Nuorašas

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) 2019 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 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane nurodyto antrojo prioriteto ,,Stiprinti
policijos darbuotojų motyvaciją ir tobulinti gebėjimus užtikrinant viešąją tvarką ir nusikalstamų
veikų tyrimą“ 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.
Pirminis profesinis mokymas vykdytas 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“. Prašymus mokytis pagal Policininko modulinę profesinio
mokymo programą 2019 m. pateikė 553 (2018 m. – 573) pretendentai. 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. Atrankoje mokytis pagal Policininko modulinę profesinio mokymo
programą dalyvavo 196 (2018 m. – 232) asmenys, atranką laimėjo 102 asmenys. 2019 m. pirminį
profesinį mokymą baigė 95 (2018 m. – 118) kursantai, jiems buvo suteikta policininko kvalifikacija.
Kursantų bendras pažangumo vidurkis sudarė 7,6 balo (2018 m. – 7,9 balo).
LPM tobulindama policijos pareigūnų rengimo procesą ir siekdama formuoti policijos
tarnybai reikalingus būsimų policijos pareigūnų profesinius įgūdžius, kuria mokymosi aplinką, vis
labiau priartintą prie realaus policijos pareigūno darbo. Kiekvienam kursantui mokymosi LPM
laikotarpiui išduodamos specialiosios policijos priemonės (teleskopinė lazda, antrankiai, ašarinių
dujų purkštuvas ir kt.), planšetinis kompiuteris. Besimokantiems kursantams sudarytos palankesnės
sąlygos atlikti užduotis nuotolinio mokymosi aplinkoje „Moodle“, naudotis testinėmis policijos
informacinės sistemomis, Policijos dokumentų valdymo sistema, teisine baze. Pirminio profesinio
mokymo kursantams buvo sudaryta galimybė mokymosi metu savarankiškai mokytis realioje
policininko darbo vietoje. Kursantai dalyvavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kauno rajono policijos komisariato pareigūnų vykdomose policinėse priemonėse.
2019 m. taikyta nauja praktika – pirminio profesinio mokymo kursantams mokslo metų
pradžioje organizuoti kariniai mokymai LPM mokymo bazėje, kur Didžiojo Lietuvos etmono
Jonušo Radvilos mokomojo pulko kariškiai mokė kursantus bazinių karinių mokymų pagrindų.
Ankstesniais metais šie mokymai kursantams buvo organizuojami karinėje bazėje Rukloje.
Atsižvelgiant į policijos įstaigų poreikius, 2019 m. organizuoti 5 (2018 m. – 3) Vidurinės
grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursai, kuriuose mokėsi 63 kursantai (2018 m. – 50). 2019 m.
įvadinio mokymo kursų kvalifikacijos pažymėjimai įteikti 37 kursantams, kiti kursantai mokymąsi
baigs 2020 m.
Stiprinant policijos pareigūnų bendrąjį fizinį bei specialųjį profesinį pasirengimą ir
gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo
panaudojimu, 2019 m. LPM Profesinių įgūdžių valdybos instruktoriai policijos įstaigų pareigūnams
suorganizavo 11 805 profesinių įgūdžių tobulinimo pratybas (2018 m. – 12 854), iš jų: 3 994
šaudybos, 3 251 profesinės taktikos, 4 445 fizinės prievartos ir 115 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)“ įvykdytas ir viršytas 4,7
procentiniais punktais (2019 m. planuota – 92 proc.; įvykdyta – 96,7 proc.), lyginant su 2018 m.
sumažėjo 2 procentiniais punktais (2018 m. – 98,7 proc.). Tobulinant profesinius įgūdžius policijos
pareigūnams organizuotas 51 kvalifikacijos tobulinimo renginys (2018 m. – 69), mokymų baigimo
pažymėjimai išduoti 514 pareigūnų.

Siekdami veiksmingesnio policijos pareigūnų profesinių įgūdžių tobulinimo mokymo
proceso organizavimo, LPM instruktoriai sukūrė ir policijos pareigūnams pristatė vaizdines
mokomąsias medžiagas įvairiomis specialiojo profesinio pasirengimo temomis. Taip pat daug
dėmesio buvo skiriama ir instruktorių kvalifikacijai tobulinti, tarpinstituciniam ir tarptautiniam
bendradarbiavimui plėtoti. Spalio mėn. LPM organizavo tarptautinius policijos instruktorių
mokymus, kuriuose kartu su LPM instruktoriais dalyvavo policijos instruktoriai iš Estijos, Lenkijos,
Ukrainos ir Čekijos. Mokymai buvo skirti pirmųjų reaguojančių policijos pareigūnų profesinei
taktikai, sulaikant ginkluotą ir pavojų keliantį asmenį viešoje vietoje. Lapkričio mėn. LPM
instruktoriams organizuoti teleskopinės lazdos, antrankių ir žibintuvėlio panaudojimo policijos
veikloje mokymai, kuriuos vedė ASP (Armament systems and procedures) instruktoriai iš JAV,
Airijos ir Ispanijos.
LPM policijos personalo kvalifikacijos tobulinimą organizavo ir vykdė vadovaujantis
Policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos kriminalinės policijos biure ir dalyvaujant
projektuose 2019 metais planu (toliau – 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo planas), patvirtintu
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 5-V-28 „Dėl policijos
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos kriminalinės policijos biure ir dalyvaujant projektuose 2019
metais plano patvirtinimo“ (2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 5-V-678 redakcija). 2019 m. LPM
policijos sistemos darbuotojams organizavo 211 kvalifikacijos tobulinimo renginių (2018 m. – 545).
Renginiuose dalyvavo 14 614 (2018 m. – 9 882) policijos sistemos darbuotojų. 2019 m.
kvalifikacijos tobulinimo planas įgyvendintas 102 procentais.
2019 m. organizuojant ir vykdant policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą didžiausias
dėmesys buvo skiriamas prioritetiniams pareigūnų mokymams, kurie buvo organizuoti ir vykdomi
pagal nuotolinio mokymo programą ,,Bendrieji veiklos pagrindai“. Programa skirta suteikti
policijos pareigūnams kasdieniam darbui reikalingų pagrindinių (bazinių) žinių ir užtikrinti jiems
keliamų vienodų reikalavimų bei standartų taikymą, atliekant paskirtus uždavinius ir funkcijas,
ugdyti psichologinius, bendravimo, organizacinius profesinei veiklai reikalingus gebėjimus ir
vertybines nuostatas. 10-ies modulių programa buvo įgyvendinama LPM virtualiojoje nuotolinėje
mokymo(si) aplinkoje „Moodle“. Nuo 2019 m. birželio 25 d. buvo pradėtas vykdyti žinių patikrinimas,
kuriame dalyvavo 7 388 pareigūnai. Siekiant skatinti savarankišką mokymąsi, plėtoti informacijos sklaidą
LPM sukurta „Moodle“ atvira biblioteka, prie kurios gali prisijungti visi policijos sistemos darbuotojai,
LPM kursantai ir susipažinti su jiems aktualia mokomąja medžiaga.
Įgyvendinant Policijos departamento Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 m. sausio 4 d.
Lietuvos policijos mokyklos kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės vertinimo sistemos vidaus audito
ataskaitoje Nr. 5-AA-1-(6.29E) pateiktas rekomendacijas ir siekiant tobulinti vidinės mokymo kokybės
vertinimo procedūras, parengtas ir naujai LPM viršininko 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 144-V-125
patvirtintas Lietuvos policijos mokyklos vidinio mokymo kokybės vertinimo tvarkos aprašas. Siekiant
užtikrinti mokymo pagal kvalifikacijos tobulinimo programas kokybę, vykdyta kvalifikacijos tobulinimo
renginių pedagoginės veiklos stebėsena. 2019 m. atliktos 24 (iš jų 11 pagal skirtingas kvalifikacijos
tobulinimo programas) kvalifikacijos tobulinimo renginių pedagoginės veiklos stebėsenos. Organizuotos
LPM R18 mokymo grupių kursantų apklausos apie mokymo organizavimą ir mokymo kokybę pagal
Policininko modulinę profesinio mokymo programą. 96 proc. apklaustųjų mokymo organizavimą ir
mokymo kokybę įvertino teigiamai.
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. LPM 2019 m. tęsė ankstesnių metų projektines
veiklas, pradėjo įgyvendinti du naujus Erasmus+ programos projektus. Pirmą kartą LPM įgyvendins
Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektą su dviejų užsienio šalių (Lenkijos ir
Kroatijos) policijos mokymo įstaigomis, kurio tikslas – sukurti, išbandyti ir įdiegti inovatyvią
mokymo praktiką – mokymo programą kartu su rekomendacijomis dėstytojams, skirtą tarptautiniam
policijos kursantų mokymui bendradarbiaujant. Plėtojant bendradarbiavimą su Erasmus+ projektų
partneriais stažuočių ir planuojamų organizuoti tarptautinių mokymų metu bus siekiama tobulinti

LPM darbuotojų kompetencijas ir gerinti pareigūnų rengimo procesus viešosios tvarkos ir eismo
saugumo užtikrinimo, profesinės taktikos srityse. 2019 m.15 LPM pirminio profesinio mokymo
kursantų dalyvavo 2 savaičių stažuotėje Slupsko policijos mokykloje (Lenkija) pagal Erasmus+
programą, 4 kursantai dalyvavo savaitės stažuotėje Vokietijos Meklenburgo–Pomeranijos žemės
Viešojo administravimo, policijos ir teismų valdininkų taikomųjų mokslų universitete.
2019 m. LPM baigė įgyvendinti trejus metus vykdomus Vidaus saugumo fondo I etapo
projektus, skirtus pareigūnų mokymams Šengeno teisyno reikalavimų ir Specialiosios tranzito
schemos (toliau – STS) įgyvendinimo srityse. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 1 500 dalyvių.
Atsižvelgiant į ilgalaikius Lietuvos įsipareigojimus užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos vidaus
sienų kirtimą ir viešosios tvarkos ir saugumo palaikymą tranzito metu, policijos pareigūnai turi būti
pasirengę taikyti STS įgyvendinti aktualius teisės aktus ir vykdyti kitas Šengeno teisyno nuostatas.
Siekdama pareigūnų kvalifikacijos kėlimo tęstinumo šioje srityje, LPM 2019 m. parengė ir Policijos
departamentui teikė paraiškas II etapo mokymų projektų finansavimui gauti iš Vidaus saugumo
fondo lėšų.
2019-01-01 LPM buvo įsteigtos 154 pareigybės, dirbo 139 darbuotojai. Per 2019 m. buvo
atleista 13 darbuotojų, iš jų 3 statutiniai valstybės tarnautojai ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį, 3 statutiniai valstybės tarnautojai buvo perkelti į kitas policijos įstaigas. Vykdytas naujų
darbuotojų priėmimas, 2019-12-31 buvo 154 pareigybės, dirbo 139 darbuotojai: 70 statutinių
valstybės tarnautojų, 21 karjeros valstybės tarnautojas ir 48 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį.
Ir toliau didelis dėmesys skirtas LPM darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Personalo
posistemio (POLIS) duomenimis, 2019 m. kvalifikaciją tobulino 107 (2018 m. – 103) LPM
darbuotojai arba 77 proc. visų LPM darbuotojų. 6 darbuotojai dalyvavo Ispanijos, Lenkijos,
Austrijos, Italijos, Portugalijos, Švedijos įstaigų organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, 2 pareigūnai dalyvavo Europos pasienio ir kranto apsaugos agentūros (FRONTEX)
koordinuojamosiose operacijose. 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, teikė
informaciją įvairioms žiniasklaidos priemonėms. Taip pat LPM tradiciškai organizavo renginius,
kurie kasmet sulaukia vis didesnio moksleivių susidomėjimo ir aktyvumo.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus vidaus reikalų ministerijos 2019-ųjų metų veiklos prioritetų įgyvendinimas
Darbo, veiksmo,
poveiksmio
pavadinimas

