LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS
2017 METŲ VEIKLOS
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PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 5-V-633
LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS
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.
PIRMASIS VEIKLOS PRIORITETAS
Padidinti gyventojų saugumą jų gyvenamojoje aplinkoje.
ANTRASIS VEIKLOS PRIORITETAS
Stiprinti policijos darbuotojų motyvaciją ir tobulinti gebėjimus užtikrinant viešąją tvarką
ir nusikalstamų veikų tyrimą.
STRATEGINIS POLICIJOS TIKSLAS
Strateginis tikslas (kodas 01) – gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę.
STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas
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Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 metais vykdydama veiklą prisidės
prie strateginio tikslo pasiekimo. Nustatytas efekto kriterijus „Keliuose žuvusiųjų eismo dalyvių
skaičius, tenkantis 100 tūkst. šalies gyventojų, ne daugiau kaip“ tiesiogiai susijęs su Tarnybos
veikla.
Rezultato vertinimo kriterijaus
2016
2017
2018
2019
Vertinimo
pavadinimas ir matavimo vienetas
metų
metų
metų
metų
kriterijaus
siektina siektina siektina siektina
kodas
reikšmė reikšmė reikšmė reikšmė
R-01-08-01-09 Keliuose žuvusiųjų eismo dalyvių
6,6
6
5,7
5,4
skaičius, tenkantis 100 tūkst. šalies
gyventojų, ne daugiau kaip
8
7
6
5
4
3

7,5

6,6

6

5,7

5,4

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Planas
Lietuvos Respublika

2
1
0
2016 m.

