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PLANAS

MASTAIČIAI
2017 m.

2
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2017 m.
d. įsakymu Nr. 5-VLIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
MISIJA
Saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą,
formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją
ir tyrimą.
VEIKLOS PRIORITETAS
Stiprinti policijos darbuotojų motyvaciją ir tobulinti gebėjimus užtikrinant viešąją tvarką ir
nusikalstamų veikų tyrimą.
POLICIJOS STRATEGINIS TIKSLAS
Gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę.
Efekto kriterijus – visuomenės pasitikėjimas policija, procentais.
Visuomenės pasitikėjimas policija, procentais
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Visuomenės saugumo užtikrinimas (programos kodas 01.08).

Planuojama
Įvykdyta
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VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) yra policijos profesinio mokymo įstaiga,
organizuojanti ir vykdanti pirminį profesinį mokymą ir policijos darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimą. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. centralizavus LPM veiklą, policijos pareigūnai rengiami ir jų
kvalifikacija tobulinama vienoje mokymo bazėje – Mastaičiuose.
Siekiant gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendinti numatytus uždavinius,
modernizuoti policijos veiklą, didinti jos veiksmingumą užtikrinant visuomenės saugumą ir viešąją
tvarką nuolat besikeičiančioje aplinkoje, skatinti visuomenės pasitikėjimą policijos institucija, didinti
policininko profesijos patrauklumą, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. lapkričio 23 d.
įsakymu Nr. 5-V-1040 buvo patvirtintos Lietuvos policijos veiklos 2015–2020 metais gairės. Vienas
tikslų, iškeltų šiose gairėse, – tobulinti policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemas,
pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą susieti su pareigūno praktine veikla, pritaikyti prie
gyvenimo realijų. Įgyvendinant Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017–2019
metų strateginiame veiklos plane numatytus veiksmus bus siekiama didinti policijos pareigūno
profesijos prestižą ir konkurencingumą.
LPM 2017 m. numato:
– atsižvelgiant į policijos veiklos organizavimo pokyčius, tobulinti Policininko modulinės
profesinio mokymo programos turinį, kad LPM absolventai įgytų reikiamas profesines
kompetencijas;
– organizuojant policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo procesą, siekti prioritetinių
mokymo tikslų įgyvendinimo;
– tęsti LPM infrastruktūros plėtrą, siekiant sukurti šiuolaikišką ir patrauklią mokymo ir
gyvenamąją aplinką, pritaikytą policijos mokymo reikmėms;
– suformuoti kvalifikuotą LPM Profesinių įgūdžių valdybos personalą ir sukurti veiksmingą
šio padalinio veiklos modelį, užtikrinantį nuolatinį policijos pareigūnų specialųjį profesinį ir bendrąjį
fizinį rengimą tarnybos vietose;
– siekti ilgalaikės partnerystės su Europos Sąjungos ir kitų šalių policijos mokymo bei kitomis
policijos įstaigomis, skatinti darbuotojų ir kursantų tarptautinį mobilumą.
2017 m. LPM centralizuotai vykdys asmenų, pageidaujančių mokytis LPM ir Mykolo
Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete, dokumentų priėmimą ir asmenų tikrinimą. Naujai
įdiegtoje interneto svetainėje www.stokipolicija.lt elektroniniu būdu galima pateikti prašymus
dalyvauti atrankoje, taip pat rasti išsamią informaciją apie policijos pareigūno profesiją ir mokymosi
procesą.
2016 m. į LPM buvo priimti 142 kursantai, 163 kursantams suteikta policininko kvalifikacija.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pirminis profesinis mokymas LPM vykdomas pagal vienerių metų trukmės
(60 kreditų) Policininko modulinę profesinio mokymo programą.
2017 m. ir toliau bus siekiama, kad policijos pareigūnų profesinis parengimas ir kvalifikacijos
tobulinimas optimaliai atitiktų policijos veiklos pokyčius ir būtų susietas su pareigūno praktine
veikla. Atsižvelgiant į policijos veiklos organizavimo pokyčius ir mokymo kokybės vertinimo metu