Terminas

Aprašymas

2-ojo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos prioriteto pavadinimas:
„STIPRINTI POLICIJOS DARBUOTOJŲ MOTYVACIJĄ IR TOBULINTI GEBĖJIMUS UŽTIKRINANT VIEŠĄJĄ TVARKĄ IR NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ
TYRIMĄ“

Darbo pavadinimas:
1. Policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos gerinimas
Veiksmo
2019 m.
pavadinimas:
I–IV ketv.
1.1.
Policijos
pareigūnų rengimą ir
kvalifikacijos
tobulinimą susieti su
pareigūno
praktine
veikla, pritaikyti prie
gyvenimo realijų ir
patenkinti įstaigų bei
specifinių padalinių
poreikius.

Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) organizuoja ir vykdo policijos personalo kvalifikacijos tobulinimą vadovaudamasi
Policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų
centre, Lietuvos kriminalinės policijos biure ir dalyvaujant projektuose 2019 metais planu (toliau – 2019 m. kvalifikacijos
tobulinimo planas), patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 5-V-28 (2019 m.
rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 5-V-678 redakcija). 2019 m. prioritetiniai pareigūnų mokymai organizuojami ir vykdomi pagal
nuotolinio mokymo programą ,,Bendrieji veiklos pagrindai“ (toliau – Programa). Programa skirta suteikti policijos
pareigūnams kasdieniam darbui reikalingų pagrindinių (bazinių) žinių ir užtikrinti jiems keliamų vienodų reikalavimų bei
standartų taikymą, atliekant paskirtus uždavinius ir funkcijas. Mokymai taip pat orientuoti į psichologiniių, bendravimo,
profesinei veiklai reikalingų organizacinių gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymą. Programa sudaryta iš 10 modulių ir
įgyvendinama LPM virtualiojoje nuotolinėje mokymos(si) aplinkoje „Moodle“. Taip užtikrinamas vienodos informacijos
prieinamumas, pareigūnų savarankiškas mokymosi gebėjimų ugdymas ir lanksčios sąlygos derinti darbo ir mokymosi laiką
(mokymosi laikas įskaitomas į darbo laiką).
Nuo 2019 m. birželio 25 d. pradėtas vykdyti žinių patikrinimas, kuriame dalyvavo 7 388 pareigūnai.

Veiksmo
2019 m.
pavadinimas:
I–IV ketv.
1.2. Stiprinti policijos
pareigūnų
bendrąjį
fizinį ir specialųjį
profesinį pasirengimą
bei gebėjimus veikti
situacijose,
susijusiose
su
psichinės,
fizinės
prievartos
ir
šaunamojo
ginklo
panaudojimu.

Siekiant stiprinti policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti situacijose,
susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu, LPM Profesinių įgūdžių valdyba (toliau – PĮV)
organizuoja ir vykdo policijos įstaigų pareigūnų mokymą tarnybos vietose ir kvalifikacijos kėlimą fizinės prievartos
naudojimo, profesinės taktikos ir šaudymo srityse. Per 2019 m. LPM PĮV organizavo 3 994 šaudybos (2018 m. – 4 516), 3 251
profesinės taktikos (2018 m. – 3 586), 4 445 fizinės prievartos (2018 m. – 5 493) ir 115 fizinio pasirengimo (2018 m. – 159)
pratybas. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuotos 11 805 profesinių įgūdžių tobulinimo pratybos (2018 m. –
12 903), kuriose pareigūnai sudalyvavo 119 695 kartus (2018 m. – 120 498).
Per 2019 m. LPM PĮV policijos pareigūnams organizavo 51 kvalifikacijos tobulinimo renginius (2018 m. – 69), susijusius su
profesinių įgūdžių tobulinimu, kuriuose dalyvavo 557 policijos pareigūnai (2018 m. – 1 009), iš kurių 514 – išduoti mokymų
baigimo pažymėjimai.
Suorganizuota ir dalyvauta 215 policijos taikomųjų ir kitų sporto šakų renginiuose.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus vidaus reikalų ministerijos 2019-ųjų metų veiklos prioritetų įgyvendinimas
Poveiksmio
pavadinimas:
1.2.1. Organizuoti
policijos pareigūnų
pratybas, kontrolinių
normatyvų laikymą,
varžybas.

2019 m. LPM PĮV sistemingai organizuoja ir vykdo profesinės taktikos, šaudymo, fizinės prievartos veiksmų naudojimo ir fizinio
I–IV ketv. pasirengimo palaikymo pratybas policijos pareigūnams. Pratybų tvarkaraščiai rengiami 3 mėn. laikotarpiui ir suderinami su
policijos įstaigomis, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas pareigūnams dalyvauti pratybose. Policijos pareigūnų pratybų
lankomumas fiksuojamas, naudojant elektroninės pratybų lankomumo apskaitos sistemą. Policijos pareigūnų atitikties
papildomiems reikalavimams vertinimas vykdomas vertinant teorines žinias ir praktinius gebėjimus. Policijos pareigūnų
teorinės žinios tikrinamos nuotolinio mokymo aplinkoje „Moodle“. Pagal patvirtintus ir su policijos įstaigomis suderintus
grafikus vykdomas policijos pareigūnų fizinio pasirengimo ir pasirengimo veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės
prievartos, šaunamojo ginklo panaudojimu, vertinimas. Vertinamojo duomenys apibendrinami ir suvedami į Policijos
informacinės sistemos personalo posistemį.
LPM PĮV pagal kompetenciją policijos įstaigų pareigūnams organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo, policijos
taikomųjų ir kitų sporto šakų renginius.

2019-ųjų metų veiksmų plano įgyvendinimas
Įstaigos veiksmo
numeris ir
Veiksmo įvykdymo aprašymas
pavadinimas
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas:
01-08 Visuomenės saugumo užtikrinimas
Tikslo kodas ir pavadinimas:
01-08-01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius

Įvykdymo
terminas

Uždavinio kodas ir pavadinimas:
01.08.01.07 Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos
personalo profesinę kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės

Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-01 Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti LPM bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
1. Organizuoti ir
Ataskaitiniu laikotarpiu LPM pirminis profesinis mokymas vykdytas pagal metų trukmės 60 kreditų apimties Policininko
2019 m.
vykdyti profesinį
modulinę profesinio mokymo programą bei vadovaujantis LPM viršininko įsakymu patvirtintu Pirminio profesinio mokymo I–IV ketv.
mokymą pagal
grafiku. Įgyvendinant Policininko modulinę profesinio mokymo programą, daug dėmesio skirta kursantų praktinių įgūdžių
Policininko modulinę formavimui (praktinis mokymas sudarė apie 82 proc. viso programai įgyvendinti skirto laiko). Praktinių užsiėmimų metu
profesinio mokymo
taikyti kompleksinio mokymo metodai, kurie leido įvertinti kursantų gebėjimus skirtingose veiklos srityse. Mokant kursantus
programą
taip pat derinti tradicinio ir nuotolinio mokymo būdai, organizuotos kviestinių lektorių paskaitos. LPM bendradarbiaujant su
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno r. policijos komisariatu buvo sudarytos sąlygos visiems LPM R18
ir R19 mokymo grupių kursantams savarankiškai mokytis realioje policininko darbo vietoje.
2019 m. vasario 18–22 dienomis 4 LPM kursantai dalyvavo savaitės stažuotėje Vokietijos Meklenburgo–Pomeranijos žemės
Viešojo administravimo, policijos ir teismų valdininkų taikomųjų mokslų universitete.
Įgyvendinant Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA116046706 „Kursantų profesinių įgūdžių ugdymas saugaus eismo kontrolės srityje“, 15 LPM pirminio profesinio mokymo
kursantų 2019 m. birželio – liepos mėn. dalyvavo 2 sav. stažuotėje Slupsko policijos mokykloje (Lenkija).
2019 m. gegužės 6–26 d. pirminio profesinio mokymo kursantai dalyvavo baziniuose kariniuose kursuose.
95 kursantams (2018 m. – 118) sėkmingai baigusiems mokslus, 2019 m. liepos mėn. buvo suteikta policininko kvalifikacija
ir įteikti profesinio mokymo baigimo diplomai.
Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. LPM viršininko įsakymu (2019-08-30 reg. Nr. 144-V1-63) priimta 100 kursantų. 2 kursantams
atsisakius mokytis, atsižvelgiant į atrankos komisijos protokolo nutarimus, LPM viršininko įsakymais (2019-09-06 reg. Nr.
144-V1-66 ir 2019-09-10 reg. Nr. 144-V1-68) buvo papildomai priimti 2 kursantai. Mokymai organizuoti 4 (2018 m. – 4)
kursantų grupėms.
Iš viso 2019 m. mokėsi LPM R18 ir R19 mokymo grupių 197 kursantai (2018 m. – 218), kurių bendras pažangumo vidurkis
sudarė 7,6 balo (2018 m. – 7,9).
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LPM kursantai mokomi pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą, atsižvelgiant į LPM viršininko įsakymais
patvirtintus modulių planus bei pirminio profesinio mokymo grafiką. 2019 m. I pusm. LPM R18 mokymo grupės kursantai
atliko praktiką šalies teritorinėse policijos įstaigose, kur juos kuravo bendrieji praktikos vadovai LPM ir tiesioginiai praktikos
vadovai praktikos vietoje.
2019 m. liepos mėn. 95 kursantams, sėkmingai pabaigusiems Policininko modulinę profesinio mokymo programą, buvo
įteikti pirminio profesinio mokymo baigimo pažymėjimai.
Siekiant užtikrinti naujų kursantų į LPM priėmimą, 2019 m. I pusm. buvo pradėtas pretendentų į LPM dokumentų priėmimo
procesas. Buvo pateikti 553 asmenų pretenduojančių mokytis LPM prašymai. 2019 m. rugpjūčio mėn. organizavus atranką, į
LPM, iš 196 (2018 m. – 232) atrankoje dalyvavusiųjų, buvo priimti 102 asmenys (2018 m. – 100), įvykdę visus atrankos
reikalavimus. Ataskaitiniu laikotarpiu LPM pagal pirminio profesinio mokymo programą 2019 m. mokėsi 197 kursantai
(2018 m. - 218).
Atsižvelgiant į Policijos departamento pavedimus, ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuoti ir vykdyti 5 įvadinio mokymo
kursai (2018 m. – 3) pagal Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursų programas, patvirtintas Lietuvos policijos
generalinio komisaro įsakymais. 2019 m. įvadinio mokymo kursų 37 kursantams buvo įteikti kvalifikacijos pažymėjimai.
Dėl galimybės mokytis įvadinio mokymo kursuose LPM 2019 m. iš viso kreipėsi 239 asmenys (2018 m.– 168). 2019 m.
įvadinio mokymo kursuose mokėsi 63 kursantai (2018 m. – 50).
Asmenims turintiems aukštąjį teisinį išsilavinimą nuo 2019 m. sausio, kovo ir lapkričio mėn. buvo suorganizuotos atrankos į
įvadinius mokymus:
-dėl galimybės mokytis pagal 480 akad. val. trukmės Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursų (vidurinės
grandies veiklos ir reagavimo funkcijas atliekantiems pareigūnams parengti) programą, sausio mėn. prašymus dalyvauti
atrankoje pateikė 62 asmenys, iš jų 28 asmenys dalyvavo atrankoje. LPM viršininko 2019-02-25 įsakymu 144-V1-20 priimta
16 kursantų, kuriems baigus šiuos Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursus buvo įteikti kvalifikacijos
pažymėjimai.
- dėl galimybės mokytis pagal 480 akad. val. trukmės Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursų (vidurinės
grandies veiklos ir reagavimo funkcijas atliekantiems pareigūnams parengti) programą, kovo mėn. prašymus dalyvauti
atrankoje pateikė 73 asmenys, iš jų 32 asmenys dalyvavo atrankoje. LPM viršininko 2019-03-25 įsakymu Nr. 144-V1-27
priimtas 21 kursantas, iš kurių 20 kursantų baigus šiuos Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursus buvo įteikti
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
- dėl galimybės mokytis pagal 480 akad. val. trukmės Vidurinės grandies pareigūnų įvadinio mokymo kursų (vidurinės
grandies veiklos ir reagavimo funkcijas atliekantiems pareigūnams parengti) programą, lapkričio mėn. prašymus dalyvauti
atrankoje pateikė 102 asmenys, iš jų 42 asmenys dalyvavo atrankoje. 2019-11-11 LPM viršininko įsakymu Nr. 144-V1-85
priimti 24 kursantai, kuriems kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai bus įteikti 2020 m. kovo mėn.
Papildomai 2019 m. buvo suorganizuotos 2 atrankos mokytis pagal 72 akad. val. trukmės vidurinės grandies (specializuotų
kriminalinės policijos padalinių) pareigūnų įvadinio mokymo kursų programą. Priimti mokytis pagal šias programas 2
asmenys, iš kurių vienam kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas įteiktas 2019 m., kitam kursantui kvalifikacijos tobulinimo

Įvykdymo
terminas
2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

Įstaigos veiksmo
numeris ir
pavadinimas
4. Pagal
kompetenciją
įgyvendinti policijos
pareigūnų
kvalifikacijos
tobulinimą pagal
patvirtintą 2019 m.
kvalifikacijos
tobulinimo planą
(Lietuvos policijos
generalinio komisaro
2019 m. sausio 14 d.
įsakymas Nr. 5-V-28)
5. Užtikrinti sklandų
nuotolinio
mokymo(si)
organizavimą.
LPM viršininko
metinė užduotis
6. Užtikrinti policijos
pareigūnų
dalyvavimą
prioritetiniuose
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose.
7. Užtikrinti saugaus
vairavimo mokymų
įgyvendinimą.
LPM viršininko
metinė užduotis