1 pav. Žuvusių eismo dalyvių skaičius, tenkantis 100 tūkst. šalies gyventojų, ne
daugiau kaip
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
01.08 programa „Visuomenės saugumo užtikrinimas“.
VEIKLOS KONTEKSTAS
Tarnybos tikslai ir veiklos kryptys nustatomi atsižvelgiant į Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) prioritetus bei Valstybės ilgalaikės
raidos strategiją, taip pat į kitus strateginius dokumentus.
2010 m. liepos 26 d. Europos Komisija patvirtino komunikatą Europos Parlamentui,
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kuriama saugi
Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ (KOM (2010) 389
galutinis). Valstybinių institucijų, besirūpinančių saugiu eismu, pareiga – užtikrinti saugų eismą
efektyvesnėmis bei pažangesnėmis priemonėmis. Efektyvi eismo kontrolės sistema suprantama kaip
teisinių, techninių, organizacinių priemonių kompleksas, skirtas efektyviam eismo saugumui
užtikrinti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 257 „Dėl Valstybinės
saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybinė saugaus
eismo plėtros 2011–2017 metų programa, kurios strateginis tikslas – gerinant eismo saugumo būklę
pasiekti, kad pagal žuvusių eismo dalyvių skaičių, tenkantį 1 mln. šalies gyventojų, Lietuva
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atsidurtų tarp 10 geriausiais rezultatais pasižyminčių Europos Sąjungos valstybių (arba ne daugiau
kaip 60 žuvusiųjų vienam milijonui gyventojų).
2016 m. gruodžio 31 d. Tarnyboje buvo 78 pareigybės (62 statutinių valstybės tarnautojų ir
16 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį). 2017 m. sausio 1 d. Tarnyboje buvo 14 laisvų
pareigybių (3 aukštesniosios, 4 vidurinės, 6 pirminės grandies, 1 darbuotojas pagal darbo sutartį),
tai sudarė 17,95 proc.
2016 metams Policijos departamentas Tarnybos veiklai skyrė 1 415 000 eurus, iš jų
925 900 eurų darbo užmokesčiui.
Tarnybos pareigūnai naudojasi 29 skaitmeniniais telefonais „Yealink“ ir 3 skaitmeniniais
telefonais „Avaya“, eksploatuoja skaitmenines TETRA radijo ryšio stotis: 44 automobilines, 55
nešiojamas ir 10 radijo stočių, kurios įrengtos motocikluose. Tarnyba pavestoms funkcijoms atlikti
naudoja 58 kompiuterius bei 23 automobilinius kompiuterius su spausdintuvais, skirtus susisiekti su
duomenų bazėmis.
Policijos pajėgų valdymo sistemoje yra sudaryta galimybė stebėti 25 Tarnybos patrulinius
automobilius. Tarnybos policijos pareigūnų dislokacijos vietos nustatymo imtuvų, GPS imtuvų
naudojimas tiesioginiame darbe užtikrina tikslų patrulio vietos, koordinačių, judėjimo krypties bei
greičio, laiko ir atstumo atvaizdavimą vektoriniame žemėlapyje. Prireikus GPS imtuvas,
nenaudodamas policijos radijo ryšio, gali perduoti pagalbos signalą Tarnybos pareigūnams,
organizuojantiems patrulių veiklą. Visi iš GPS imtuvų gauti duomenys gali būti saugomi ir bet kada
atkuriami, jeigu prireikia juos peržiūrėti.
Eismo įvykių informacinės sistemos duomenimis, 2016 metais Lietuvoje užregistruota 3
280 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Žuvo 188 eismo dalyviai, 3 875 sužeisti. Palyginti su
2015 metais, įvyko 247 įvykiais (arba 8,1 proc.) daugiau, žmonių žuvo 54 (arba 22,3 proc.) mažiau,
sužeista 281 (arba 7,8 proc.) daugiau. Žuvusiųjų skaičius, tenkantis vienam milijonui gyventojų –
66 (Lietuvos statistikos departamento 2016 m. sausio 11 d. duomenimis, Lietuvos gyventojų
skaičius – 2 849 317). 2015 metais žuvusių žmonių skaičius, tekęs vienam milijonui gyventojų, –
83, 2014 metais – 91, 2013 metais – 87, 2012 metais – 101, 2011 metais – 98, 2010 metais – 92.
2016 metais Tarnybos Specialiosios paskirties skyriaus (toliau – SPS) pareigūnai šalies
keliuose (miestuose ir rajonuose) patikrino 52 397 transporto priemones, išaiškino 7 736 KET
pažeidimus, tarp kurių: 364 atvejai, kai leistinas važiavimo greitis buvo viršytas dagiau kaip
50 km/val; 185 neblaivūs vairuotojai; 243 asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones;
63 asmenys, neturintys teisės vairuoti, kai teisė vairuoti atimta; 24 pavojingo ir chuliganiško
vairavimo atvejai; 21 atvejis, kai vairuotojai pakartotinai per metus vairavo transporto priemonę,
būdami neblaivūs; 169 neblaivūs dviračių vairuotojai; 13 atvejų, kai vairuotojai, nepakluso policijos
pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę; 1 263 naudojimosi saugos diržais tvarkos
pažeidimai; 2 420 atvejai, kai nevykdyti kelio ženklų, žmonių vežimo taisyklių reikalavimai,
naudojimosi mobiliojo ryšio priemonėmis taisyklės. Užregistruoti 44 atvejai, kai buvo bandoma
papirkti policijos pareigūną. SPS pareigūnai, susipažinę su teismų taikoma praktika (nutarimais,
nutartimis) (kai buvo taikytos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 ¹ str. nuostatos,
nutraukta teisena, pažeidėjui nebuvo skirtas teisės vairuoti atėmimas ar buvo daugiau kaip trečdaliu
sutrumpintas teisės vairuoti atėmimo terminas ar neskirta arba paskirta mažesnė bauda), teisės aktų
nustatyta tvarka rengė skundus teismams (parengta 18 skundų). Taip pat, asmenims ar jų atstovams
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apskundus teismų sprendimus ar parašius prašymus, SPS pareigūnai rengė teismams atsiliepimus į
jų skundus ar prašymus (parengti 31 atsiliepimas). SPS pareigūnai 268 kartus vykdė šalies ir
užsienio valstybių, vyriausybių vadovų bei kitų oficialių delegacijų eskortavimus ir palydas:
užsienio valstybių ir vyriausybių vadovai lydėti 32 kartus. Šių lydėjimų metu dirbtos 2 582
valandos, tarnybinėmis transporto priemonėmis nuvažiuoti 15 970 km. Užsienio šalių ir NATO šalių
karinių atstovybių delegacijos lydėtos 11 kartų. Pareigūnai šių lydėjimų metu dirbo 430 valandų,
tarnybinėmis transporto priemonėmis nuvažiuota 4 140 km. Mūsų šalies vadovai lydėti 194 kartus
(pareigūnai dirbo 4 458 valandas, tarnybinėmis transporto priemonėmis nuvažiuota 14 900 km).
Tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus darbuotojai Administracinių
teisės pažeidimų registre (toliau – registras) apdoroja gautus duomenis iš stacionarių transporto
priemonių greičio matuoklių ir mobilių greičio matuoklių. Greičio matavimo sistemomis
suformuota 161 177 Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenų protokolai dėl nustatyto greičio
viršijimo ir pradėta administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Perkelta 115 512 Kelių eismo
taisyklių pažeidimų duomenys į registro archyvą neformuojant protokolų. Parengta 3 805 siunčiamų
dokumentų. Paruošti 6 106 paklausimai ,,Dėl informacijos suteikimo” juridiniams asmenims, kurie
registruoti užsienio valstybėse. Parengtas 361 korespondencijos registrai į užsienį ir išsiųsti 3 416
vokų neregistruotų laiškų į užsienio šalis. Gauta 10 669 greičio viršijimo atvejų Registre, kai
tyrimai atliekami Tarnyboje. Patikrinti 7 106 atvejai, ar asmuo įvykdė administracinį nurodymą.
Nustatyti 1387 atvejai, kai asmuo neįvykdė administracinio nurodymo per nustatytą terminą ir
surinktos administracinio teisės pažeidimo medžiagos perduotos organui (pareigūnui) turinčiam
teisę nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylas. Už 2016 m. greičio matavimo prietaisais
užfiksuotus greičio viršijimo atvejus paskirta baudų – 792 948 eurų, sumokėta 365 626 eurų.
Tarnybos darbuotojai 2016 m. už greičio viršijimą patraukė administracinėn atsakomybėn 13 813
asmenų.
TARNYBOS IR ŠALIES POLICIJOS PADALINIŲ,
VYKDANČIŲ EISMO PRIEŽIŪRĄ, 2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS
Saugaus eismo priežiūros veiklą orientuoti į atsakingai, saugiai ir kultūringai eisme
dalyvaujanti eismo dalyvį. Eismo įvykių, juose žuvusių ir sužalotų žmonių skaičiaus mažinimas.
Tikslinių policinių priemonių organizavimas, kad iš eismo būtų eliminuoti neblaivūs, narkotines ar
kitas svaigiąsias medžiagas vartoję asmenys, nematomi pėstieji. Supaprastinti eismo įvykių,
kuriuose nenukentėjo eismo dalyviai įforminimą ir tyrimą. Proaktyviai vykdyti saugaus eismo
prevenciją, orientuotis į jaunus eismo dalyvius, vaikus. Motyvuoti juos atsakingai dalyvauti eisme.
Tobulinti informacines technologijas, automatizuoti kuo daugiau Kelių eismo taisyklių pažeidimų
tyrimo ir patraukimo administracinėn atsakomybėn procesų. Diegti technologiškai modernias Kelių
eismo taisyklių pažeidimų nustatymo metodikas ir priemones. Vidutinio greičio matavimo ir
atstumo laikymosi kontrolė.
Lietuvos kelių policijos tarnybos 2017 metų veiklos plano priedai:
1 lentelė. 2017-ųjų metų veiksmų planas.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
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Viršininkas

