LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO
2018 METŲ VEIKLOS
PLANAS

VILNIUS
2018 m.

2
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2018 m.
d. įsakymu Nr. 5-VLIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
MISIJA
Saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą,
pagal kompetenciją formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų prevenciją ir tyrimą.
VEIKLOS PRIORITETAS
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – LPKTC) dalyvauja įgyvendinant
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2018 metų veiklos prioritetus:
Pirmąjį veiklos prioritetą „Padidinti gyventojų saugumą jų gyvenamojoje aplinkoje“.
Antrąjį veiklos prioritetą „Stiprinti policijos darbuotojų motyvaciją ir tobulinti gebėjimus
užtikrinant viešąją tvarką ir nusikalstamų veikų tyrimą“.
PD.2. Darbas. Darbuotojų administracinių gebėjimų bei motyvacijos dirbti policijos
sistemoje didinimas.
Veiksmai, poveiksmiai:
1. Policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos gerinimas:
1.1. Policijos pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą susieti su pareigūno praktine
veikla, pritaikyti prie gyvenimo realijų ir patenkinti įstaigų bei specifinių padalinių poreikius
(2018 m. I–IV ketv.).
STRATEGINIS TIKSLAS
Gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę (kodas 01). Strateginis tikslas įgyvendinamas
vykdant 08 programą „Visuomenės saugumo užtikrinimas“ (programos kodas 01.08).
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Visuomenės pasitikėjimas policija, procentais (kodas E-01-01)
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Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų, proc. (E-01-02)
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Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų, procentais (kodas E-01-02)
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Visuomenės saugumo užtikrinimas
VEIKLOS KONTEKSTAS
LPKTC yra vienintelė Lietuvos policijoje tokios paskirties specializuota policijos įstaiga,
vykdanti teisės aktais pavestas specialiąsias policijos funkcijas. LPKTC paskirtis – užkardant,
atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, naudojant specialiąsias žinias,
atlikti objektų tyrimus ir ekspertizes, dalyvauti formuojant ir įgyvendinti Lietuvos policijos
sistemos strategiją visuomenės saugumo ir specialiųjų žinių panaudojimo srityje.
LPKTC 2018 m. veiklos prioritetai:
1.
Didinti LPKTC veiklos efektyvumą (objektų tyrimo laiko trumpinimas, naujų tyrimo
rūšių diegimas) ir taip užtikrinti ikiteisminio tyrimo įstaigų lūkesčius dėl laiku ir kokybiškai
atliekamo objektų tyrimo ir ekspertizių.
2.
Panaudoti tvarkomus žinybinius registrus.
3.
Organizuoti operatyvų ir visapusišką kriminalistinių tyrimų specialistų reagavimą į
sunkius ir labai sunkius bei didelį atgarsį sukėlusius nusikaltimus.
4.
Palaikyti LPKTC akreditaciją pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005, išlaikant ir
didinant personalo kompetenciją įgyvendinti ES Tarybos 2009 m. lapkričio 30 d. pamatinio
sprendimo 2009/905/TVR „Dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos“
nuostatas.
5.
Siekiant tobulinti LPKTC kvalifikaciją, gebėjimus ir sparčiau atlikti tyrimus,
dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis finansuojamus projektus bei rengti ir teikti paraiškas naujiems LPKTC projektams
finansuoti iš tarptautinių finansinių mechanizmų.
6.
Kriminalistinių tyrimų ir kitų padalinių pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas ir
kėlimas, mokymų organizavimas.