Veiksmo įvykdymo aprašymas
pažymėjimas įteiktas 2020 m. sausio mėn.
Pagal naujos redakcijos 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo planą, LPM pagal kompetenciją suorganizavo 211 (planuota –
207) kvalifikacijos tobulinimo renginių arba 102 proc. visų planuotų renginių.
Ataskaitiniu laikotarpiu pagal renginių ir dalyvių skaičių daugiausia buvo organizuota šių kvalifikacijos tobulinimo renginių:
-100 renginių (2018 m. – 136) „Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus ir (ar) raudonus (arba) tik
mėlynus žybčiojančius švyturėlius ir specialiuosius garso signalus“ – dalyvavo 962 pareigūnai (2018 m. – 1 396);
- 21 renginys (2018 m. – 37) „Elektros impulsinio prietaiso TASER naudojimas policijos veikloje“ – dalyvavo 367 (iš jų
pažymėjimai išduoti 349) pareigūnai (2018 m. –502).
Ataskaitiniu laikotarpiu prioritetiniuose mokymuose „Bendrieji veiklos pagrindai“ dalyvavo 7 388 policijos sistemos
pareigūnai.
Taip pat 3 343 pareigūnai nuotolinėje mokymosi aplinkoje Moodle dalyvavo „Policijos pareigūnų darbas su nepilnamečiais
įvykio vietoje“ mokymuose, o 119 iš jų dalyvavo ir kontaktiniuose mokymuose šia tema.
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Siekiant užtikrinti sklandų nuotolinio mokymo(si) organizavimą, buvo atlikti nuotolinės mokymo(si) sistemos ,,Moodle“
atnaujinimo ir patobulinimo darbai bei integruotas filmavimo įskiepis.
Įgyvendinant modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Bendrieji veiklos pagrindai“, 2019 m. 12 LPM dėstytojų pagal
savo kompetenciją parengė medžiagą devynioms „Bendrieji veiklos pagrindai“ potemėms bei pagal jas vedė mokymus
policijos pareigūnams: parengė mokymų seminarus internetu, savarankiško darbo užduotis, kontrolinius (savitikros)
klausimus ir testus, teikė konsultacijas mokymo dalyviams ir kt.
2019 m. prioritetiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai buvo vykdomi pagal programos „Bendrieji veiklos pagrindai“
modulius. Policijos pareigūnų dalyvavimas prioritetiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose vykdytas vadovaujantis
generalinio komisaro 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 5-V-173 „Dėl privalomų mokymų policijos pareigūnams nustatymo“.
Ataskaitiniu laikotarpiu prioritetiniuose mokymuose „Bendrieji veiklos pagrindai“ dalyvavo 7388 policijos sistemos
pareigūnai, iš jų 71 – LPM policijos pareigūnas arba 100 proc.
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Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-292 buvo patvirtinta kvalifikacijos
tobulinimo programa „Saugaus vairavimo įgūdžių tobulinimas naudojant „Skidcar“ įrangą“ („Saugus vairavimas“). 2019 m.
balandžio – gegužės mėn. organizavus mokymus, apmokytas 21 policijos įstaigų instruktorius.
Per 2019 m. mokymų pareigūnams, kurie 2018 m. buvo patekę į eismo įvykius nebuvo organizuota, tačiau buvo parengta ir
nuotolinio mokymo aplinkoje Moodle patalpinta mokomoji filmuota medžiaga, skirta policijos sistemos darbuotojams,
vairuojantiems tarnybines transporto priemones.
Duomenys apie eismo įvykius, į kuriuos 2018 m. pateko pareigūnai vairuodami tarnybinį transportą, PRĮR pradėti registruoti
tik nuo 2018 m. rugsėjo mėn. PRĮR 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn. su požymių „Tarnybinė transporto priemonė“ registruota
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160 pranešimų.
Ataskaitiniu laikotarpiu PRĮR su požymiu „Tarnybinė transporto priemonė“, t. y. skaičiuoti tik tie atvejai, kai eismo įvykis
įvyko tarnybiniam transportui susidūrus su gyvūnais; kai eismo įvykis įvyksta dėl pareigūno kaltės ar kai nėra pareigūno
kaltės, tačiau apgadinamas tarnybinis transportas, registruoti 373 pranešimai.
2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn. PRĮR buvo užregistruota 111 eismo įvykių, į kuriuos pateko pareigūnai vairuodami tarnybinį
transportą. Lyginant 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn. su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, eismo įvykių, į kuriuos buvo patekę
pareigūnai, sumažėjo 30,6 proc.
8. Organizuoti ir
Atsižvelgiant į Policijos departamento Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 m. sausio 4 d. Lietuvos policijos mokyklos
vykdyti vidinį
kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės vertinimo sistemos vidaus audito ataskaitoje Nr. 5-AA-1-(6.29E) pateiktas
mokymo kokybės
rekomendacijas ir siekiant tobulinti vidinės mokymo kokybės vertinimo procesus, LPM viršininko įsakymu, buvo naujai
vertinimą.
patvirtintas Lietuvos policijos mokyklos vidinio mokymo kokybės vertinimo tvarkos aprašas (2019-06-13 reg. Nr. 144-V125).
Siekiant užtikrinti mokymo pagal kvalifikacijos tobulinimo programas kokybę, ataskaitiniu laikotarpiu vykdyta kvalifikacijos
tobulinimo renginių pedagoginės veiklos stebėsena. 2019 m. atliktos 24 (iš jų 11 pagal skirtingas kvalifikacijos tobulinimo
programas) kvalifikacijos tobulinimo renginių, pvz., „Policijos pareigūnų darbas su nepilnamečiais įvykio vietoje“, „Policijos
sistemos darbuotojų anglų kalbos mokymas (B2 lygis)“, „Vidinės ir išorinės komunikacijos užtikrinimas policijos įstaigose“,
„Licencijavimo veikla“, „Bazinis profesinių įgūdžių instruktoriaus kursas“, „Policijos profesinės taktikos instruktoriaus
kursas“ ir kt., pedagoginės veiklos stebėsenos.
Taip pat organizuotos LPM R18 mokymo grupių kursantų apklausos apie mokymo organizavimą ir mokymo kokybę pagal
Policininko modulinę profesinio mokymo programą. 96 proc. apklaustųjų mokymo organizavimą ir mokymo kokybę
įvertino teigiamai.
9. Stiprinti policijos
Per 2019 m. LPM PĮV organizavo 11 805 profesinių įgūdžių tobulinimo pratybas (2018 m. – 12 854), iš jų: 3 994 šaudybos,
pareigūnų bendrąjį
3 251 profesinės taktikos, 4 445 fizinės prievartos ir 115 fizinio pasirengimo. Šiose pratybose pareigūnai sudalyvavo 119 695
fizinį ir specialųjį
kartus (2018 m. – 120 498).
profesinį pasirengimą Organizuojant fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų kontrolinių normatyvų tikrinimą:
bei gebėjimus veikti - 6 907 pareigūnai dalyvavo šaudymo kontroliniuose normatyvuose (reikalavimus atitiko 6 841 (99,04 proc.) pareigūnas);
situacijose,
- 6 784 pareigūnai – fizinės prievartos ir profesinės taktikos veiksmų tikrinimo pratybose (reikalavimus atitiko 6 757 (99,6
susijusiose su
proc.) pareigūnai);
psichinės, fizinės
- 6 786 pareigūnai – fizinio pasirengimo ir atitikties papildomiems reikalavimams vertinime (reikalavimus atitiko 6 644
prievartos ir
(97,91 proc.) pareigūnai).
šaunamojo ginklo
Neišlaikius kontrolinių normatyvų, policijos pareigūnams sudaromos sąlygos papildomai lankyti pratybas rengiantis
panaudojimu.
papildomų reikalavimų atitikties vertinimui, jiems teikiamos metodinės rekomendacijos, rengiami individualūs pratybų
planai.
Siekiant stiprinti specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos
ir šaunamojo ginklo panaudojimu, LPM per 2019 m. policijos sistemos pareigūnams organizavo 51 kvalifikacijos tobulinimo
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renginį (2018 m. – 69), dalyvavo 557 policijos pareigūnai (2018 m. – 1 009), iš kurių 514 išduoti pažymėjimai:
- „Elektros impulsinių prietaisų TASER naudojimo policijos veikloje“ 34 renginiuose dalyvavo 384 pareigūnai, pažymėjimai
išduoti 349 pareigūnams;
- „Šaudymas iš specialios paskirties ginklų“ ir „Šalies viešosios policijos mobiliųjų padalinių specialioji taktika pavojingų ir
(ar) ginkluotų asmenų sulaikymo atvejais“ 15 renginių dalyvavo 151 pareigūnas, pažymėjimai išduoti 143 pareigūnams;
- „Pradinis šaudymas“ 2 renginiuose dalyvavo ir pažymėjimai išduoti 22 pareigūnams.
LPM PĮV instruktoriai organizavo ir pravedė 6 kvalifikacijos tobulinimo renginius PĮV instruktoriams:
- „Bazinis profesinių įgūdžių instruktorių kursas“ (2 renginiuose dalyvavo 31 dalyvis);
-„Specializuotas elektros impulsinių prietaisų TASER instruktoriaus kursas“ (15 dalyvių);
-„Policijos profesinės taktikos instruktorių kursas“ (10 dalyvių).
-„Specializuotas šaudybos instruktoriaus kursas“ (15 dalyvių, iš kurių 12 – policijos sistemos pareigūnai ir 3 – iš kitų
įstaigų);
-„Specializuotas fizinės prievartos veiksmų instruktoriaus kursas“ (13 dalyvių).
Suorganizuota ir dalyvauta 215 policijos taikomųjų ir kitų sporto šakų renginių.
2019 m. spalio 7–11 d. PĮV organizavo tarptautinį seminarą, skirtą policijos instruktoriams tema „Pirmųjų reaguojančių
policijos pareigūnų profesinė taktika sulaikant ginkluotą ir pavojų keliantį asmenį viešose vietose“. Jame sudalyvavo 11
policijos instruktorių iš kitų šalių (Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Čekijos respublikų).
2019 m. lapkričio 27–29 d. PĮV organizavo LPM teleskopinės lazdos, antrankių ir žibintuvėlio panaudojimo policijos
veikloje mokymus, skirtus LPM instruktoriams. Mokymus vedė ASP (ARMAMENT SYSTEMS AND PROCEDURES)
instruktoriai.
Policijos pareigūnų fizinio ir taktinio pasirengimo užsiėmimų lankomumo apskaita vykdoma Elektroninėje pratybų
lankomumo apskaitos sistemoje (toliau – EPLAS), kurioje suvedami pratybose dalyvavusių policijos pareigūnų duomenys.
Atsižvelgiant į tai, kad informaciją apie pratybų nelankymo priežastis tiesioginiai vadovai ne visais atvejais įrašo į EPLAS,
LPM kas mėnesį policijos įstaigoms teikia pareigūnų šaudymo, fizinės prievartos ir profesinės taktikos veiksmų atlikimo
pratybų lankomumo ataskaitą. Policijos įstaigos pateikia informaciją LPM apie pareigūnus, nedalyvavusius pratybose be
pateisinamos priežasties, nurodant nelankymo priežastis.
Siekdama užtikrinti objektyvių duomenų apie pareigūnus, nedalyvavusius pratybose be pateisinamos priežasties, kaupimą, jų
apskaitą, LPM pateikė siūlymus Policijos departamentui dėl Policijos pareigūnų bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomų
reikalavimų, siejamų su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, pratybų lankomumo bei nustatytų keliamų reikalavimų
įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. liepos 9 d. įsakymu
Nr. 5-V-628, nuostatų papildymo, įpareigojant pareigūnų tiesioginius vadovus EPLAS įrašyti informaciją apie jiems
pavaldžių pareigūnų praeito mėnesio pratybų nelankymo priežastis.
2019-12-31 duomenimis, ataskaitiniu laikotarpiu į LPM organizuojamas pratybas bent kartą be pateisinamos priežasties
neatvyko 157 pareigūnai arba 1,9 proc. visų pareigūnų.
Sudarant pratybų tvarkaraščius, atsižvelgiama į policijos įstaigų pareigūnų darbo organizavimą (darbą pamainomis),
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siekiama sudaryti galimybes, negalėjusiems dalyvauti pratybų užsiėmimuose savo laiku, sudalyvauti kitu laiku.
11. Organizuoti
Ataskaitiniu laikotarpiu LPM organizavo ir dalyvavo kitų įstaigų organizuotuose 9 policijos pareigūno profesijos
policijos pareigūno
populiarinimo priemones (2018 m. – 10):
profesijos
2019-02-07–09 LPM dalyvavo XVII tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje ,,STUDIJOS 2019“,
populiarinimo
kurioje pristatė policijos pareigūno profesiją.
priemones.
2019 m. kovo mėn. LPM atstovai dalyvavo atvirų durų dienų renginiuose apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose.
2019-03-26 Vilniaus universiteto Kauno fakulteto III kurso studentams organizuotas pažintinis vizitas LPM.
2019-04-19 LPM organizavo Atvirų durų dieną. Renginyje dalyvavo daugiau nei 300 mokinių iš visos Lietuvos.
2019-06-14 LPM organizavo renginį Kauno r. jaunimui, kurie dalyvavo „Jaunimo dienos Kauno rajone 2019“ renginyje
(renginio organizatorius ir koordinatorius Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras).
2019-06-24–28 LPM organizavo jaunimo stovyklą „Kursantas savaitei“, kurioje dalyvavo 21 šalies bendrojo lavinimo
mokyklų mokinys.
2019-09-21 LPM dalyvavo Policijos ir visuomenės šventėje Alytuje.
Per ataskaitinį laikotarpį LPM organizavo 1 pažintinį vizitą bendrojo lavinimo mokyklos moksleiviams (spalio mėn.),
daugiau prašymų iš ugdymo įstaigų nebuvo gauta.
LPM bendradarbiaujant su ,,Laisvės TV” sukurtas policijos pareigūno profesijai populiarinti skirtas filmukas ,,Antanas J. turi
reikalų su policija“, kuris 2019-02-08 buvo patalpintas Youtube kanale.
12. Organizuoti ir
LPM materialinis-techninis aprūpinimas vykdomas pagal skirtą finansavimą ir įgyvendinant LPM 2019 metų prekių,
administruoti LPM
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, patvirtintą LPM viršininko 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 144-V-53.
veiklą, užtikrinant
2019-09-05 LPM pasirašė finansavimo sutartį Nr. 144-ST2-83/S-782 tarp LPM, Policijos departamento ir Lietuvos
materialinį-techninį
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija). Šiuo susitarimu Kelių direkcija
aprūpinimą ir
įsipareigoja LPM kelių ir pėsčiųjų takų įrengimui ir rekonstravimui skirti 86,2 tūkst. Eur. Policijos departamentas LPM
dokumentų valdymą. papildomai skyrė 4,4 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotrpiu buvo įrengtas kelias ir pėsčiųjų takai šalia LPM administracinio
pastato bei vykdyta šių darbų techninė priežiūra (2018-10-04 sutartis Nr. 144-ST2-103 su UAB „Autokausta“ ir 2018-10-11
sutartis Nr. 144-ST2-108 su UAB „Antikus“). Per 2019 m. skirtos lėšos įsisavintos 100 proc.
Per 2019 m. Policijos dokumentų valdymo sistemoje LPM užregistruoti gauti ir sudaryti 15295 (iš jų sudaryti – 12014)
dokumentai (2018 m. – 16464), iš jų 8537 (iš jų sudaryti – 7484) dokumentai (2018 m. – 7918) pasirašyti teisinę galią
turinčiu elektroniniu parašu. 2019 m. iš LPM sudarytų dokumentų, elektroniniai dokumentai sudarė 62 proc.
13. Tęsti darbo
Ataskaitiniu laikotarpiu 37 iš 71 LPM policijos pareigūnai išdirbo pilną mėnesį, iš jų 36 pareigūnai gavo siektiną atlygį pagal
užmokesčio didinimo ,,Programa 1000“.
programos,
„Programa 1000“
įgyvendinimą ir
užtikrinti
įsiskolinimų

Įvykdymo
terminas
2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

Įstaigos veiksmo
numeris ir
pavadinimas
nedidinimą 2019 m.
pabaigoje.
14. Skatinti
institucinės paramos
priemonių
įgyvendinimą.