Parengė:
Lietuvos kelių policijos tarnybos
Administracinės veiklos ir eismo
priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas

Vytautas Grašys

Audrius Valatka

PRIEDAI
1 LENTELĖ
LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS 2017-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Asignavimai (tūkst.
eurais)
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai (ir jų reikšmės)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Išlaidoms

Turtui
įsigyti

Policijos departamento strateginio veiklos plano programa:
Visuomenės saugumo užtikrinimas.
Programos tikslas:
01.08.01.
Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius.
Uždavinys:
01.08.01.03 Užtikrinti eismo saugumą ir vykdyti eismo priežiūrą, nusikalstamų veikų prevenciją, viešosios tvarkos palaikymą magistraliniuose keliuose,
oficialių delegacijų ir vadovų eskortavimą bei palydą.
01-03-01
1 priemonė:
1. Užtikrinti saugų eismą ir Keliuose žuvusių eismo dalyvių
2017 m.
1254,9
0
Vykdyti Lietuvos kelių
viešąją tvarką patruliuojant skaičius, tenkantis 100 tūkst. šalies
I–IV ketv.
policijos tarnybos
prižiūrimuose keliuose.
gyventojų, ne daugiau kaip
LKPT vadovybė,
bendrąsias ir specialiąsias
(skaičius)
AVEPS, SPS
funkcijas, organizuojant
(R-01-08-01-09)
eismo saugumo kontrolę
Saugaus eismo akcijų metu nustatytų
šalyje.
pažeidimų skaičius.
Išnagrinėtų Kelių eismo taisyklių
2017 m.
AVEPS,
(toliau – KET) pažeidimų
I–IV ketv.
SPS
administracinių bylų skaičius.
2. Siekti sumažinti eismo
Eismo įvykių, kuriuose žuvo
2017 m.
LKPT vadovybė,
įvykių, kuriuose žuvo
žmonės, skaičiaus mažėjimas
I–IV ketv.
AVEPS, SPS
žmonės, skaičių.
lyginant su 2016 m. (proc.)
01.08

LKPT viršininko metinės užduotys

3. Vykdyti eskortavimą ir
lydėjimą.
4. Teikti nemokamas
specialiąsias paslaugas
suinteresuotiems asmenims.

Įvykdytų lydėjimų ir eskortavimų
skaičius.
Vykdytų didžiagabaričių ir (arba)
sunkiasvorių transporto priemonių
palydų skaičius.