surinktą informaciją, numatoma parengti siūlymus dėl Policininko modulinės profesinio mokymo
programos turinio atnaujinimo ir inicijuoti jų įgyvendinimą. Formuojant kursantų įgūdžius, siekiama
maksimaliai pritaikyti mokymo procesą prie profesinės veiklos realijų ir policijos pareigūnų tarnybos
ypatumų (kompleksiniai mokymai, praktiniai užsiėmimai tamsiu paros metu ir pan.).
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-24 „Dėl
Policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centre ir Lietuvos kriminalinės policijos biure 2017 metais planų
patvirtinimo“ buvo patvirtintas Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos
policijos mokykloje 2017 metais planas. Planuojama organizuoti 476 renginius, kuriuose dalyvaus
8 485 klausytojai. 2016 m. buvo suorganizuoti 425 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (planuota
408), kuriuose dalyvavo 7 999 policijos sistemos darbuotojai (planuota 7 623). 207 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai vyko LPM, 166 – šalies apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose, 52
– nuotoliniu būdu.
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Organizuojant policijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesą, prioritetinis dėmesys
bus skiriamas policijos pareigūnų, dirbančių pagal naują veiklos modelį kompetencijoms stiprinti,
pareigūnų gebėjimams ir įgūdžiams profesinės taktikos srityje tobulinti. Įgyvendinant prioritetinius
mokymo tikslus, numatyta organizuoti 242 renginius, kuriuose dalyvaus beveik 4 000 policijos
pareigūnų.
Siekiant gerinti policijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimo ir organizavimo
procesus, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 5-V-97 buvo
patvirtintos naujos Policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės. 2017 m.
pareigūnų kasmetinis vertinimo procesas policijos įstaigose vyks naudojantis nauja elektronine
sistema ,,Darbuotojų vertinimo modulis“, kurioje bus sisteminami duomenys ir apie pareigūnų
profesinių kompetencijų tobulinimo poreikį. Taip pat numatoma tobulinti Mokymo organizavimo
posistemio, kuriame tvarkomi duomenys, susiję su kvalifikacijos tobulinimu, funkcionalumą
(ataskaitų formavimas, mokymuose dalyvavusių klausytojų apklausos, elektroninė pažymėjimo
forma ir kt.). Tikimasi, kad patobulintas teisinis reglamentavimas ir nauji technologiniai sprendimai
padės efektyviau planuoti ir organizuoti policijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
2017 m., kaip ir praėjusiais metais, LPM daug dėmesio bus skiriama mokymo kokybės
stebėsenai ir vertinimui. Planuojama atnaujinti vidinio mokymo kokybės vertinimo LPM tvarką,
vykdyti LPM kursantų ir kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių apklausas, pedagoginės veiklos
stebėseną, pedagogų veiklos vertinimą ir įsivertinimą, vystyti metodinę ir tiriamąją veiklą.
Siekiant sukurti patrauklią, šiuolaikišką mokymo ir gyvenamąją aplinką, 2017 m. bus tęsiama
LPM infrastruktūros plėtra. 2017 m. numatoma atnaujinti (modernizuoti) LPM bendrabutį, esantį
Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 4, LPM sporto kompleksą su kliūčių ruožu ir kitą
sporto infrastruktūrą, atlikti LPM administracinio pastato dalies patalpų ir šaudyklos remontą. Toliau
bus tęsiami automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimo kelių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos ir
įrengimo prie LPM bendrabučių ir kitų objektų darbai, įgyvendinant projektą pagal Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programą.
Įgyvendinant naują projektą ,,Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas
LPM pastatuose“, numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrines ant LPM pastatų stogų. Bus
atliekami parengiamieji darbai dėl taktikos poligono ir šiuolaikiškos, tenkinančios kursantų ir
policijos sistemos darbuotojų poreikius, bibliotekos įrengimo.
2016 m. gruodžio 31 d. LPM buvo įsteigtos 124,5 pareigybės, dirbo 93 darbuotojai, iš jų 38
darbuotojai, kurių veiklos sritis susijusi su pareigūnų rengimu ir kvalifikacijos tobulinimu. Per 2016