Veiksmo įvykdymo aprašymas

LPM darbuotojams buvo išplatintas pranešimas apie Institucinės paramos policijos pareigūnui programą, patvirtintą Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 5-V-571 „Dėl institucinės paramos policijos pareigūnui
programos patvirtinimo“. Parengta atmintinė dėl Institucinės paramos pareigūnui teikimo. LPM pareigūnai informuoti apie
tai, kad gali gauti iki 2 val. trukmės teisinių konsultacijų iš nepriklausomo teisininko (advokato, advokato padėjėjo), kurio
teikiamas paslaugas įsigijo ir apmoka LPM.
Ataskaitiniu laikotarpiu poreikio dėl LPM policijos pareigūnų nukreipimo pas advokatus gauti teisinę konsultaciją nebuvo,
išmokų dėl teisinės pagalbos kompensavimo LPM policijos pareigūnams – neskirta.

Įvykdymo
terminas

2019 m.
I–IV ketv.

Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-02 Organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais
1. Organizuoti
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuoti 3 renginiai (2018 m. – 2) prekybos žmonėmis prevencijos ir tyrimo tema, kurių
2019 m.
mokymus prekybos
metu buvo apmokytas 41 policijos pareigūnas (2018 m. – 30). Organizuojant šiuos mokymus panaudota 0,6 tūkst. eurų skirtų I–IV ketv.
žmonėmis
asignavimų.
prevencijos ir tyrimo
srityje.
Kitos priemonės
Uždavinio kodas ir pavadinimas
01-01 Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-07 Vykdyti pareigūnų aprūpinimą ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei
transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus
1. Vykdyti pareigūnų Šiai priemonei įgyvendinti LPM skirta 4,8 tūkst. eurų asignavimų. Ataskaitiniu laikotarpiu, vykdant sutartinius
2019 m.
aprūpinimą ginkluote įsipareigojimus, LPM panaudojo 4,6 tūkst. eurų skirtų asignavimų. 2019 m. gruodžio buvo atliktas Sąmatos pakeitimas, I–IV ketv.
ir specialiosiomis
priemonės vykdymui asignavimai sumažinti 154 eur. Ataskaitiniu laikotarpiu skirtos lėšos įsisavintos 100 proc.
priemonėmis
(įranga), tarnybine
uniforma,
informacinių
technologijų ir ryšių
bei transporto
priemonėmis pagal
nustatytus standartus

Įstaigos veiksmo
Įvykdymo
numeris ir
Veiksmo įvykdymo aprašymas
terminas
pavadinimas
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-09 Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
1. Užtikrinti įstaigos Ataskaitiniu laikotarpiu, Policijos personalo posistemio duomenimis, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 107
2019 m.
darbuotojų
LPM darbuotojai (2018 m. – 103), 53 iš jų – 3 ir daugiau kartų. Daugiausia LPM darbuotojų (72) dalyvavo Privalomosios I–IV ketv.
dalyvavimą
pirmosios pagalbos mokymo programos mokymuose.
kvalifikacijos
51 LPM instruktorius dalyvavo mokymuose „Bazinis profesinių įgūdžių instruktorių kursas“, ,,Policijos profesinės taktikos
tobulinimo
instruktoriaus kursas”, „Specializuotas elektros impulsinių prietaisų TASER instruktoriaus kursas“ mokymuose. 27
renginiuose.
instruktoriai mokymuose dalyvavo 2 ir daugiau kartų.
LPM 6 darbuotojai dalyvavo Ispanijos, Lenkijos, Austrijos, Italijos, Portugalijos, Švedijos įstaigų organizuotuose
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 2 pareigūnai dalyvavo Europos pasienio ir kranto apsaugos agentūros (FRONTEX)
koordinuojamosiose operacijose.
Vykdant priemonę, ataskaitiniu laikotarpiu LPM panaudojo 8,3 tūkst. eurų skirtų asignavimų.
Uždavinio kodas ir pavadinimas
01-08 Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-08-01 Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims
Organizuojant ir vykdant specialiąsias funkcijas, ataskaitiniu laikotarpiu už teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio ir
2019 m.
1. Organizuoti ir
ilgalaikio materialiojo turto nuomą LPM gavo 28,4 tūkst. eurų pajamų iš:
I–IV ketv.
vykdyti
1) UAB „Saldėsis“, A. Milerio, E. Valušio, UAB „Kaspaula“, UAB „Pardavimų automatai“ ir UAB „Marguva“pagal
specialiąsias
sudarytas ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis;
funkcijas LPM.
2) Garliavos futbolo klubo, VšĮ Nacionalinė krepšinio akademijos, UAB „Nuaras“, Užsienio kalbų mokymo centro pagal
sudarytas paslaugų su fiziniais ir juridiniais asmenimis sutartis.
Priemonės (kitais pagrindais)
1. Pagal kompetenciją vykdyti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų
programos įgyvendinimo priemones
1.1. Organizuoti
Atsiradus finansinei galimybei ir esant poreikiui, buvo suorganizuoti papildomi 3 renginiai smurto artimoje aplinkoje tema.
2019 m.
policijos pareigūnų
Viso ataskaitiniu laikotarpiu organizuoti 4 renginiai (2018 m. – 34) smurto artimoje aplinkoje tema. Į mokymus I–IV ketv.
(policijos įstaigų
užsiregistravo 255 dalyviai (2018 m. – 698), sėkmingai baigus mokymus pažymėjimai išduoti 133 dalyviams.
budėtojų, prevencijos
padalinių pareigūnų,
policijos patrulių,
kriminalinės policijos
tyrėjų) mokymus,
siekiant, kad būtų

Įstaigos veiksmo
Įvykdymo
numeris ir
Veiksmo įvykdymo aprašymas
terminas
pavadinimas
efektyviau
reaguojama į smurto
artimoje aplinkoje
atvejus.
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
2.1. Organizuoti
2019 m. I pusm. buvo inicijuotas kreipimasis į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją dėl pritarimo pakeisti
2019 m.
policijos pareigūnų
projekto „Policijos pareigūnų mokymas, I etapas“ sutartį, teikiant siūlymą sumažinti projekto mokymuose dalyvavusių I–IV ketv.
mokymus apie
bendrą policijos pareigūnų skaičių nuo 1 792 iki 1 100 (įskaitant ir užsienio kalbos mokymus). Gavus Lietuvos Respublikos
Europos Sąjungos ir vidaus reikalų ministerijos pritarimą pasirašytas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.
Šengeno teisyno
2019 m. suorganizuota po 13 renginių (2018 m. – 24), kuriuose dalyvavo 529 dalyviai (2018 m. – 336): „Reagavimas į
taikymą,
incidentus užtikrinant Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą“ (170 dalyvių), „Kompleksiniai mokymai reaguojant į
įgyvendinant VSF
Specialiosios tranzito schemos pažeidimus“ (136 dalyviai) ir „Šengeno teisyno įgyvendinimas užtikrinant Specialiosios
projektą ,,Policijos
tranzito schemos funkcionavimą“ (223 dalyviai).
pareigūnų mokymas, 2019 m. baigėsi projekto „Policijos pareigūnų mokymas, I etapas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant projekto I etapą (2017–2019
I etapas“
m. laikotarpiu), mokymuose apie Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno taikymą bei užsienio kalbos mokymuose, viso
apmokyta 1 080 dalyvių.
2.2. Organizuoti
2019 m. I pusm. buvo inicijuotas kreipimasis į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją dėl pritarimo pakeisti
2019 m.
užsienio kalbos
projekto „Policijos pareigūnų mokymas, I etapas“ sutartį, teikiant siūlymą sumažinti projekto mokymuose dalyvavusių I–IV ketv.
(anglų, rusų)
bendrą policijos pareigūnų skaičių nuo 1 792 iki 1 100 (įskaitant ir mokymus apie Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno
mokymus policijos
taikymą). Gavus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pritarimą pasirašytas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.
pareigūnams,
2019 m. suorganizuota po 6 užsienio kalbos mokymo renginius (2018 m. – 8), kuriuose dalyvavo 119 dalyvių (2018 m. –
dirbantiems pasienio 96):
regionuose,
„Profesinė anglų kalba užtikrinant Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą (A2-B1)“ – 50 dalyvių;
įgyvendinant VSF
„Profesinė rusų kalba užtikrinant Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą (A2-B1)“ – 69 dalyviai.
projektą ,,Policijos
2019 m. baigėsi projekto „Policijos pareigūnų mokymas, I etapas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant projekto I etapą (2017–2019
pareigūnų mokymas, m. laikotarpiu), mokymuose apie Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno taikymą bei užsienio kalbos mokymuose, viso
I etapas“
apmokyta 1 080 dalyvių.
2.3. Organizuoti
Projekto „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“ paraiškos projektas parengtas, nustatyta tvarka ir terminais pateiktas
2019 m.
policijos pareigūnų
atsakingoms institucijoms, vykdomos derinimo procedūros. Pasirašius projekto sutartį, bus organizuojami mokymai.
I–III ketv.
mokymus, susijusius
su STS funkcijos
vykdymu,
įgyvendinant projektą
„Policijos pareigūnų
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mokymas, II etapas“
2.4. Su Lenkijos ir
2019 m. I pusm. baigtos įgyvendinti VSF projekto ,,Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, I etapas“
Latvijos policijos
veiklos.
atstovais organizuoti Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuoti 3 renginiai (2018 m. – 7), kuriuose dalyvavo 29 policijos pareigūnai (2018 m. –
bendro patruliavimo, 61):
bendrus persekiojimo - bendro patruliavimo mokymai (10 dalyvių);
ir sekimo kertant
- bendro persekiojimo kertant Lietuvos Respublikos vidaus Europos Sąjungos sieną mokymai (10 dalyvių);
Lietuvos Respublikos - sekimo kertant Lietuvos Respublikos vidaus Europos Sąjungos sieną mokymai (9 dalyviai).
vidaus Europos
2019 m. baigėsi projekto ,,Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, I etapas“ įgyvendinimas. Projekto I
Sąjungos sieną
etapo įgyvendinimo laikotarpiu (2016–2019 m.), mokymuose dalyvavo 478 pareigūnai.
mokymus,
įgyvendinant VSF
projektą ,,Dvišalio ir
daugiašalio policijos
bendradarbiavimo
mokymai, I etapas“
2.5.
Projekto „Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas“ paraiškos projektas parengtas ir pateiktas
Bendradarbiaujant su atsakingoms institucijoms, vykdomos derinamo procedūros. Pasirašius projekto sutartį, bus organizuojami mokymai.
užsienio valstybių
policijos atstovais,
organizuoti bendrus
mokymus,
įgyvendinant projektą
„Dvišalio ir
daugiašalio policijos
bendradarbiavimo
mokymai, II etapas“
3. Įgyvendinti ES ir kitų finansinių priemonių lėšomis finansuojamus projektus
3.1. Dalyvauti
2019 m. LPM vykdė veiklas, įgyvendinant 10 projektų (5 – įgyvendinančios organizacijos statusu ir 5 – partnerio teisėmis)
Europos Sąjungos ir (2018 m. – 10), finansuojamus nacionalinių ir ES finansinių priemonių lėšomis: vykdyti 2 projektai, skirti LPM
kitų finansinių
infrastruktūrai tobulinti, kurie finansuojami pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių
priemonių lėšomis
priežiūros ir plėtros programą ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą; 5 – skirti pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui
finansuojamuose
pagal Vidaus saugumo fondo ir JUST programas ir 3 Erasmus+ programos projektai, skirti kursantų mobilumo veikloms ir
projektuose
profesinio mokymo strateginių partnerysčių kūrimui kartu su užsienio policijos pareigūnų rengimo įstaigomis.
Pateiktos 2 projektų paraiškos pagal Erasmus+ programą ir gautas finansavimas projektų įgyvendinimui.