5. Organizuoti specialiąsias Suteikta pagalba teritorinėms
priemones, reidus šalies
policijos įstaigoms (specialiųjų
keliuose.
operacijų ir reidų), atvejų skaičius
(P-01-08-01-03-01)

SPS
SPS
SPS

2017 m.
I–IV ketv.
2017 m.
I–IV ketv.
2017 m.
I–IV ketv.
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7. Užtikrinant tinkamą
vidaus kontrolės priemonių
įgyvendinimą, vykdyti
policijos įstaigų veiklos,
susijusios su eismo
saugumo užtikrinimu,
patikrinimus ir įvertinimus.

Parengtas policijos įstaigų
patikrinimų planas ir metodika (sk.)

Parengtos atliktų patikrinimų išvados
(sk.)

AVEPS

AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.

2017 m.
I–IV ketv.

LKPT viršininko metinės užduotys

8. Procesų įforminant ir
tiriant administracinius
nusižengimus, susijusius su
Kelių eismo taisyklių
pažeidimais,
supaprastinimas.

Parengtas teisės akto, kuriame
nustatoma eismo įvykių, kuriuose
nenukentėjo žmonės, įforminimo
tvarka, projektas (sk.)
Parengti specifikacijas dėl
automatiniu būdu į administracinių
LKPT viršininko metinės užduotys
nusižengimų registrą gaunamų Kelių
eismo taisyklių pažeidimo protokolų
surašymo automatizavimo (sk.)
Parengti teisės aktų dėl automatiniu
būdu į administracinių nusižengimų
registrą gaunamų Kelių eismo
taisyklių pažeidimo protokolų
surašymo automatizavimo, projektus
(sk.)
Parengti teisės aktų dėl Transporto
priemonių savininkų (valdytojų)
administracinės atsakomybės
nustatymo projektus (sk.)

AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.

2017 m.
I–IV ketv.
AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.
AVEPS

AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.
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9. Tobulinti E. policijos
Parengti pasiūlymą dėl E. policijos
funkcionalumą, kad
funkcionalumo tobulinimo (sk.)
asmenys, kuriems surašytas
administracinio
nusižengimo protokolas
(įskaitant ir
neakivaizdžius), turėtų
galimybę matyti protokolą
epolicija sistemoje.

AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.

AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.

LKPT viršininko metinės užduotys

10. Aktyvinti LKPT su
tarnybiniais motociklais
vasaros sezono metu
(gegužės – rugsėjo mėn.),
atliekant aukščiausių
valstybės vadovų bei
oficialių svečių delegacijų
tinkamus bei saugius
lydėjimus, vykdant eismo
priežiūrą šalies keliuose.

Organizuojant LKPT pareigūnų
darbą vasaros sezono metu (gegužės
– rugsėjo mėn.) skiriant darbui
tarnybiniais motociklais, ne mažiau
nei tarnybos laiko (proc.)

LKPT viršininko metinės užduotys

11. Rengti saugaus eismo
akcijas, skatinančias eismo
dalyvius laikytis kelių
eismo taisyklių.

Pažeidimų sumažėjimas dėl surengtų
AVEPS, SPS,
saugaus eismo akcijų, per kurias
Apskričių
aktyviau kontroliuojami eismo
vyriausieji policijos
dalyviai, procentais
komisariatai
(Valstybinės saugaus eismo
(R-01-08-01-06).
plėtros 2011–2017 metų
Surengtų saugaus eismo akcijų, per
programos įgyvendinimo
kurias aktyviau kontroliuojami
tarpinstitucinis veiklos planas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos vairuotojai, apsvaigę nuo alkoholio,
Vyriausybės 2015 m. vasario 11
narkotikų ar kitų psichiką veikiančių
d. nutarimu Nr. 125).
medžiagų, skaičius (vienetais)
(P-01-08-01-03-02).