m. į LPM priimtas 21 darbuotojas, 48 darbuotojai atleisti/perkelti.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo naujas LPM struktūrinis padalinys – Profesinių
įgūdžių valdyba, kurioje yra 67 pareigybės. LPM deleguota nauja funkcija – šalies mastu organizuoti
ir vykdyti policijos pareigūnų specialųjį profesinį ir fizinį rengimą bei sporto renginius, todėl
pirmiausia labai svarbu suformuoti kompetentingą ir profesionalų šio padalinio personalą. Vienas
galimų rizikos veiksnių, galinčių turėti neigiamos įtakos siekiant užtikrinti sklandų ir kokybišką
šalies policijos pareigūnų mokymą tarnybos vietose, – kandidatų, turinčių reikiamas kompetencijas
fizinės prievartos naudojimo, profesinės taktikos, šaudymo srityse, trūkumas ir naujai priimtų
darbuotojų metodinės ir pedagoginės patirties stoka policijos profesinio mokymo srityje.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 5-V-1097 buvo
patvirtinti Policijos įstaigų personalo administravimo vykdymo funkcijų centralizavimo koncepcija ir
Policijos įstaigų personalo administravimo funkcijų centralizavimo planas. Vykdant šiame plane
numatytas priemones, LPM planuojami struktūriniai pokyčiai, t. y. numatoma nuo 2017 m. birželio
1 d. personalo administravimo funkcijas perduoti centralizuotai vykdyti Policijos departamentui prie
Vidaus reikalų ministerijos, LPM paliekant tik dalį funkcijų.
LPM ir toliau aktyviai plėtos tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, sieks išnaudoti
Europos Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių teikiamas galimybes aktyvinant mobilumo projektus ir
mainų programas, į jas įtraukiant kuo daugiau kursantų ir dėstytojų. Toliau bus tęsiamos veiklos
įgyvendinant 6 Erasmus+ projektus. LPM partnerio teisėmis dalyvaus Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos projektuose „Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo
mokymai, I etapas“ bei „Policijos pareigūnų mokymas, I etapas“, finansuojamuose Vidaus saugumo
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fondo programos lėšomis, VšĮ Lygių galimybių plėtros centro projekte ,,Koordinuotas tarpinstitucinis
atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: nuo žodžio prie veiksmo“ ir VšĮ Žmogaus teisių stebėsenos
instituto projekte „Pirminis reagavimas dirbant su nusikaltimų aukomis“.
2017 m. LPM pagal kompetenciją dalyvaus įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 125 patvirtintame Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485 patvirtintoje Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos priemonių veiksmų plane
numatytas priemones.
2016 m. į policijos įstaigas kreipėsi 535 asmenys, pageidaujantys mokytis LPM. Palyginti su
ankstesniais metais, pretendentų skaičius sumažėjo trečdaliu (2015 m. kreipėsi 816 asmenų).
Organizuotos dvi asmenų atrankos į LPM, kuriose dalyvavo 237 asmenys. Didėjanti jaunimo
emigracija, stojančiųjų sveikatos problemos, pretendentams nustatytas papildomas reikalavimas –
turėti vairuotojo B kategorijos pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto priemonę su
mechanine pavarų dėže, ir ne mažesnį kaip 9 mėnesių vairavimo stažą (skaičiuojant nuo mokymosi
pradžios) – šie veiksniai greičiausiai ir toliau ribos galimybę pritraukti daugiau kandidatų,
pageidaujančių mokytis LPM. Kita vertus, tikimasi, kad patrauklumą mokytis policijos profesinio
mokymo įstaigoje padidins palankesnės kursantų mokymosi ir gyvenimo sąlygos, 2017 m.
įsigaliojusi nauja stipendijų skaičiavimo tvarka, pagal kurią kursanto maksimali stipendija siekia iki
196,84 Eur, didėjantis pareigūno darbo užmokestis (nuo 2017 m. liepos 1 d. numatoma, atskaičius
mokesčius, visiems pirminės grandies policijos pareigūnams mokėti ne mažesnį kaip 700 Eur,
vidurinės grandies policijos pareigūnams – 850 Eur, aukštesniosios grandies policijos pareigūnams –
1 000 Eur darbo užmokestį), gerėjančios tarnybos sąlygos, teisės aktais įtvirtinta pareigūnų skatinimo
ir motyvavimo sistema.
LPM 2017 metų veiklos plano priedai:
1 lentelė. 2017 metų veiksmų planas.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
Viršininkas
Parengė:
Veiklos valdymo skyriaus vedėja