Galima įvardyti tokius pagrindinius veiksnius, darančius neigiamą įtaką LPKTC
galimybėms vykdyti jam pavestas funkcijas:
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– Netenkinantys poreikio žmogiškieji ištekliai. LPKTC darbuotojų, įtrauktų į objektų
tyrimo specialistų sąrašą, amžiaus didėjimas. 2016 m gruodžio 31 d. į Objektų tyrimo specialistų
sąrašą buvo įtrauktas 101 LPKTC darbuotojas. Iš jų 7 iki 30 m. (6,9 proc. visų darbuotojų); nuo
31 iki 40 m. – 30 (29,7 proc. visų darbuotojų); nuo 41 iki 50 m. – 37 (36,6 proc. visų darbuotojų);
nuo 51 iki 60 m. – 22 (21,8 proc. visų darbuotojų); virš 60 m. – 5 (5 proc. visų darbuotojų), t. y.
63,4 proc. darbuotojų yra vyresni nei 40 metų.
– Ribotos galimybės užtikrinti konkurencingą atlyginimą. Įvertinus valstybiniame ir
privačiame sektoriuje mokamus atlyginimus pastebima nemaža disproporcija. Todėl, ypač
informacinių technologijų ar biologinių tyrimų srityje, didėja rizika, kad patyrę šių sričių
darbuotojai gali pereiti dirbti į privatų sektorių.
Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu
Nr. AK-137 LPKTC pakartotinai akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai atlikti
alkoholio produktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, rankų pėdsakų, ginklų ir šovinių,
rašysenos ir parašų; transporto priemonių ir agregatų, įrankių ir (ar) mechanizmų pėdsakų,
žmogaus kraujo, seilių, spermos ir lytėjimo pėdsakų DNR kriminalistinius tyrimus. Tai padeda
užtikrinti LPKTC tyrimų rezultatų patikimumą, be to, taip vykdomi Europos Sąjungos Tarybos
pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų
akreditacijos reikalavimai dėl vienodų patikimumo standartų Europos Sąjungos šalyse, kad Europos
Sąjungoje būtų puoselėjama ir plėtojama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė.
Sparčiai besivystant technologijoms, organizuotos nusikalstamos grupuotės savo veikloje
vis labiau naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis – tai kelia vis didesnę grėsmę visuomenės ir
piliečių saugumui. Vienintelis būdas šiai grėsmei sumažinti – teisėsaugos įstaigų aprūpinimas
technologiškai modernesne įranga bei technika. Atsižvelgiant į LPKTC skirtas lėšas, objektų tyrimų
ir plėtros poreikių tenkinimas yra maksimaliai apribotas, todėl užtikrinant nustatytų funkcijų ir
tarptautinių įsipareigojimų 2018 m. vykdymą, bus siekiama, kad LPKTC aktyviau dalyvautų
Vidaus saugumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šalių bei Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšomis finansuojamuose projektuose tam, kad gautos lėšos ilguoju laikotarpiu būtų
panaudotos reikiamai laboratorinei tyrimų įrangai įsigyti.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastaruoju metus pastebimas ženklus Lietuvos
Respublikos gyventojų, kartu ir užregistruotų nusikalstamų veikų mažėjimas. Todėl tikėtina, jog ir
ateityje tai gali turėti įtakos LPKTC gautų užduočių atlikti objektų tyrimus skaičiaus pokyčiui, t. y.
galimam mažėjimui. LPKTC atliktų objektų tyrimų bei ekspertizių nuo gautų užduočių skaičiaus
santykis realiai ir parodo LPKTC veiklos efektyvumą.
LPKTC gautų užduočių atlikti objektų tyrimus ir pateiktų specialisto išvadų skaičius:
Metai
Gauta užduočių
Pateikta specialisto išvadų
2013
6742
7083
2014
6843
7046
2015
8184
9058
2016
7232
7955
2017
8699
8174
LPKTC planuotų ir atliktų (įvykdytų) objektų tyrimų bei ekspertizių nuo gautų užduočių skaičiaus
santykis (procentai):
Metai
Planuota
Įvykdyta
Įvykdymas procentais
2013
87
105
121
2014
87
103
118
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2015
2016
2017