2017 m.
I–IV ketv.
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01-03-02

2 priemonė:
Racionaliai ir efektyviai
Užtikrinti Lietuvos kelių eksploatuoti bei prižiūrėti
policijos tarnybos
materialųjį ir nematerialųjį
informacinės ir kitos
turtą.
infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą
bei išlaikyti materialųjį ir
nematerialųjį turtą.
Uždavinys:
01.08.01.08
Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą
01-08-01
Teikti mokamas
Vykdyti papildomas, su
specialiąsias paslaugas
policijos uždavinių
suinteresuotiems
įgyvendinimu tiesiogiai
asmenims.
susijusias, tačiau
komercinėje veikloje
užsakomas paslaugas.

Surengtų saugaus eismo akcijų, per
kurias aktyviau kontroliuojami
leidžiamą važiavimo greitį
viršijantys vairuotojai, skaičius
(vienetais)
(P-01-08-01-03-03)
Policijos padalinių, aprūpintų
šiuolaikinėmis eismo kontrolės
priemonėmis, skaičius (vienetais)
(P-01-08-01-03-04)
Transporto priemonėms išlaikyti
skirtų lėšų panaudojimas (proc.).
Darbo sąlygoms gerinti skirtų lėšų
panaudojimas (proc.).

2017 m.
I–IV ketv.

241,2

0

2017 m.
I–IV
ketvirčiai

2

0

2017 m.
I–IV ketv.

0

0

SPS,
BRG

Pasirašytų sutarčių skaičius.
SPS

Kitos priemonės
1.

Vykdyti Valstybinės
saugaus eismo plėtros
2011–2017 metų
programą.

1.1. Organizuoti ir vykdyti
eismo dalyvių kontrolę,
rengti prevencines policines
priemones.
(2017 metų eismo dalyvių
kontrolės priemonių, vykdomų
šalies keliuose, planas,

Organizuota prevencinių policinių
AVEPS,
priemonių, kurių metu kontroliuoti
SPS,
asmenys, pavojingai ir chuliganiškai
Apskričių
vairuojantys transporto priemones,
vyriausieji policijos
skaičius.
komisariatai
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–
2017 metų programos rodiklis)
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patvirtintas LPGK 2017-03-21
įsakymu Nr. 5-V-259)

Organizuota prevencinių policinių
priemonių, kurių metu kontroliuotas
privalomų saugos priemonių
naudojimas (saugos diržai, vaikų
vežimo automobiliuose tvarkos
taisyklių laikymasis, saugos šalmai),
skaičius.
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–
2017 metų programos rodiklis)

Organizuota prevencinių policinių
priemonių, kurių metu kontroliuoti
eismo dalyviai (pėstieji, dviračių
vairuotojai, vadeliotojai) tamsiuoju
paros metu (atšvaitų, kitų šviesą
atspindinčių elementų naudojimas),
skaičius.
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–
2017 metų programos rodiklis)

Organizuota prevencinių policinių
priemonių, kurių metu kontroliuoti
krovininiai automobiliai, autobusai
ir jų vairuotojai, skaičius.
1.2. Ne rečiau kaip kartą
per mėnesį tikrinti
transporto priemonių
techninę būklę.

Organizuota transporto priemonių
techninės būklės patikrinimų (ne
rečiau kaip kartą per mėnesį)
skaičius.
Keliuose atliktų transporto
priemonių techninės būklės
patikrinimų skaičius (tūkst. vienetų).
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–
2017 metų programos rodiklis)

SPS
Apskričių
vyriausieji
policijos
komisariatai

2017 m.
I–IV ketv.
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2.

Vykdyti Kovos su
korupcija policijoje
2015–2017 metų
programą.

2.1. Atnaujinti transporto
priemonių greičio
matavimo prietaisus pagal
specifikacijas, užkertančias
kelią neteisėtiems duomenų
pakeitimams.
Didinti policijos veikloje 3.1. Vykdyti pavaldžių
naudojamų registrų
policijos darbuotojų
duomenų tvarkymo
duomenų tvarkymo atvejų
kontrolę.
VRIS CDB,
POLIS teisėtumo ir
pagrįstumo patikrinimus.
Mažinti policijos
4.1. Vykdyti išmokų,
darbuotojų neteisingų
susijusių su socialinėmis
duomenų pateikimo,
garantijomis, kontrolę
gaunant išmokas, kurių
(statutinių pareigūnų
neturėtų gauti arba turėtų važiavimo nuosavu
gauti mažesnes, riziką.
transportu į tarnybos vietą
ir iš jos).
Mažinti Lietuvos
5.1. Teikti praktinę ir
Respublikos viešųjų ir
metodinę pagalbą policijos
privačių interesų
įstaigų darbuotojams,
derinimo valstybinėje
pildant privačių interesų
tarnyboje įstatymo
deklaracijas.
reikalavimų pažeidimų
riziką.
Kaupti, sisteminti,
6.1. Fiksuoti policijos
analizuoti policijos
pareigūnų papirkimo
pareigūnų papirkimo
atvejus.
atvejus.