Algirdas Kaminskas

Sonata Katinienė

1. LENTELĖ. 2017-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS

01.08
01.08.01
01.08.01.07
01-07-01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

Policijos departamento strateginio veiklos plano programa:
Visuomenės saugumo užtikrinimas.
Programos tikslas:
Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius.
Uždavinys:
Teikti profesinį mokymą rengiant policijos pareigūnus, plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos personalo
profesinę kompetenciją bei siekiant aukštesnės mokymo renginių kokybės
1 priemonė:
1.1. Organizuoti ir vykdyti
Kursantų bendras pažangumo LPM viršininko
2017 m.
1898,8
Organizuoti ir vykdyti
profesinį mokymą pagal
vidurkis ne mažiau kaip,
pavaduotojas
I–IV ketv.
policijos personalo
Policininko modulinę
balais
kuruojantis mokymo
profesinį mokymą ir
profesinio mokymo programą
padalinių veiklą
kvalifikacijos
LPM MOS viršininkas
1.2. Pateikti siūlymus
2017 m.
tobulinimą, vykdyti
LPM PVS viršininkas
Policijos departamentui prie
I pusm.
LPM bendrąsias ir
LPM PTS viršininkas
Lietuvos
Respublikos
vidaus
specialiąsias funkcijas.
LPM BKS vedėjas
reikalų ministerijos (toliau –
Policijos departamentas) dėl
Policininko modulinės
mokymo programos
atnaujinimo
1.3. Organizuoti ir vykdyti
Įgyvendintas policijos
LPM viršininko
2017 m.
policijos personalo
sistemos darbuotojų
pavaduotojas kuruojantis
I–IV ketv.
kvalifikacijos tobulinimą
kvalifikacijos tobulinimo
mokymo padalinių veiklą
LPM 2017 metais planas,
LPM MOS viršininkas
procentais
LPM BKS vedėjas
LPM PVS viršininkas
LPM PTS viršininkas
LPM PĮV viršininkas

0

2

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Policijos darbuotojai
teigiamai vertinantys
kvalifikacijos tobulinimo
renginių kokybę, procentais
1.4. Organizuoti ir vykdyti
policijos pareigūnų specialųjį
profesinį ir bendrąjį fizinį
rengimą tarnybos vietose

1.5. Organizuoti LPM
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimą

Policijos pareigūnų,
išlaikiusių bendrojo fizinio
pasirengimo normatyvus,
dalis nuo bendro laikiusiųjų
normatyvus skaičiaus,
procentais.
Policijos pareigūnų,
išlaikiusių papildomų
reikalavimų, susijusių su
fiziniais ir praktiniais
gebėjimais eiti tam tikras
pareigas, normatyvus dalis
nuo bendro laikiusiųjų
normatyvus skaičiaus,
procentais.
LPM darbuotojų tobulinusių
kvalifikaciją kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalis
nuo visų LPM darbuotojų
skaičiaus, procentais.
LPM darbuotojų, vykdančių
pirminį profesinį mokymą ir
kvalifikacijos tobulinimą,
dalyvavusių stažuotėse dalis,
nuo visų LPM darbuotojų,
vykdančių mokymą,
skaičiaus, procentais.

LPM viršininko
pavaduotojas kuruojantis
mokymo padalinių veiklą
LPM PĮV viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

LPM struktūrinių padalinių
vadovai
LPM PP ir VVS vedėjai

2017 m.
I–IV ketv.

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

1.6. Organizuoti policijos
pareigūno profesijos
populiarinimo priemones
1.6.1. Organizuoti pažintinius
vizitus moksleiviams LPM

Pažintiniai vizitai
moksleiviams LPM, skaičius

1.6.2. Organizuoti jaunimo
stovyklą „Kursantas savaitei“
1.6.3. Organizuoti renginį
„Atvirų durų diena LPM“
1.7. Perimti iš apsk. VPK ir
centralizuotai vykdyti
asmenų, pageidaujančių
mokytis LPM ir Mykolo
Romerio universiteto Viešojo
saugumo fakultete,
dokumentų priėmimą ir
asmenų tikrinimą.

Organizuoti policijos
pareigūno profesijos
populiarinimo renginiai,
skaičius
Užtikrintas kandidatų
mokytis LPM ir Mykolo
Romerio universiteto Viešojo
saugumo fakultete
dokumentų priėmimas ir
tikrinimas (proc.)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

LPM VRTBG vyriausias
specialistas

2017 m.
I-IV ketv.

LPM VRTBG vyriausias
specialistas
LPM struktūrinių padalinių
vadovai

2017 m.
I-IV ketv.

LPM viršininko
pavaduotojas kuruojantis
mokymo padalinių veiklą
LPM MOS viršininkas

2017 m.
II- III ketv.
2017 m.
I ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

LPM viršininko metinės
užduotys

1.8. Suformuoti LPM
Profesinių įgūdžių valdybos
personalą, užtikrinantį
nuolatinį policijos pareigūnų
specialųjį profesinį ir bendrąjį
fizinį rengimą tarnybos
vietose.