88
87
87

106
110
94

LPKTC 2018 metų veiklos plano priedai:
1 lentelė. 2018 metų veiksmų planas.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.

____________________
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Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro
2018 metų veiklos plano
1 priedas
LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Programos ir
priemonės kodai
01.08
01.08.01.
01.08.01.04

01-04-01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai (Eur)
Įvykdymo
terminas Išlaidoms Turtui
įsigyti

Policijos departamento strateginio veiklos plano programa:
Visuomenės saugumo užtikrinimas.
Programos tikslas:
Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius.
Uždavinys:
Atlikti objektų tyrimus bei ekspertizes, dalyvauti tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas, teikti policijos ir kitoms šalies
ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę pagalbą.
1 priemonė:
Pagal Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centro
kompetenciją teikti specialistų
išvadas ir ekspertizės aktus,
koordinuoti ir kontroliuoti
kriminalistinių laboratorinių
tyrimų atlikimą ir kinologijos
veiklą kitose policijos įstaigose
bei vykdyti Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centro
bendrąsias ir specialiąsias
funkcijas.

1. Teikti LPKTC specialistų
išvadas ir ekspertizės aktus

1. LPKTC atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių dalis nuo
gautų užduočių (proc.):

LPKTC
vadovybė

2018 m.
I–IV ketv.

1.1. LPKTC gauta
užduočių atlikti objektų
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC atlikta objektų
tyrimų bei ekspertizių
(sk.)

LPKTC
vadovybė

2018 m.
I–IV ketv.

1.2. LPKTC BTS gauta
užduočių atlikti objektų

BTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

2334,0

2
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC BTS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)
1.3. LPKTC ITTS gauta
užduočių atlikti objektų
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC ITTS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)

ITTS
viršininkas

1.4. LPKTC DTS gauta
užduočių atlikti objektų
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC DTS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)

DTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

1.5. LPKTC TPTS gauta
užduočių atlikti objektų
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC TPTS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)

TPTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

1.6. LPKTC ChTS gauta
užduočių atlikti objektų
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC ChTS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)

ChTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.
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1.7. LPKTC ETS gauta
užduočių atlikti objektų
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC ETS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)

1.1. Teikti prioritetinės LPKTC
veiklos – biologinių,
informacinių technologijų;
narkotinių medžiagų LPKTC

ETS viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

1.8. LPKTC GSTTS gauta GSTTS
užduočių atlikti objektų
viršininkas
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC GSTTS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)

2018 m.
I–IV ketv.

1.9. LPKTC DAKTS
gauta užduočių atlikti
objektų tyrimus ir
ekspertizes (sk.)
LPKTC DAKTS atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių (sk.)

DAKTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

1.10. LPKTC KV gauta
užduočių atlikti objektų
tyrimus ir ekspertizes
(sk.)
LPKTC KV atlikta
objektų tyrimų bei
ekspertizių
(sk.)

KV viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

1.1.1.Atlikta Informacinių ITTS
technologijų objektų
viršininkas
tyrimų bei ekspertizių
dalis nuo gautų užduočių

2018 m.
I–IV ketv.

4
specialistų išvadas ir
ekspertizės aktus.

(proc.)
1.1.2.Atlikta biologinių
objektų tyrimų bei
ekspertizių dalis nuo
gautų užduočių (proc.)

BTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

1.1.3. Atlikta narkotinių
medžiagų objektų tyrimų
bei ekspertizių dalis nuo
gautų užduočių (proc.)

ChTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

1.2. Panaudoti tarnybinius šunis
surandant, užfiksuojant ir
paimant nusikaltimų žymes
įvykio vietose bei vykdant kitus
ikiteisminio tyrimo veiksmus

1.2.1. Įvykio vietos ir kiti KV viršininkas
ikiteisminio tyrimo
veiksmai, kai dalyvavo
LPKTC kinologai
(sk.)

2018 m.
I–IV ketv.

2. Užtikrinti tyrimų ir
ekspertizių atlikimą LPKTC
(išskyrus biologinius tyrimus)

2.1. Ne mažiau kaip 80
LPKTC
proc. gautų užduočių
vadovybė
(išskyrus užduotis,
siunčiamas atlikti į
Biologinių tyrimų skyrių)
atlikta greičiau nei per 30
d.