Sukurta automatizuota duomenų,
gaunamų iš greičio matavimo
prietaisų, tvarkymo ir kontrolės
sistema (skaičius).

Formuoti atsparumo
korupcijai eismo
priežiūros funkcijas
vykdančių padalinių
personalo politiką.

7.1. Tęsti moterų skaičiaus
didinimą eismo priežiūros
funkcijas vykdančiuose
padaliniuose.

AVEPS,
SPS
BRG

2017 m.
I–IV ketv.

AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.

BRG

2017 m.
II, IV ketv.

Tarnybos atitikties
pareigūnas

2017 m.
I–IV ketv.

Policijos pareigūnų skaičiui
tenkančio vieno papirkimo atvejo
vidurkis (skaičiavimas pagal
patvirtintą metodiką).

SPS,
AVEPS

2017 m.
I–IV ketv.

Moterų, dirbančių LKPT
Specialiosios paskirties skyriuje
didėjimas (proc.)

Tarnybos vadovybė,
SPS

2017 m.
I–IV ketv.

Patikrinta visų tokių išmokų
(statutinių pareigūnų važiavimo
nuosavu transportu į tarnybos vietą
ir iš jos) gavėjų (proc.)

Patikrintų padalinio darbuotojų
deklaracijų dalis (proc.)
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Plėtoti antikorupcinį
informavimą.

3.

8.1. Tarnybos įstaigų
interneto svetainėje skelbti
aktualią informaciją apie
korupcijos prevenciją.
8.2. Sudaryti galimybę
visuomenei LKPT interneto
svetainėje pateikti
informaciją ir nuorodas, kur
galima pranešti apie
pastebėtus korupcijos
atvejus.
Vykdyti policijos
9.1. Organizuoti mokymus
darbuotojų antikorupcinį pareigūnams, atsakingiems
švietimą ir kvalifikacijos už matavimo prietaisų
tobulinimą.
kontrolę.
9.2. Suaktyvinti eismo
priežiūros funkcijas
vykdančių pareigūnų
mokymus pagal mokymo
modulių programą
„Viešosios tvarkos
užtikrinimas ir kelių
policijos veikla“.
Vykdyti Lietuvos,
10.1. Koordinuoti
Latvijos, Estijos,
veiksmus, skirtus saugumui
Suomijos ir Švedijos
stiprinti ir nusikalstamumui
policijos tarnybų
magistralėje „Via Baltica“
bendradarbiavimo
užkardyti.
veiksmų planą 2015–
2017 metams
Santrumpos:
LKPT – Lietuvos kelių policijos tarnyba
AVEPS - Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyrius
BRG - Tarnybos bendrųjų reikalų grupė
SPS - Specialios paskirties skyrius

Pagal poreikį užtikrintas
informacijos paskelbimas (proc.)

AVEPS,
BRG

2017 m.
I–IV ketv.

Užtikrintas informacijos pateikimas
(proc.)

AVEPS,
BRG

2017 m.
I–IV ketv.

Apmokytų pareigūnų, ne mažiau
kaip (skaičius)

AVEPS,
SPS

2017 m.
I–IV ketv.

Baigusių mokymo modulio
programą „Viešosios tvarkos
užtikrinimas ir kelių policijos
veikla“ pareigūnų skaičius.

AVEPS,
SPS

2017 m.
I–IV ketv.

Nusikalstamų veikų mažėjimas
lyginant su 2016 m. (proc.)

AVEPS,
SPS

2017 m.
I–IV ketv.
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2 LENTELĖ
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 2017-2019 METAMS
Vertinimo kriterijaus reikšmė

R-01-08-01-09

Keliuose žuvusių eismo
dalyvių skaičius, tenkantis 100
tūkst. šalies gyventojų, ne
daugiau kaip
Pažeidimų sumažėjimas dėl
surengtų saugaus eismo
akcijų, per kurias aktyviau
kontroliuojami eismo dalyviai,
procentais.

R-01-08-01-06

metų

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

III ketv.

