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-02 Organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais (SVP)
1. Organizuoti mokymus prekybos žmonėmis prevencijos ir tyrimo srityje
1.1. Surengta mokymų ne mažiau
kaip (skaičius)

2

0

0

Vertinimo kriterijaus reikšmė
nepasiekta.
Per ataskaitinį laikotarpį mokymai
„Prekybos žmonėmis prevencija ir
tyrimas“ nebuvo organizuojami (2019
m. – 3).
Vertinimo kriterijaus planinės reikšmės
įgyvendinimui įtakos turėjo policijos
įstaigų darbo organizavimo pakeitimai,
susiję su paskelbta valstybės lygio
ekstremalia situacija šalyje dėl
koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės. Šiems mokymams
reikalingas kontaktinis mokymas.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.
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