2018 m.
I–IV ketv.

3.1. Per ataskaitinį
laikotarpį panaudojus
DNR registro duomenis
nustatyta įtariamųjų
asmenų (sk.)

BTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

3.2. Per ataskaitinį
laikotarpį panaudojus
DAK duomenų registrą
nustatyta įtariamųjų
asmenų (sk.)

DAKTS
viršininkas

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC vadovo metinės užduotys

3. Efektyviai panaudoti
pėdsakus atskleidžiant
nusikalstamas veikas.

4. Užtikrinti įvykio vietos

4.1. Parengti ir patvirtinti LPKTC

2018 m.

5
apžiūros kokybę.
LPKTC vadovo metinės užduotys

standartinių veiklos
vadovybė
procedūrų –
rekomendacijų,
reglamentuojančių įvykio
vietų apžiūras, paketą

I–IV ketv.

4.2. Organizuoti įvykio
vietos apžiūros mokymus
ne mažiau kaip 2000
pareigūnų
5. Parengti DNR tyrimų išlaidų 5.1. Parengta DNR tyrimų LPKTC
padengimo tvarką.
išlaidų padengimo tvarka vadovybė

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC vadovo metinės užduotys

6. Užtikrinti tinkamą LPKTC
vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą.

6.1. Atlikta vidaus
kontrolės procedūrų,
suteikta praktinė ir
metodinė pagalba
išvykstant į vietą (sk.)

7. Įvertinti atskirų tyrimų rūšių
efektyvumą (rezultatų
naudingumą) bei parengti
rekomendacijas šalies aps. VPK

7.1. Įvertintas atskirų
LPKTC
tyrimų rūšių efektyvumas vadovybė
(rezultatų naudingumas)
bei parengtos
rekomendacijos šalies
aps. VPK

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC
vadovybė

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC vadovo metinės užduotys

8.1. Atlikta kinologinės
veiklos šalyje analizė,
įvertintas šunų
panaudojimo
efektyvumas, parengtas
kinologo aprūpinimo
standartas

9. Vykdyti kovos su korupcija
policijoje programos tęstines

9.1. Įvykdyta kovos su
korupcija policijoje

AS vedėjas

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC vadovo metinės užduotys

8. Atlikti kinologinės veiklos
šalyje analizę, įvertinti šunų
panaudojimo efektyvumą,
parengti kinologo aprūpinimo
standartą

AS vedėjas

2018 m.
I–IV ketv.

6
priemones.

programos įgyvendinimo
priemonių plane numatytų
priemonių, (proc.)

10. Tęsti darbo užmokesčio
didinimo programos „Programa
1000“ įgyvendinimą ir
užtikrinti įsiskolinimų
nedidinimą 2018 m. pabaigoje
(palyginti su įsiskolinimais
2017 m. gruodžio 31 d., pagal
apskaičiuotus maksimalius
skolos rodiklius)

10.1. LPKTC
įsiskolinimas 2018 m.
gruodžio 31 d. sudarytų
ne daugiau kaip 23,0
(tūkst. Eur)

LPKTC
vadovybė

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC vadovo metinės užduotys

01-04-02

Užtikrinti Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centro
infrastruktūros funkcionavimą
ir plėtrą bei išlaikyti materialųjį
ir nematerialųjį turtą.

1. Racionaliai ir efektyviai
eksploatuoti bei prižiūrėti
LPKTC infrastruktūros
funkcionavimą ir plėtrą bei
išlaikyti materialųjį ir
nematerialųjį turtą.

1.1. LPKTC pirkimų
AS vedėjas
plano vykdymas
(numatytų ir atliktų
pirkimų skaičiaus santykis
(proc.)

2018 m.
I–IV ketv.