01.08.01 Programos tikslas.
Siekti veiksmingo policijos
sistemos
funkcionavimo,
įgyvendinant policijai pavestus
uždavinius.

Vertinimo
kriterijaus kodas

I pusm.

Programos elementas

I ketv.

Kodas

2017 metų planas (patvirtinta)
2018
metų
planas

2019
metų
planas

6

6

6

6

5,7

5,4

5

5

5

5

45

90

135

180

180

180

3

10

10

23

23

-

(Valstybinės saugaus eismo plėtros
2011–2017 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano rodiklis R-2-1)

01.08.01. 1-ojo tikslo 3-asis uždavinys:
03
Užtikrinti eismo saugumą ir
vykdyti eismo priežiūrą,
nusikalstamų veikų prevenciją,
viešosios tvarkos palaikymą
magistraliniuose keliuose,
oficialių delegacijų ir vadovų
eskortavimą bei palydą.

P-01-08-01-03-01

P-01-08-01-03-02

Suteikta pagalba teritorinėms
policijos įstaigoms
(specialiųjų operacijų ir
reidų), atvejų skaičius

Surengtų saugaus eismo
akcijų, per kurias aktyviau
kontroliuojami vairuotojai,
apsvaigę nuo alkoholio,
narkotikų ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų, skaičius

9

(vienetais)
(Valstybinės saugaus eismo plėtros
2011-2017 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano rodiklis P-2-1-2)

P-01-08-01-03-03

Surengtų saugaus eismo
akcijų, per kurias aktyviau
kontroliuojami leidžiamą
važiavimo greitį viršijantys
vairuotojai, skaičius
(vienetais)

-

6

7

13

-

-

-

5

6

11

-

-

Saugaus eismo akcijų metų nustatytų pažeidimų
skaičius

800

1 500

3 500

4 800

4 800

4 800

Išnagrinėtų Kelių eismo taisyklių (toliau – KET)
pažeidimų administracinių bylų skaičius

1375

2750

4125

5500

(Valstybinės saugaus eismo plėtros
2011-2017 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano rodiklis P-2-1-3)

P-01-08-01-03-04

Policijos padalinių, aprūpintų
šiuolaikinėmis eismo
kontrolės priemonėmis,
skaičius (vienetais)
(Valstybinės saugaus eismo plėtros
2011-2017 metų programos ir šios
programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano rodiklis
P-2-1-1)

01-03-01 Vykdyti Lietuvos kelių
policijos tarnybos bendrąsias ir
specialiąsias funkcijas,
organizuojant eismo saugumo
kontrolę šalyje.

Eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, skaičiaus
mažėjimas lyginant su 2016 m. (proc.)

5

LKPT viršininko metinės užduotys

Įvykdytų lydėjimų ir eskortavimų skaičius
Vykdytų didžiagabaričių ir (arba) sunkiasvorių
transporto priemonių palydų skaičius*.

70

140

190

250

250

250

-

-

-

-

-

-
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Parengtas policijos įstaigų planas ir metodika (sk.)
LKPT viršininko metinės užduotys

1

2

Parengtos atliktų patikrinimų išvados (sk.)

10

LKPT viršininko metinės užduotys

Parengtas teisės akto, kuriame nustatoma eismo
įvykių, kuriuose nenukentėjo žmonės, įforminimo
tvarka, projektas (sk.)

1

LKPT viršininko metinės užduotys

Parengti specifikacijas dėl automatiniu būdu į
administracinių nusižengimų registrą gaunamų Kelių
eismo taisyklių pažeidimo protokolų surašymo
automatizavimo (sk.)

1

LKPT viršininko metinės užduotys

Parengti teisės akto dėl automatiniu būdu į
administracinių nusižengimų registrą gaunamų Kelių
eismo taisyklių pažeidimo protokolų surašymo
automatizavimo, projektą (sk.)

1

LKPT viršininko metinės užduotys

Parengti teisės akto dėl Transporto priemonių
savininkų (valdytojų) administracinės atsakomybės
nustatymo projektą (sk.)

1

LKPT viršininko metinės užduotys

Parengti pasiūlymą dėl E. policijos funkcionalumo
tobulinimo (sk.)

1

LKPT viršininko metinės užduotys

Organizuojant LKPT pareigūnų darbą vasaros
sezono metu (gegužės – rugsėjo mėn.) skiriant
darbui tarnybiniais motociklais, ne mažiau nei
tarnybos laiko (proc.)