Įvykdymo
terminas
2019 m.
I–III ketv.

2019 m.
I–III ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

Įstaigos veiksmo
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pavadinimas

Veiksmo įvykdymo aprašymas
Taip pat pateikta 1 paraiška infrastruktūros projektui gauti finansavimą iš Sporto rėmimo fondo (paraiška įvertinta teigiamai,
tačiau dėl riboto fondo biudžeto finansavimas negautas).
2019 m. parengtos ir pateiktos 2 paraiškos VSF projektų II etapo įgyvendinimui policijos pareigūnų mokymų organizavimui
bei bendradarbiavimui su užsienio valstybių policijos atstovais.

Įvykdymo
terminas

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-ųjų metų vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
2019 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2019-aisiais
metais
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Numatomi vertinimo kriterijaus
įvykdymo būdai planinei reikšmei
pasiekti

01-08 Visuomenės saugumo užtikrinimas
01-08-01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
01-08 Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
01-08-01 Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims
Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-01 Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti LPM bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
P-01-08-01-07-01 1. Policijos darbuotojai,
Ataskaitiniu laikotarpiu 14614 (2018
kvalifikacijos renginių metu įgytas
m. – 9882) policijos sistemos
žinias ir/ar įgūdžius įvertinę kaip
darbuotojų dalyvavo 211 (2018 m. –
*
naujus ir/arba pritaikomus darbe
545) LPM organizuotų kvalifikacijos
(procentais).
tobulinimo renginių. 3412 išduoti
mokymų baigimo pažymėjimai.
1.1. Įgytas žinias ir/ar įgūdžius kaip
naujus ir/arba pritaikomus darbe
*
įvertinusių
policijos
sistemos
85
*
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
darbuotojų skaičius.
pusmečiais.
1.2. Bendras mokymuose
14614
*Už vertinimo kriterijaus reikšmės
dalyvavusių policijos sistemos
pateikimą atsakinga Policijos
darbuotojų skaičius
departamento prie vidaus reikalų
ministerijos Žmogiškųjų išteklių ir
teisės valdyba.

P-01-08-01-07-02 2. Policijos pareigūnų metinio

vertinamojo pokalbio metu išskirtų
prioritetinių mokymų poreikio
įvykdymas (procentais).
2.1. Pagal prioritetinius mokymus
apmokytų dalyvių skaičius

91,5

7388
65

141

*Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais. Už vertinimo kriterijaus
reikšmės pateikimą atsakinga Policijos
departamento prie vidaus reikalų
ministerijos Žmogiškųjų išteklių ir

2.2. Kvalifikacijos tobulinimo plane
numatytų prioritetinių mokymų,
atsižvelgus į metinio vertinamojo
pokalbio metu iškeltus
kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
bendras dalyvių skaičius.

65

141

8070

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

4. Pagal kompetenciją įgyvendinti policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą pagal patvirtintą 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo planą (Lietuvos policijos generalinio komisaro
2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 5-V-28)
4.1. Įgyvendintas policijos sistemos
Per 2019 m. 14 614 (2018 m. –
Suorganizuoti renginiai sudaro 102
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
9 882) policijos sistemos darbuotojų proc. planuotų renginių per ataskaitinį
68,5
LPM 2019 metais planas
dalyvavo 211 (2018 m. – 545) LPM
laikotarpį (planuota – 207).
(procentais).
organizuotų kvalifikacijos tobulinimo
renginių. 3 412 išduoti mokymų
4.1.1. LPM organizuotų
baigimo pažymėjimai.
kvalifikacijos tobulinimo renginių
211
Pareigūnams, dalyvavusiems
skaičius
privalomuose mokymuose pagal
4.1.2. Policijos sistemos darbuotojų
100
69
mokymo programą „Bendrieji veiklos
kvalifikacijos tobulinimo LPM 2019
pagrindai“, 2019 m. pažymėjimai
metais plane numatytų renginių
nebuvo išduodami.
skaičius
308
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.
1. Organizuoti ir vykdyti specialiąsias funkcijas LPM.
P-01-08-01-07-03 9.1. 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).
9.1.1. Policijos pareigūnų,
ataskaitiniais metais išlaikiusių
fizinio pasirengimo bei papildomų
reikalavimų kontrolinius
normatyvus, skaičius

96,7

92

105
6484

9.1.2. policijos pareigūnų,
ataskaitiniais metais dalyvavusių
6708
bendrojo fizinio pasirengimo bei
papildomų reikalavimų tikrinime,
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
skaičius.
metais.
12. Organizuoti ir administruoti LPM veiklą, užtikrinant materialinį-techninį aprūpinimą ir dokumentų valdymą.
12.1. Policijos dokumentų valdymo
Per 2019 m. Policijos dokumentų
sistemoje einamaisiais
valdymo sistemoje LPM užregistruoti
kalendoriniais metais sudarytų
gauti ir sudaryti
56
elektroninių dokumentų dalis (ne
15 295 (iš jų sudaryti – 12 014)
mažiau kaip (procentais)
dokumentai (2018 m. – 16 464), iš jų 8
537 (iš jų sudaryti – 7 484)
12.1.1. Policijos dokumentų
dokumentai (2018 m. – 7 918)
valdymo sistemoje einamaisiais
pasirašyti teisinę galią turinčiu
50
112
8537
kalendoriniais metais LPM gautų ir
elektroniniu parašu. 2019 m. iš LPM
sudarytų elektroninių dokumentų
sudarytų dokumentų, elektroniniai
skaičius
dokumentai sudarė 62 proc.
12.1.2. Policijos dokumentų
valdymo sistemoje einamaisiais
kalendoriniais metais LPM gautų ir
15295
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
sudarytų dokumentų skaičius
ketvirčiais.
Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-02 Organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais
1. Organizuoti mokymus prekybos žmonėmis prevencijos ir tyrimo srityje.
1.1. Surengta mokymų (skaičius (ne
mažiau kaip)

5

3

Priemonės kodas ir pavadinimas
01-08-01 Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims
1. Organizuoti ir vykdyti specialiąsias funkcijas LPM.

60

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
suorganizuoti 3 renginiai (2018 m.
– 2) prekybos žmonėmis
prevencijos ir tyrimo tema, kurių
metu buvo apmokytas 41 policijos
pareigūnas (2018 m. – 30). 2019 m.
skirtos lėšos šių mokymų
organizavimui įsisavintos 100 proc.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

P-01-08-01-08-01

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

23,4

28,4

121

Organizuojant ir vykdant specialiąsias Gautos pajamos sudaro 121 proc.
funkcijas, ataskaitiniu laikotarpiu už planuotų gauti pajamų per ataskaitinį
teikiamas paslaugas ir už trumpalaikio laikotarpį.
ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą
LPM gavo 28,4 tūkst. eurų pajamų.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

2019-ųjų metų vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
2019 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2019-aisiais
metais
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Numatomi vertinimo kriterijaus
įvykdymo būdai planinei reikšmei
pasiekti

01-08 Visuomenės saugumo užtikrinimas
01-08-01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Uždavinio kodas ir pavadinimas:
01.08.01.07 Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos personalo profesinę
kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės
Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-01 Organizuoti ir vykdyti policijos personalo profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti LPM bendrąsias ir specialiąsias funkcijas
1. Organizuoti ir vykdyti profesinį mokymą pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą
Ataskaitiniu laikotarpiu bendras R18 ir
1.1. Kursantų bendras pažangumo
R19 mokymo grupių kursantų
vidurkis (ne mažiau kaip (balais).
7,6
pažangumo vidurkis sudarė 7,6 balo.
(2018 m. – 7,9).
1.1.1. Pirminio profesinio mokymo
R18 ir R19 mokymo grupės
1506,21
kursantų visų mokymo dalykų
7,2
106
bendras pažangumo balų vidurkis
1.1.2. Bendras besimokančių
pirminio profesinio mokymo R18 ir
R19 mokymo grupių kursantų
skaičius.
1.2. Pirminio profesinio mokymo
kursantų, kurie savarankiškai
mokėsi realioje policininko darbo
vietoje, dalis nuo visų besimokančių
kursantų skaičiaus, proc.
1.2.1 R18 mokymo grupių kursantų,
savarankiškai besimokiusių realioje
policininko darbo vietoje, skaičius
1.2.2. R18 mokymo grupių bendras
kursantų, skaičius

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

197

Ataskaitiniu laikotarpiu 95 LPM R18
mokymo grupių kursantai
savarankiškai mokėsi realioje
policininko darbo vietoje.

100

90

111
95

95

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

2. Užtikrinti esamų LPM kursantų parengimą ir naujų kursantų priėmimą.
LPM viršininko metinė užduotis
2.1. 2018/2019 mokslo metų LPM
baigusių kursantų skaičius

100

95

95

2.2. 2019/2020 mokslo metams
priimtų kursantų skaičius

100

102

102

Iš 100, 2018 m. priimtų mokytis į
LPM kursantų, pirminio profesinio
mokymo baigimo pažymėjimai 2019
m. liepos mėn. buvo įteikti 95
kursantams. Per 2018/2019 mokslo
metus iš kursantų sąrašų, patiems
prašant, buvo išbraukti 5 kursantai.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.
Ataskaitinio laikotarpiu buvo pateikti
553 asmenų pretenduojančių mokytis
LPM prašymai. Iš 196, 2019 m.
rugpjūčio mėn. atrankoje dalyvavusių
asmenų, mokytis pagal policininko
modulinę profesinio mokymo
programą nuo 2019-09-01 priimti 102,
iš kurių 2, pirmąjį mokslo metų
mėnesį, atsisakė mokytis savo noru.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

3. Organizuoti ir vykdyti įvadinio mokymo kursus asmenims turintiems aukštąjį išsilavinimą.
LPM viršininko metinė užduotis
3.1. Suorganizuotų ir įvykdytų
įvadinio mokymo kursų skaičius (ne
mažiau kaip).