2017 m. pabaigoje
sukomplektuota ne mažiau
kaip 80 proc. LPM Profesinių
įgūdžių valdybos pareigybių
nuo visų įsteigtų pareigybių
(proc.)

LPM viršininko
pavaduotojas kuruojantis
mokymo padalinių veiklą
LPM PĮV viršininkas

2017 m.
I-IV ketv.

Įgyvendintas prioritetinių
pareigūnų grupių
kvalifikacijos tobulinimas
(proc.)

LPM viršininko
pavaduotojas kuruojantis
mokymo padalinių veiklą

2017 m.
I-IV ketv.

LPM viršininko metinės
užduotys

1.9. Užtikrinti prioritetinių
pareigūnų grupių
kvalifikacijos tobulinimo ir
prioritetinių kvalifikacijos

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

tobulinimo tikslų
įgyvendinimą bei
kvalifikacijos tobulinimą
pareigūnų, dirbančių pagal
naują veiklos modelį,
įgyvendinimą, atsižvelgiant į
vykdomus miestų ir rajonų
policijos komisariatų
kriminalinės ir viešosios
policijos veiklos
organizavimo pakeitimus nuo
2017 m.

Įgyvendinti prioritetiniai
kvalifikacijos tobulinimo
tikslai (proc.)
Užtikrintas pareigūnų,
dirbančių pagal naują veiklos
modelį, kvalifikacijos
tobulinimas (proc.)

LPM MOS viršininkas

Buvusieji kursantai ir jų
tiesioginiai vadovai teigiamai
vertinantys kompetencijų
suteikimą ir parengtį tarnauti
policijoje (proc.)

LPM viršininko
pavaduotojas kuruojantis
mokymo padalinių veiklą
LPM MOS viršininkas

2017 m.
I-IV ketv.

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

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

2017 m.
I–IV ketv.

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

455,6

-

LPM viršininko metinės
užduotys

1.10. Užtikrinti LPM
priimtiems kursantams
kompetencijų suteikimą ir
paruošimą tarnybai policijoje,
kokybiškai suteikiant
mokymo paslaugas.
LPM viršininko metinės
užduotys

01-07-02

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

2.1. Teisės aktų nustatyta
tvarka organizuoti ir
administruoti LPM
materialinį-techninį
aprūpinimą, vykdyti LPM
infrastruktūros plėtrą

5

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

01-07-03

01.08.01.08
01-08-01

3 priemonė:
3.1. Organizuoti mokymus
Organizuoti pareigūnų
prekybos žmonėmis
mokymus kovos su
prevencijos ir tyrimo srityje
prekyba žmonėmis
klausimais
Uždavinys:
Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
Teikti mokamas
4.1. Organizuoti ir vykdyti
specialiąsias paslaugas
specialiąsias funkcijas LPM
suinteresuotiems
asmenims

Vertinimo kriterijai

Policijos dokumentų valdymo
sistemoje einamaisiais
kalendoriniais metais LPM
gautų ir sudarytų elektroninių
dokumentų santykis su visais
einamaisiais kalendoriniais
metais LPM gautais ir
sudarytais dokumentais,
procentais
Atlikti LPM šaudyklos,
esančios K. Baršausko g. 95,
remontą
Atlikti dalies LPM
bendrabučio, esančio Kauno
r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių
k., Mokslo g. 4, renovaciją
Įrengti saulės šviesos
energijos elektrines ant LPM
pastatų stogų
Surengta mokymų, ne mažiau
kaip, skaičius

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

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

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

2017 m.
I–IV ketv.

0,6

0

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

2017 m.
I–IV ketv.

14,0

15,0

Atsakingi vykdytojai

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

Įvykdymo
terminas

2017 m.
II-III ketv.
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I pusm.

6

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Kitos priemonės
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 mokymus,
stiprinant gebėjimus kovojant
su smurtu artimoje aplinkoje
ir smurtu lyties pagrindu

Apmokytų policijos
pareigūnų skaičius

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

2.