20

20

LKPT viršininko metinės užduotys

01-03-02 Užtikrinti Lietuvos kelių
policijos tarnybos informacinės
ir kitos infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą bei
išlaikyti materialųjį ir

Transporto priemonėms išlaikyti skirtų lėšų
panaudojimas (proc.)
Darbo sąlygoms gerinti skirtų lėšų panaudojimas
(proc.).

100
100
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01-08

nematerialųjį turtą.
1-ojo tikslo 8-asis uždavinys:
Užtikrinti specialiųjų funkcijų
vykdymą.

01.08.01 Teikti mokamas specialiąsias
paslaugas suinteresuotiems
asmenims
1.

P-01-08-01-08-01

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

-

-

-

2,0

1

1

1

1

2

6

10

16

2

7

12

16

3

4

5

8

1

1

2

3

3

6

9

12

Pasirašytų sutarčių skaičius.

Kitos priemonės
Vykdyti Valstybinės saugaus
Organizuota prevencinių policinių priemonių, kurių
eismo plėtros 2011–2017 metų metu kontroliuoti asmenys, pavojingai ir
programą
chuliganiškai vairuojantys transporto priemones,
skaičius.
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos
rodiklis)

Organizuota prevencinių policinių priemonių, kurių
metu kontroliuotas privalomų saugos priemonių
naudojimas (saugos diržai, vaikų vežimo
automobiliuose tvarkos taisyklių laikymasis, saugos
šalmai), skaičius.
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos
rodiklis)

Surengtų prevencinių policinių priemonių, kurių
metu kontroliuoti eismo dalyviai (pėstieji, dviračių
vairuotojai, vadeliotojai) tamsiuoju paros metu
(atšvaitų, kitų šviesą atspindinčių elementų
naudojimas), skaičius.
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos
rodiklis)

Surengtų prevencinių policinių priemonių, kurių
metu kontroliuoti krovininiai automobiliai, autobusai
ir jų vairuotojai, skaičius.
Surengtų transporto priemonių techninės būklės

12

patikrinimų (ne rečiau kaip kartą per mėnesį),
skaičius.
Keliuose atliktų transporto priemonių techninės
būklės patikrinimų skaičius (tūkst. vienetų).
(Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos
rodiklis)

2.

Vykdyti Kovos su korupcija
policijoje 2015–2017 metų
programą.
Mažinti policijos darbuotojų
neteisingų duomenų pateikimo,
gaunant išmokas, kurių
neturėtų gauti arba turėtų gauti
mažesnes, riziką.
Mažinti Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimų riziką.
Kaupti, sisteminti, analizuoti
policijos pareigūnų papirkimo
atvejus.
Formuoti atsparumo korupcijai
eismo priežiūros funkcijas
vykdančių padalinių personalo
politiką.
Plėtoti antikorupcinį
informavimą.
Vykdyti policijos darbuotojų
antikorupcinį švietimą ir
kvalifikacijos tobulinimą.

1,5

3,33

4,8

6,6

Sukurta automatizuota duomenų, gaunamų iš greičio
matavimo prietaisų, tvarkymo ir kontrolės sistema.

1

Patikrinta visų tokių išmokų (statutinių pareigūnų
važiavimo nuosavu transportu į tarnybos vietą ir iš
jos) gavėjų (proc.)

30

Patikrintų padalinio darbuotojų deklaracijų dalis
(proc.)

-

5

-

10

Policijos pareigūnų skaičiui tenkančio vieno
papirkimo atvejo vidurkis (skaičius).

2

Moterų, dirbančių LKPT Specialiosios paskirties
skyriuje didėjimas (procentais)

15

Pagal poreikį užtikrintas informacijos paskelbimas
(proc.)

100

100

100

100

Užtikrintas informacijos pateikimas

100

100

100

100

-

5

-

10

Apmokytų pareigūnų ne mažiau kaip skaičius.
Baigusių mokymo modulio programą „Viešosios
tvarkos užtikrinimas ir kelių policijos veikla“
pareigūnų skaičius.

10

13

3.

Vykdyti Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Suomijos ir Švedijos
policijos tarnybų
bendradarbiavimo veiksmų
planą 2015–2017 metams

Nusikalstamų veikų mažėjimas lyginant su 2016 m.
(proc.)
5

Pastabos:
*Vertinimo kriterijaus reikšmė neplanuojama, duomenys renkami stebėsenai (kas ketvirtį).
Viršininkas

Vytautas Grašys

Parengė:
Lietuvos kelių policijos tarnybos
Administracinės veiklos ir eismo
priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas

Audrius Valatka