2. Užtikrinti statybų,
rekonstrukcijų, kapitalinio
remonto, paprastojo remonto
darbų, kitų įsigijimų atlikimą
laiku.

2.1. Pirminiuose lėšų LPKTC
(investicijų, turtui įsigyti, vadovybė
remonto
ir
kt.)
paskirstymo planuose
numatytų
priemonių
įgyvendinimas nustatytais
terminais – 100 proc.

2018 m.
I–IV ketv

2.2. Vidaus saugumo
fondo nacionalinės
programos projektų
numatytų priemonių
2018 metams
įgyvendinimas (proc.)

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC vadovo metinės užduotys

LPKTC
viršininko
pavaduotojas
V.
Ramanauskas

766,8

7

01-08

Teikti mokamas specialiąsias
paslaugas suinteresuotiems
asmenims.

Pastaba. Vartojamos santrumpos:
aps. VPK – apskričių vyriausieji policijos komisariatai;
AS – Administravimo skyrius;
BTS – Biologinių tyrimų skyrius;
ChTS – Cheminių tyrimų skyrius;

3. Įgyvendinti ES ir kitų
3.1. Įgyvendinami
finansinių priemonių lėšomis
projektai (sk.)
finansuojamus projektus,
gerinant LPKTC informacinės
ir kitos infrastruktūros
funkcionavimą ir užtikrinant jos 3.2. Projektai, kuriuose
plėtrą.
LPKTC dalyvauja
partnerių teisėmis
(skaičius)

LPKTC
viršininko
pavaduotojas
V.
Ramanauskas

2018 m.
I–IV ketv.

LPKTC
viršininko
pavaduotojas
V.
Ramanauskas

2018 m.
I–IV ketv.

1. Teikti mokamas paslaugas
1.1. Suteikta mokamų
asmenims ir vykdyti šaunamųjų paslaugų asmenims (sk.)
ginklų išbandymą.

AS vedėjas

2018 m.
I–IV ketv.

29,0

DAKTS – Daktiloskopinių tyrimų skyrius;
KVG – Kokybės vadybos grupė;
DTS – Dokumentų tyrimo skyrius;
KV – Kinologijos valdyba;
ETS – Ekonominių tyrimų skyrius;
LPKTC – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras.
GSTTS – Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų skyrius;
ITTS – Informacinių technologijų tyrimo skyrius;

___________________

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2018 metų
veiklos plano
2 priedas

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 2018–2020 METAMS

Kodas

Programos elementas

Vertinimo
kriterijaus kodas

Programos tikslas
Programos uždavinys
Atlikti
objektų
tyrimus
bei
ekspertizes, dalyvauti tiriant sunkių
ir
labai
sunkių
nusikaltimų
01.08.01.04. padarymo vietas, teikti policijos ir
kitoms šalies ikiteisminio tyrimo
įstaigoms mokslinę ir techninę
pagalbą

Rezultato kriterijus

P-01-08-01-04-01

P-01-08-01-04-02
P-01-08-01-04-03

01-04-01

Programos priemonė
Pagal
Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų
centro
kompetenciją teikti specialistų

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Produkto kriterijus
Objektų tyrimų ir ekspertizių, atliktų
per 30 dienų laikotarpį, dalis nuo
gautų užduočių (procentai)

Vertinimo kriterijaus reikšmė
2019
2018 metų planas/patvirtinta
metų
planas
I
I
III
ket
pus
ket
metų
metų
v.
m.
v.
62

DNR
pėdsakų
panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas veikas
2
efektyvumas (indeksas)
Rankų
pėdsakų
panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas veikas 1,175
efektyvumas (indeksas)
LPKTC atlikta objektų tyrimų bei
ekspertizių (skaičius)