2. Pagal kompetenciją
vykdyti Valstybinės
saugaus eismo plėtros
2011–2017 metų
programos
įgyvendinimo
tarpinstitucinį veiklos
planą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m.
vasario 11d. nutarimu
Nr. 125.
Pagal kompetenciją
vykdyti Policijos
veiklos plėtojimo
įgyvendinant Šengeno
acquis reikalavimus
veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos
policijos generalinio
komisaro 2015 m.
lapkričio 13 d. įsakymu

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

Policijos pareigūnų, išmokytų
vairuoti tarnybines transporto
priemones ekstremaliomis
sąlygomis, skaičius

LPM viršininko pavaduotojai
kuruojantys mokymo
padalinių veiklą
LPM MOS viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

3.1. Organizuoti policijos
pareigūnų mokymus apie
Europos Sąjungos ir Šengeno
teisyno taikymą
3.2. Organizuoti užsienio
(anglų, rusų) kalbos
mokymus policijos
pareigūnams, dirbantiems
pasienio regionuose
3.3. Su Lenkijos ir Latvijos

Mokymuose dalyvavusių
pareigūnų skaičius

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

2017 m.
I-IV ketv.

3.

Užsienio (anglų, rusų) kalbos
mokymuose dalyvavusių
pareigūnų skaičius
Bendro patruliavimo,

LPM viršininko

2017 m.
I pusm.

2017 m.
I–IV ketv.

2017 m.

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės pavadinimas

Nr. 5-V-1016,
priemones.

4.

5.

6.

7.

Įgyvendinti LPM,
Pasieniečių mokyklos,
Muitinės mokymo
centro ir Ugniagesių
gelbėtojų mokyklos
bendradarbiavimo ir
susitikimų planą 2017
m. (2017-01-24 Nr.
144-IL-265)
Įgyvendinti LPM
tarptautiškumo plėtros
veiksmų plano 2015 –
2020 m. (toliau –
tarptautiškumo plėtros
veiksmų planas),
patvirtinto Lietuvos
policijos mokyklos
viršininko 2015 m.
gegužės 14 d. įsakymu
Nr. 144-V-146,
priemones
Įgyvendinti ES ir kitų
finansinių priemonių
lėšomis finansuojamus
projektus

Stiprinti vidinę LPM

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

policijos atstovais organizuoti
bendro patruliavimo, bendrus
persekiojimo ir sekimo
kertant Lietuvos Respublikos
vidaus Europos Sąjungos
sieną mokymus
4.1. Pagal kompetenciją
vykdyti LPM, Pasieniečių
mokyklos, Muitinės mokymo
centro ir Ugniagesių
gelbėtojų mokyklos
bendradarbiavimo ir
susitikimų plane 2017 m.
numatytas priemones

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

pavaduotojas kuruojantis
mokymo padalinių veiklą
LPM PVS viršininkas

I-IV ketv.

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

2017 m.
I-IV ketv.

5.1. Vykdyti tarptautiškumo
plėtros veiksmų plane 2017
m. numatytas priemones

Tarptautiškumo plėtros
veiksmų plano priemonių
įgyvendinimas plane
nustatytais terminais,
procentais

Tarptautiškumo plėtros
veiksmų plane numatyti
atsakingi vykdytojai

2017 m.
I–IV ketv.

6.1. Dalyvauti ES ir kitų
finansinių priemonių lėšomis
finansuojamuose projektuose

Įgyvendinamų projektų
skaičius

2017 m.
I–IV ketv.

7.1. Organizuoti renginius

Organizuotų renginių LPM

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

2017 m.

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)
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Priemonės pavadinimas

komunikaciją

Įstaigos veiksmo pavadinimas

LPM darbuotojams ir
kursantams

Vertinimo kriterijai

darbuotojams ir kursantams
skaičius

Santrumpos:
LPM – Lietuvos policijos mokykla;
LPM MOS – LPM Mokymo organizavimo skyrius;
LPM BTDS – LPM Bendrųjų ir teisės dalykų skyrius;
LPM PTS - LPM Profesinės taktikos skyrius;
LPM KRS – LPM Kovinio rengimo skyrius;
LPM PVS – LPM Policijos veiklos skyrius;
LPM LS – LPM Logistikos skyrius;
LPM FS – LPM Finansų skyrius;
LPM PP – LPM Personalo poskyris;
LPM VVS – LPM Veiklos valdymo skyrius;
LPM VRTBG – LPM viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė,
LPM PĮV – LPM Profesinių įgūdžių valdyba.

