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Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – LPKTC) yra Lietuvos policijos
ikiteisminio tyrimo kriminalistinio aptarnavimą užtikrinanti ir specialiąsias policijos funkcijas
vykdanti specializuota policijos įstaiga. 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 2017 metais, įgyvendindamas Policijos departamento prie vidaus reikalų
ministerijos (toliau –PD) 2015-2017 metų Strateginiame veiklos plane nustatytus prioritetus, siekė
efektyviai dirbti užtikrinant piliečių teises ir laisves, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką,
veiksmingai reaguoti į teisės pažeidimų, kuriais padaryta ar kėsinamasi padaryti labai sunkius,
sunkius, apysunkius nusikaltimus, tyrimą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas objektų tyrimams,
susijusiems su nusikalstamų veikų, atskleidžiant organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų
padarytų nusikaltimų, nelegalios narkotinių medžiagų apyvartos, nusikalstamų veikų elektroninėje
erdvėje, tyrimams. Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių LPKTC veiklą (apimtį ir rezultatus)
yra nusikalstamų veikų skaičiaus kitimas (padidėjimas arba sumažėjimas) šalyje, kadangi kintant
nusikalstamų veikų skaičiui atitinkamai pakinta ir skiriamų užduočių atlikti objektų tyrimus ar
ekspertizių ir atitinkamai atliekamų objektų tyrimų skaičius, t.y. LPKTC veiklos rezultatai.
Atkreiptinas taip pat dėmesys į tai, kad ikiteisminio tyrimo įstaigose įvykio vietų tyrimams
nėra skiriamas pakankamas dėmesys, tiek žmogiškųjų tiek finansinių išteklių prasme, manytina, kad
minimos priežastys ir ateityje gali įtakoti LPKTC gautų užduočių atlikti objektų tyrimus skaičiaus
neigiamą pokytį, t. y. galimą sumažėjimą. Tai rodė ir pastarųjų metų Lietuvoje registruotų
nusikalstamų veikų statistika: 2014 m. registruota 83 003 nusikalstama veika, 2015 m. - 69 355,
2016 – 59 314, 2017 jau šiek tiek didesnis – 64 004. 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
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Gauta užduočių
7040
6742
6843
8184
7232
8699

Pateikta specialisto išvadų
7448
7083
7046
9058
7955
8174

LPKTC planuotų ir atliktų (įvykdytų) objektų tyrimų bei ekspertizių nuo gautų užduočių
skaičiaus santykis (procentai)
Metai
2012
2013
2014

Planuota
85
87
87

Įvykdyta
106
105
103

Įvykdymas procentais
124
121
118

2015
2016
2017

87
87
87

97
110
94

112
126
108

Šiuo metu LPKTC keičiasi DNR duomenimis su 18 Europos Sąjungos valstybių narių
teisėsaugos institucijų, daktiloskopiniais duomenimis – su 20 valstybių. 2017 m. pagal PRUM‘o
sutartį buvo nustatyti 2135 sutapimai DNR duomenų apsikeitimo srityje ir tai ženkliai įtakojo
Lietuvos ir kitų šalių pareigūnų veiklos efektyvumą nustatant kaltus asmenis ir išaiškinant
nusikaltimus.
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 2017 m. vykdymą, LPKTC š.m. aktyviai dalyvo 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 reikiamos
laboratorinės tyrimų įrangos įsigijimui.
LPKTC svarbi veiklos sritis yra kinologija, kurioje tarnybiniai šunys naudojami narkotinių ir
psichotropinių medžiagų, lavonų ir jų dalių, sprogstamųjų medžiagų paieškai ir odorologiniams
objektų tyrimams atlikti. Taip pat tarnybiniai šunys yra išmokyti užtikrinti viešąją tvarką ir sekti
„karštais“ pėdsakais.
2017 metais tarnybiniai šunys šalyje buvo panaudoti 1956 kartus. Daugiausiai tarnybiniai
šunys naudoti sekant pėdsakais (521 kartai) bei ieškant narkotinių ir psichotropinių medžiagų (448
kartai). Dingusių arba įtariamųjų asmenų –220 kartų. Taip pat tarnybiniai šunys naudoti
prevencinių, reprezentacinių ar panašių renginių metu ( 537 kartus).

Viršininkas

Darius Žvironas

LIETUVOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO 2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO VEIKLOS REZULTATAI
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

1.1. LPKTC atlikta
LPKTC
objektų tyrimų bei
vadovybė
ekspertizių dalis nuo gautų
užduočių
94%

2017 m.
I–IV ketv.