1500

2020
metų
planas
metų

62

62

62

63

63

4

6

8

8

8

2,35

3,525

4,7

4,7

4,7

3000

4500

6100

6100

6100

2
išvadas ir ekspertizės aktus,
koordinuoti
ir
kontroliuoti
kriminalistinių laboratorinių tyrimų
atlikimą ir kinologijos veiklą kitose
policijos įstaigose bei organizuoti ir
vykdyti
Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų
centro
administravimo
ir
pagalbines
funkcijas
Atlikta prioritetinės LPKTC veiklos
sričių objektų tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)
Atlikta prioritetinės veiklos LPKTC
ITTS objektų tyrimų ir ekspertizių
(skaičius)
Atlikta prioritetinės veiklos LPKTC
BTS objektų tyrimų ir ekspertizių
(skaičius)
Atlikta prioritetinės veiklos LPKTC
ChTS objektų tyrimų ir ekspertizių
(skaičius)
Atlikta skubos tvarka objektų tyrimų
ir ekspertizių dalis nuo visų atliktų
tyrimų (procentai)
Naudojantis
Daktiloskopinių
duomenų registru nustatyta asmenų
(įtariamųjų) (skaičius)
Naudojantis DNR duomenų registru
nustatyta
asmenų
(įtariamųjų)
(skaičius)
Atlikta vidaus kontrolės procedūrų,
suteikta praktinė ir metodinė
pagalba išvykstant į vietą

750

1500

2250

3000

3000

3000

25

50

75

100

100

100

350

750

1050

1500

1500

1500

350

700

900

1050

1400

1400

100

100

100

100

100

100

100

210

320

430

430

430

110

220

340

470

470

470

1

2

3

5

5

5

3
(skaičius)
LPKTC
darbuotojai,
dalyvavę
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose (skaičius)
Organizuoti įvykio vietos apžiūros
mokymai aps. VPK darbuotojams.
Mokėsi ne mažiau kaip 2000
pareigūnų (sk.)

20

40

60

80

200

1000

1500

2000

0

50

100

100

100

100

100

100

0

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

100

100

LPKTC vadovo metinės užduotys

Parengtas ir patvirtintas standartinių
veiklos procedūrų – rekomendacijų,
reglamentuojančių įvykio vietų
apžiūras, paketas (proc.)
LPKTC vadovo metinės užduotys

Įvykdytų kovos su korupcija
policijoje programos įgyvendinimo
priemonių plano tęstinių priemonių
(proc.)
Parengtas DNR tyrimų išlaidų
padengimo tvarkos aprašas (proc.)
LPKTC vadovo metinės užduotys

Įvertintas atskirų tyrimų rūšių
efektyvumas (rezultatų
naudingumas) bei parengtos
rekomendacijos šalies aps. VPK
(proc.)
LPKTC vadovo metinės užduotys

Atlikta kinologinės veiklos šalyje
analizė, įvertintas šunų panaudojimo
efektyvumas, parengtas kinologo
aprūpinimo standartas (proc.)
LPKTC vadovo metinės užduotys

Ne mažiau kaip 80 proc. gautų

4
užduočių (išskyrus užduotis,
siunčiamas atlikti į Biologinių
tyrimų skyrių) atlikta greičiau nei
per 30 d.
LPKTC vadovo metinės užduotys

LPKTC įsiskolinimas 2018 m.
gruodžio 31 d. sudarytų ne daugiau
kaip (tūkst. Eur)

23,0

LPKTC vadovo metinės užduotys

01-04-02

Programos priemonė
Užtikrinti
Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų
centro
infrastruktūros funkcionavimą ir
plėtrą bei išlaikyti materialųjį ir
nematerialųjį turtą

LPKTC Viešųjų pirkimų plano
vykdymas (numatytų ir atliktų
pirkimų skaičiaus santykis (proc.)

Pirminiuose lėšų (investicijų, turtui
įsigyti, remonto ir kt.) paskirstymo
planuose
numatytų
priemonių
įgyvendinimas nustatytais terminais,
proc.

25

50

75

100

100

100

100

100

100

100

-

-

1000

2000

3000

4000

4000

4000

LPKTC vadovo metinės užduotys

Programos priemonė
Teikti
mokamas
specialiąsias
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims

LPKTC suteikta mokamų paslaugų
(skaičius)

_________________