Atsakingi vykdytojai

specialistas
LPM struktūrinių padalinių
vadovai

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

įsigytiTurtui

Priemonės
kodas

išlaidoms

Asignavimai
(tūkst. Eur)

9
2 LENTELĖ

Kodas
01.08.01.07

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 2017-2019 METAMS
Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
Programos
Vertinimo
Vertinimo kriterijaus
2017 m. patvirtinta
2018
2019
elementas
kriterijaus kodas
pavadinimas
m.
m.
I
III
I ketv.
metų
planas planas
pusm.
ketv.
1-ojo programos tikslo 7Policijos darbuotojai,
asis uždavinys – teikti
kvalifikacijos renginių metu
profesinį mokymą rengiant P-01-08-01-07-01 įgytas žinias ir/ar įgūdžius įvertinę
80
80
80
85
95
policijos pareigūnus,
kaip naujus ir/arba pritaikomus
plėtoti policijos personalo
darbe, procentais
kvalifikacijos tobulinimo
Policijos pareigūnų metinio
procesą, gerinant policijos
vertinamojo pokalbio metu
P-01-08-01-07-02
83
85
personalo profesinę
išskirtų prioritetinių mokymų
kompetenciją bei siekiant
poreikio įvykdymas, procentais
aukštesnės mokymo
Mokymo infrastruktūros
renginių kokybės.
panaudojimas pareigūnų rengimui
P-01-08-01-07-03 ir darbuotojų kvalifikacijos
80
83
85
tobulinimui, ne mažiau kaip,
procentais
LPM viršininko metinės užduotys

P-01-08-01-07-04

01-08-0107-01

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

Įvykdytų kvalifikacijos
tobulinimo renginių, tenkančių
vienam pareigūnui, trukmė ne
mažiau kaip 8 akademinės
valandos per metus
įgyvendinimas, procentais
Kursantų bendras pažangumo
vidurkis ne mažiau kaip, balais
Įgyvendintas policijos sistemos
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo LPM 2017 metais
planas, procentais
Pirminio profesinio mokymo
kursantai teigiamai vertinantys
mokymo kokybę, procentais

-

-

-

80

85

90

7

7

7

7

7,1

7,2

25

50

75

100

100

100

-

-

90

90

90

90
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Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas
Policijos pareigūnų, išlaikiusių
bendrojo fizinio pasirengimo
normatyvus, dalis nuo bendro
laikiusiųjų normatyvus skaičiaus,
proc.
Policijos pareigūnų, išlaikiusių
papildomų reikalavimų, susijusių
su fiziniais ir praktiniais
gebėjimais eiti tam tikras
pareigas, normatyvus dalis nuo
bendro laikiusiųjų normatyvus
skaičiaus, proc.
Policijos darbuotojai teigiamai
vertinantys kvalifikacijos
tobulinimo renginių kokybę,
procentais
LPM darbuotojų tobulinusių
kvalifikaciją kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalis nuo
visų LPM darbuotojų skaičiaus,
procentais
LPM darbuotojų, vykdančių
pirminį profesinį mokymą ir
kvalifikacijos tobulinimą,
dalyvavusių stažuotėse dalis, nuo
visų LPM darbuotojų, vykdančių
mokymą, skaičiaus, procentais
Pažintiniai vizitai moksleiviams
LPM, skaičius
Organizuoti policijos pareigūno
profesijos populiarinimo
renginiai, skaičius
Užtikrintas kandidatų mokytis LPM
ir Mykolo Romerio universiteto

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2017 m. patvirtinta
2018
2019
m.
m.
I
III
I ketv.
metų
planas planas
pusm.
ketv.
-

-

-

90

91

92

-

-

-

90

91

92

80

80

80

80

80

80

10

20

30

40

40

40

-

-

-

-

10

15

2

4

5

6

6

6

1

1

2

2

2

2

-

-

-

100

-

-
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Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2017 m. patvirtinta
2018
2019
m.
m.
I
III
I ketv.
metų
planas planas
pusm.
ketv.

Viešojo saugumo fakultete
dokumentų priėmimas ir tikrinimas,
procentais
LPM viršininko metinės užduotys

2017 m. pabaigoje sukomplektuota
ne mažiau kaip 80 proc. LPM
Profesinių įgūdžių valdybos
pareigybių nuo visų įsteigtų
pareigybių, procentais

-

-

-

80

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

80

-

-

20

30

40

50

50

50

5

7

9

11

11

11

LPM viršininko metinės užduotys

Įgyvendintas prioritetinių pareigūnų
grupių kvalifikacijos tobulinimas,
procentais
LPM viršininko metinės užduotys

Įgyvendinti prioritetiniai
kvalifikacijos tobulinimo tikslai,
procentais
LPM viršininko metinės užduotys

Užtikrintas pareigūnų, dirbančių
pagal naują veiklos modelį,
kvalifikacijos tobulinimas,
procentais
LPM viršininko metinės užduotys

Buvusieji kursantai ir jų tiesioginiai
vadovai teigiamai vertinantys
kompetencijų suteikimą ir parengtį
tarnauti policijoje, procentais
LPM viršininko metinės užduotys

01-07-02

7-ojo uždavinio 2
priemonė – užtikrinti LPM
informacinės ir kitos
infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą bei
išlaikyti materialųjį ir
nematerialųjį turtą.