3

4

133

Ataskaitiniu laikotarpiu, atsižvelgiant į
policijos įstaigų poreikį, buvo
suorganizuoti ir įvykdyti 4 įvadinio
mokymo kursai (2018 m. – 3),
kuriuose mokėsi 63 (2018 m. – 50)
įvadinio mokymo kursų kursantai. 1
mokymo grupė mokymą baigs 2020
m.
2019 m. kvalifikacijos pažymėjimai
įteikti 37 kursantams.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

4. Pagal kompetenciją įgyvendinti policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą pagal patvirtintą 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo planą (Lietuvos policijos generalinio komisaro
2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 5-V-28)
4.1. Įgyvendintas policijos sistemos
Per 2019 m. 14 614 (2018 m. –
Suorganizuoti renginiai sudaro 102
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
9 882) policijos sistemos darbuotojų proc. planuotų renginių per ataskaitinį
68,5
LPM 2019 metais planas
dalyvavo 211 (2018 m. – 545) LPM
laikotarpį (planuota – 207).
(procentais).
organizuotų kvalifikacijos tobulinimo
renginių. 3412 išduoti mokymų
4.1.1. LPM organizuotų
baigimo pažymėjimai. Pareigūnams,
kvalifikacijos tobulinimo renginių
211
dalyvavusiems privalomuose
skaičius
mokymuose pagal mokymo programą
4.1.2. Policijos sistemos darbuotojų
100
69
„Bendrieji veiklos pagrindai“, 2019 m.
kvalifikacijos tobulinimo LPM
pažymėjimai nebuvo išduodami.
2019 metais plane numatytų
renginių skaičius
308
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

5. Užtikrinti sklandų nuotolinio mokymo(si) organizavimą.
LPM viršininko metinė užduotis
5.1. Nuotolinio mokymo(si)
sistemos funkcionavimo
pritaikymas dideliam pareigūnų
skaičiui apmokyti, filmavimo
įskiepio integravimas į nuotolinio
mokymo(si) sistemą.
5.2. LPM kompetencijai priskirtų
mokymo medžiagų pagal modulinę
kvalifikacijos tobulinimo programą
„Bendrieji veiklos pagrindai“
parengimas (procentais)
5.2.1. Parengtų LPM dėstytojų
kompetencijai priskirtų mokymo
medžiagų skaičius

1

1

100
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.
2019 m. 12 LPM dėstytojų pagal savo
kompetenciją parengė medžiagą
devynioms mokymų „Bendrieji veiklos
pagrindai“ potemėms.

133,3

100

133
12

5.2.2. LPM kompetencijai priskirtų
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
parengti mokymo medžiagų
9
ketvirčiais.
skaičius
6. Užtikrinti policijos pareigūnų dalyvavimą prioritetiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

6.1. Dalyvavusių prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose LPM policijos
pareigūnų dalis nuo visų LPM
policijos pareigūnų skaičiaus
(procentais)
6.1.1. Prioritetinius kvalifikacijos
tobulinimo mokymus baigusių LPM
policijos pareigūnų skaičius
6.1.2. LPM policijos pareigūnų
skaičius
7. Užtikrinti saugaus vairavimo mokymų įgyvendinimą.
LPM viršininko metinė užduotis
7.1. Parengta saugaus vairavimo
mokymų programa (skaičius)

100
100

100

2019 m. prioritetiniuose
kvalifikacijos tobulinimo
mokymuose pagal programos
„Bendrieji veiklos pagrindai“
modulį dalyvavo 71 LPM
pareigūnas.

71
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.

71

1

1

100

100

0

0

7.2. Apmokyti pareigūnai, kurie
2018 m. buvo patekę į eismo
įvykius (procentais)

7.3. Eismo įvykių, į kuriuos buvo
patekę pareigūnai, sumažėjimas
(procentais)
7.3.1. Eismo įvykių, į kuriuos 2018
metais pateko pareigūnai
vairuodami tarnybinį transportą,
skaičius

30,6

160

30

102

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.
Ataskaitiniu laikotarpiu mokymų
pareigūnams, kurie 2018 m. buvo
patekę į eismo įvykius nebuvo
organizuota. Policijos departamento
pavedimu, parengti ir nuotolinio
mokymo aplinkoje Moodle patalpinti
mokomojo turinio filmai, skirti
policijos sistemos darbuotojams,
vairuojantiems tarnybines transporto
priemones.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.
Statistinei analizei buvo skaičiuoti tik
tie atvejai, kai:
eismo įvykis įvyko tarnybiniam
transportui susidūrus su gyvūnais; kai
eismo įvykis įvyksta dėl pareigūno
kaltės arba kai nėra pareigūno kaltės,
tačiau apgadinamas tarnybinis
transportas.
Duomenys apie eismo įvykius, į
kuriuos 2018 metais pateko pareigūnai
vairuodami tarnybinį transportą, PRĮR
pradėti registruoti tik nuo 2018 m.
rugsėjo mėn. 2018 metų rugsėjo –
gruodžio mėnesiais PRĮR registruota
160 pranešimų su požymių „Tarnybinė
transporto priemonė“.
2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. buvo
užregistruota 111 eismo įvykių, į
kuriuos pateko pareigūnai vairuodami

7.3.2. Eismo įvykių, į kuriuos 2019
metais pateko pareigūnai
vairuodami tarnybinį transportą,
skaičius

30

102

111

eismo įvykis įvyko tarnybiniam
transportui susidūrus su gyvūnais; kai
eismo įvykis įvyksta dėl pareigūno
kaltės arba kai nėra pareigūno kaltės,
tačiau apgadinamas tarnybinis
transportas.
Duomenys apie eismo įvykius, į
kuriuos 2018 metais pateko pareigūnai
vairuodami tarnybinį transportą, PRĮR
pradėti registruoti tik nuo 2018 m.
rugsėjo mėn. 2018 metų rugsėjo –
gruodžio mėnesiais PRĮR registruota
160 pranešimų su požymių „Tarnybinė
transporto priemonė“.
2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. buvo
užregistruota 111 eismo įvykių, į
kuriuos pateko pareigūnai vairuodami
tarnybinį transportą.
Viso per 2019 m. PRĮR registruota 373
pranešimai su požymiu „Tarnybinė
transporto priemonė“.

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.
8. Organizuoti ir vykdyti vidinį mokymo kokybės vertinimą.
8.1. Atliktų pedagoginės veiklos
stebėsenų pagal skirtingas
kvalifikacijos tobulinimo programas
skaičius
(ne mažiau kaip).

8

11

138

Ataskaitiniu laikotarpiu stebėta 11
pedagogų pedagoginė veikla pagal
skirtingas kvalifikacijos tobulinimo
programas (2018 m. – 17).
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

8.2. Pirminio profesinio mokymo
kursantai, teigiamai vertinantys
mokymo kokybę (procentais).
8.2.1. Teigiamai pirminio profesinio
mokymo kokybę įvertinusių
kursantų skaičius

96
91

85

105

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
8.2.2. Pirminio profesinio mokymo
89
metais.
kokybę vertinusių kursantų skaičius.
10. Mažinti fizinio pasirengimo ir taktikos pratybų be pateisinamos priežasties nelankančių pareigūnų procentą.
LPM viršininko metinė užduotis

10.1. Fizinio pasirengimo ir taktikos
pratybų be pateisinamos priežasties
nelankantys pareigūnai (ne daugiau
kaip (procentais).
10.1.1. Pareigūnų, kurie bent kartą
neatvyko į pratybas be pateisinamos
priežasties, skaičius
10.1.2. Pareigūnų, dalyvavusių
pratybose ir nedalyvavusių
pratybose dėl pateisinamos
priežasties, skaičius.

1,9

157

2

105

7894

Vertinimo kriterijaus rodiklis
apskaičiuotas remiantis 2019-12-31
duomenimis. Į pareigūnų, kurie bent
kartą neatvyko į pratybas be
pateisinamos priežasties skaičių, nėra
įtraukti 2019 m. gruodžio mėn.
duomenys, kurie bus pateikiami sausio
mėnesio pabaigoje. 2019 m. liepos ir
rugpjūčio mėnesiais pratybos buvo
nevykdomos.
Be pateisinamos priežasties į pratybas
neatvyko 295 pareigūnai.
Dažniausiai pateisinamosiomis
priežastimis nurodomos atostogos,
tarnybinis būtinumas ar darbas po
pamainos arba prieš ją.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

11. Organizuoti policijos pareigūno profesijos populiarinimo priemones.
11.1. Organizuotų policijos
pareigūno profesijos populiarinimo
renginių skaičius
11.1.1. LPM organizuoti policijos
pareigūno profesijos populiarinimo
renginiai
9
11.1.2. LPM kartu su kitomis
įstaigomis organizuoti policijos
pareigūno profesijos populiarinimo
renginiai

9
5
100
4

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

12. Organizuoti ir administruoti LPM veiklą, užtikrinant materialinį-techninį aprūpinimą ir dokumentų valdymą.
12.1. Policijos dokumentų valdymo
Per 2019 m. Policijos dokumentų
sistemoje einamaisiais
valdymo sistemoje LPM užregistruoti
kalendoriniais metais sudarytų
gauti ir sudaryti
56
elektroninių dokumentų dalis (ne
15 295 (iš jų sudaryti – 12 014)
mažiau kaip (procentais)
dokumentai (2018 m. – 16 464), iš jų 8
537 (iš jų sudaryti – 7 484)
12.1.1. Policijos dokumentų
dokumentai (2018 m. – 7 918)
valdymo sistemoje einamaisiais
pasirašyti teisinę galią turinčiu
50
112
kalendoriniais metais LPM gautų ir
8537
elektroniniu parašu. 2019 m. iš LPM
sudarytų elektroninių dokumentų
sudarytų dokumentų, elektroniniai
skaičius
dokumentai sudarė 62 proc.