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

12

Kodas

01-07-03

01.08.01.08

Programos
elementas

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

Organizuoti policijos
pareigūnų, kurie pagal
savo darbo pobūdį
susiduria su smurtu
artimoje aplinkoje,
mokymus
Organizuoti policijos
pareigūnų tarnybinių
transporto priemonių
vairavimo ekstremaliomis
sąlygomis mokymus
Pagal kompetenciją
vykdyti Policijos veiklos

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas
daugiau kaip, Eur/kv.m.
Policijos dokumentų valdymo
sistemoje einamaisiais
kalendoriniais metais LPM gautų
ir sudarytų elektroninių
dokumentų santykis su visais
einamaisiais kalendoriniais metais
LPM gautais ir sudarytais
dokumentais, procentais
Surengta mokymų, ne mažiau
kaip, skaičius

P-01-08-01-08-01

Planuojamų gauti pajamų už
teikiamas paslaugas ir už
trumpalaikio ir ilgalaikio
materialiojo turto nuomą
pervedimas į valstybės biudžetą,
eurais
Kitos priemonės
Apmokytų pareigūnų, kurie pagal
savo darbo pobūdį susiduria su
smurtu artimoje aplinkoje,
skaičius
Policijos pareigūnų, išmokytų
vairuoti tarnybines transporto
priemones ekstremaliomis
sąlygomis, skaičius
Mokymuose dalyvavusių
pareigūnų skaičius

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2017 m. patvirtinta
2018
2019
m.
m.
I
III
I ketv.
metų
planas planas
pusm.
ketv.

30

30

30

30

40

50

1

2

2

2

2

2

8000

14000

21000

29000

25000

20000

50

150

150

320

320

320

-

100

100

200

200

200

-

-

384

384

480

480
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Kodas

Programos
elementas
plėtojimo įgyvendinant
Šengeno acquis
reikalavimus veiksmų
plano priemones

Įgyvendinti LPM,
Pasieniečių mokyklos,
Muitinės mokymo centro
ir Ugniagesių gelbėtojų
mokyklos
bendradarbiavimo ir
susitikimų planą 2017 m.
(2017-01-24 Nr. 144-IL265)
Įgyvendinti LPM
tarptautiškumo plėtros
veiksmų plano 2015 –
2020 m. (toliau –
tarptautiškumo plėtros
veiksmų planas),
patvirtinto Lietuvos
policijos mokyklos
viršininko 2015 m.
gegužės 14 d. įsakymu Nr.
144-V-146, priemones
Įgyvendinti ES ir kitų
finansinių priemonių
lėšomis finansuojamus

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Užsienio (anglų, rusų) kalbos
mokymuose dalyvavusių
pareigūnų skaičius
Bendro patruliavimo,
persekiojimo ir sekimo kertant
Lietuvos Respublikos vidaus
Europos Sąjungos sieną
mokymuose dalyvavusių
pareigūnų skaičius
LPM organizuotų priemonių
skaičius

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2017 m. patvirtinta
2018
2019
m.
m.
I
III
I ketv.
metų
planas planas
pusm.
ketv.

-

-

128

128

160

160

5

42

62

72

55

27

3

7

10

14

14

14

100

100

100

100

100

100

12

12

12

12

12

12

Tarptautiškumo plėtros veiksmų
plano priemonių įgyvendinimas
plane nustatytais terminais,
procentais

Įgyvendinamų projektų skaičius
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Kodas

Programos
elementas

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė
2017 m. patvirtinta
2018
2019
m.
m.
I
III
I ketv.
metų
planas planas
pusm.
ketv.

projektus
Stiprinti vidinę LPM
komunikaciją

Viršininkas

Organizuotų renginių LPM
darbuotojams ir kursantams
skaičius

10

10

12

18

18

18
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