50
12.1.2. Policijos dokumentų
valdymo sistemoje einamaisiais
kalendoriniais metais LPM gautų ir
sudarytų dokumentų skaičius
12.2. Kelių ir pėsčiųjų takų
įrengimas ir rekonstravimas
nustatytais terminais ir apimtimi
prie pastato, esančio Kauno r.,
Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g.
2, pagal patvirtintus asignavimus
(procentais)
12.2.1. Einamaisiais kalendoriniais
metais panaudoti asignavimai, skirti
kelių ir pėsčiųjų takų įrengimo ir
rekonstravimo darbams (eurų)

112

dokumentai (2018 m. – 7 918)
pasirašyti teisinę galią turinčiu
elektroniniu parašu. 2019 m. iš LPM
sudarytų dokumentų, elektroniniai
dokumentai sudarė 62 proc.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

15295

100

100

12.2.2. Einamaisiais kalendoriniais
metais skirti asignavimai kelių ir
pėsčiųjų takų įrengimo ir
rekonstravimo darbams (eurų)

90,6

100

90,6

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
metais.
13. Tęsti darbo užmokesčio didinimo programos, „Programa 1000“ įgyvendinimą ir užtikrinti įsiskolinimų nedidinimą 2019 m. pabaigoje.
13.1. Policijos pareigūnų išdirbusių
Ataskaitiniu laikotarpiu iš 71 LPM
pilną mėnesį, ir gavusių siektiną
dirbančių policijos pareigūnų 37
darbo užmokestį, dalis nuo visų
policijos pareigūnai išdirbo pilną
97,3
policijos pareigūnų išdirbusių pilną
mėnesį, iš kurių 36 gavo siektiną atlygį
mėnesį (procentais).
pagal ,,Programa 1000“.
13.1.1. LPM policijos pareigūnų
išdirbusių pilną mėnesį, ir gavusių
siektiną atlygį pagal „Programą
1000“, skaičius
13.1.2. LPM policijos pareigūnų,
išdirbusių pilną mėnesį skaičius
13.2. LPM bendras įsiskolinimas
2019 m. gruodžio 31 d. (ne daugiau
kaip (tūkst. eurais)
14. Skatinti institucinės paramos priemonių įgyvendinimą.

100

97
36
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

37
15,4

1,1

1.400

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

14.1. Teisininkų suteiktų
konsultacijų skaičius

pagal faktą

1

*

LPM darbuotojams buvo išplatintas
pranešimas apie Institucinės paramos
policijos pareigūnui programą,
patvirtintą Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2018 m. birželio
19 d. įsakymu Nr. 5-V-571 „Dėl
institucinės paramos policijos
pareigūnui programos patvirtinimo“.
Parengta atmintinė dėl Institucinės
paramos pareigūnui teikimo. LPM
pareigūnai informuoti apie tai, kad gali
gauti iki 2 val. trukmės teisinių
konsultacijų iš nepriklausomo
teisininko (advokato, advokato
padėjėjo), kurio teikiamas paslaugas
įsigijo ir apmoka LPM.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

14.2. Policijos pareigūnų, nukreiptų
pas advokatą teisinės konsultacijos,
skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu LPM policijos
pareigūnų nukreiptų pas advokatus
gauti teisinę konsultaciją nebuvo.
pagal faktą

0

*
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

14.3. Pareigūnams išmokėtos
teisinės pagalbos kompensacijos
suma (eurais)
pagal faktą

0

*

Ataskaitiniu laikotarpiu išmokų dėl
teisinės pagalbos kompensavimo LPM
policijos pareigūnams nebuvo
išmokėta.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

Priemonės kodas ir pavadinimas:
01-07-02 Organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais
1. Organizuoti mokymus prekybos žmonėmis prevencijos ir tyrimo srityje.

1.1. Surengta mokymų (skaičius (ne
mažiau kaip)

5

3

60

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
suorganizuoti 3 renginiai (2018 m.
– 2) prekybos žmonėmis
prevencijos ir tyrimo tema, kurių
metu buvo apmokytas 41 policijos
pareigūnas (2018 m. – 30). 2019 m.
skirtos lėšos šių mokymų
organizavimui įsisavintos 100 proc.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

2019-ųjų metų vertinimo kriterijų suvestinė
Vertinimo kriterijaus reikšmė
2019 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2019-aisiais
metais
patvirtinta

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

Viršijimo/nepasiekimo priežastys

Numatomi vertinimo kriterijaus
įvykdymo būdai planinei reikšmei
pasiekti

01-08 Visuomenės saugumo užtikrinimas
01-08-01 Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius
Uždavinio kodas ir pavadinimas:
01.08.01.07 Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos personalo profesinę
kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės
Priemonės kodas ir pavadinimas
01-01-09 Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
1. Užtikrinti įstaigos darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Ataskaitiniu laikotarpiu kvalifikacijos
1.1. Kvalifikaciją tobulinusių LPM
darbuotojų dalis nuo visų LPM
tobulinimo renginiuose dalyvavo 107
80
dirbančių darbuotojų skaičiaus
LPM darbuotojai (2018 m. – 103), 53
(procentais)
iš jų – 3 ir daugiau kartų.
Vertinimo kriterijus pasiektas ir
1.1.1. Kvalifikacijos tobulinimo
viršytas, kadangi 72 LPM darbuotojai
mokymus baigusių LPM darbuotojų
107
dalyvavo Privalomosios pirmosios
skaičius
60
133
pagalbos mokymo programos
1.1.2. LPM dirbančių darbuotojų
mokymuose.
skaičius
134

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.

Priemonės (kitais pagrindais)
1. Pagal kompetenciją vykdyti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo priemones
1.1. 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.

1.1.1. Renginių pagal kvalifikacijos
tobulinimo programą „Koordinuotas
tarpinstitucinis atsakas į smurtą
artimoje aplinkoje“ skaičius

1

4

400

Ataskaitiniu laikotarpiu, atsiradus
finansinei galimybei ir esant poreikiui,
buvo suorganizuoti 3 papildomi
renginiai smurto artimoje aplinkoje
tema.
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

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
2.1. Organizuoti policijos pareigūnų mokymus apie Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno taikymą, įgyvendinant VSF projektą ,,Policijos pareigūnų mokymas, I etapas“
2.1.1. Mokymuose apie Europos
Sąjungos ir Šengeno teisyno
taikymą dalyvavusių pareigūnų
skaičius

Suorganizuota po 10 renginių:,
kuriuose dalyvavo 529 dalyviai (2018
m. - 336).
Viso projekto I etapo vykdymo
laikotarpiu (2017–2019 m.)
mokymuose dalyvavo 865
dalyviai.

2019 m. I pusm. buvo inicijuotas
kreipimasis į Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministeriją dėl pritarimo
pakeisti projekto „Policijos pareigūnų
mokymas, I etapas“ sutartį, teikiant
siūlymą
sumažinti
projekto
mokymuose
dalyvavusių
bendrą
policijos pareigūnų skaičių nuo 1 792
iki
1 100 (įskaitant ir užsienio kalbos
mokymus).
Gavus
Lietuvos
1792
529
30
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos pritarimą pasirašytas
susitarimas dėl sutarties pakeitimo.
Viso projekto I etapo laikotarpiu
(2017–2019
m.)
mokymuose
(įskaitant
ir
užsienio
kalbos
mokymuose) dalyvavo
1 080 dalyvių (planuota – 1 100) arba
98 proc. projekto I etape planuotų
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima dalyvių (planuota –
1 100).
ketvirčiais.
2.2. Organizuoti užsienio kalbos (anglų, rusų) mokymus policijos pareigūnams, dirbantiems pasienio regionuose, įgyvendinant VSF projektą ,,Policijos pareigūnų mokymas, I
etapas“

2.2.1. Užsienio kalbos (anglų, rusų)
mokymuose dalyvavusių pareigūnų
skaičius

Suorganizuoti 12 užsienio kalbos
mokymų (2018 m. – 8), kuriuose
dalyvavo 119 dalyvių (2018 m. – 96).
Viso projekto I etapo vykdymo
laikotarpiu (2017–2019 m.)
užsienio kalbos mokymuose
mokymuose dalyvavo 215
dalyvių.
320

119

37

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.

2019 m. I pusm. buvo inicijuotas
kreipimasis į Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministeriją dėl pritarimo
pakeisti projekto „Policijos pareigūnų
mokymas, I etapas“ sutartį, teikiant
siūlymą
sumažinti
projekto
mokymuose
dalyvavusių
bendrą
policijos pareigūnų skaičių nuo 1 792
iki
1 100 (įskaitant ir užsienio kalbos
mokymus).
Gavus
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos pritarimą pasirašytas
susitarimas dėl sutarties pakeitimo.
Viso projekto I etapo laikotarpiu
(2017–2019
m.)
mokymuose
(įskaitant ir mokymus apie Europos
Sąjungos ir Šengeno teisyno taikymą)
dalyvavo 1 080 dalyvių arba 98 proc.
projekto I etape planuotų dalyvių
(planuota – 1 100).

2.3. Organizuoti policijos pareigūnų mokymus, susijusius su STS funkcijos vykdymu, įgyvendinant projektą „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“
2.3.1. Parengta ir nustatyta tvarka
1
1
100
pateikta projekto paraiška finansinei
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
paramai gauti
metais.
2.4. 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“
2.4.1. Bendro patruliavimo,
Atsižvelgiant į mokymus vykdančių
persekiojimo ir sekimo kertant
ekspertų rekomendacijas, į sekimo per
Lietuvos Respublikos vidaus
sieną renginį buvo pakviesta didesnė
Europos Sąjungos sieną
grupė Lietuvos pareigūnų.
27
29
107
mokymuose dalyvavusių pareigūnų
skaičius
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
ketvirčiais.
2.5. Bendradarbiaujant su užsienio valstybių policijos atstovais, organizuoti bendrus mokymus, įgyvendinant projektą „Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo
mokymai, II etapas“
2.5.1. Parengta ir nustatyta tvarka
1
1
100
pateikta projekto paraiška finansinei
Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
paramai gauti
metais.
3. Įgyvendinti ES ir kitų finansinių priemonių lėšomis finansuojamus projektus
3.1. Dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų finansinių priemonių lėšomis finansuojamuose projektuose

3.1.1. Įgyvendinamų projektų
skaičius
3.1.1.1. LPM vykdomų ES ir kitų
finansinių priemonių lėšomis
finansuojamų projektų einamaisiais
kalendoriniais metais skaičius
3.1.1.2. Partnerio teisėmis LPM
dalyvaujamų kitų institucijų
vykdomų projektų einamaisiais
kalendoriniais metais skaičius

LPM papildomai, 2019 m. gavus
pasiūlymą, partnerio teisėmis pradėjo
įgyvendinti JUST programos projektą
su Lietuvos žmogaus teisių centru.

10

5
9

111

5

Vertinimo kriterijaus reikšmė stebima
pusmečiais.
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