1.1 Teikti prioritetinės LPKTC
veiklos – Biologinių,
Informacinių technologijų;
Narkotinių medžiagų LPKTC
specialistų išvadas ir
ekspertizės aktus.

1.1.1.Atlikta Informacinių ITTS
technologijų objektų
viršininkas
tyrimų bei ekspertizių
dalis nuo gautų užduočių
92%

2017 m.
I–IV ketv.

1.1.2.Atlikta biologinių
BTS
objektų tyrimų bei
viršininkas
ekspertizių dalis nuo gautų
užduočių
83%

2017 m.
I–IV ketv.

1.1.3. Atlikta Narkotinių
medžiagų objektų tyrimų
bei ekspertizių dalis nuo
gautų užduočių
85%

ChTS
viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

LPKTC
vadovybė

2017 m.
I–IV ketv.

1.2.Teikti LPKTC specialistų 1.2.1. LPKTC gauta
išvadas ir ekspertizės aktus per užduočių atlikti per

2200,3

0

LPKTC vadovybės nustatytą
terminą.

nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
8699
LPKTC atlikta per
LPKTC vadovybės
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
8174
1.2.2. LPKTC BTS gauta
užduočių atlikti per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
2045
LPKTC BTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
1706

BTS
viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

1.2.3. LPKTC ITTS gauta ITTS
užduočių atlikti per
viršininkas
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
240
LPKTC ITTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
209

2017 m.
I–IV ketv.

1.2.4. LPKTC DTS gauta
užduočių atlikti per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
1350
LPKTC DTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
1343

2017 m.
I–IV ketv.

DTS
viršininkas

1.2.5. LPKTC TPTS gauta TPTS
užduočių atlikti per
viršininkas
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
332
LPKTC TPTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
322

2017 m.
I–IV ketv.

1.2.6. LPKTC ChTS gauta ChTS
užduočių atlikti per
viršininkas
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
2834
LPKTC ChTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
2826

2017 m.
I–IV ketv.

1.2.7. LPKTC ETS gauta
užduočių atlikti per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
57
LPKTC ETS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
34

2017 m.
I–IV ketv.

ETS viršininkė

1.2.8. LPKTC GSTTS
GSTTS
gauta užduočių atlikti per viršininkas
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
622
LPKTC GSTTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
556

2017 m.
I–IV ketv.

1.2.9. LPKTC DAKTS
gauta užduočių atlikti per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
1145
LPKTC DAKTS atlikta
per nustatytą terminą
objektų tyrimų bei
ekspertizių
1090

DAKTS
viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

1.2.10. LPKTC KV gauta
užduočių atlikti per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
74
LPKTC KV atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
88

KV viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

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

1.3.1. Įvykio vietos, ir kiti KV viršininkas 2017 m.
ikiteisminio tyrimo
I–IV ketv.
veiksmai, kuriose
dalyvavo LPKTC
kinologai
38

2. Efektyviai panaudoti
pėdsakus atskleidžiant
nusikalstamas veikas.

2.1. Per ataskaitinį
laikotarpį panaudojus
DNR registro duomenis
nustatyta įtariamųjų
asmenų
304

BTS
viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

2.2. Per ataskaitinį
laikotarpį panaudojus
DAK duomenų registrą
nustatyta įtariamųjų

DAKTS
viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

asmenų
284
3. Užtikrinti LPKTC veiklos
atitiktį standarto LST EN
ISO/IEC 17025:2005
reikalavimams.

3.1. LPKTC objektų
tyrimų atliekamų taikant
akredituotus pagal LST
EN ISO/IEC 17025
metodus, dalis (proc.)
60%

LPKTC
vadovybė

2017 m.
I–IV ketv.

4. Užtikrinti tinkamą vidaus
kontrolės priemonių
įgyvendinimą.

4.1. Atlikta vidaus
kontrolės procedūrų,
suteikta praktinė ir
metodinė pagalba
išvykstant į vietą
0

AS vedėjas

2017 m.
I–IV ketv.

5. Suteikti (pratęsti) kinologo
kvalifikaciją LPKTC ir
teritorinių policijos įstaigų
kinologams.

5.1. Darbuotojų, parengtų
LPKTC ir įgijusių
kinologo kvalifikaciją
dalis
100%

KV viršininkas

2017 m.
I–IV ketv.

6. Organizuoti kvalifikacijos
tobulinimo ir specialistų
rengimo kursus, praktinius
užsiėmimus ir pratybas, skirtus
policijos ir kitų teisėsaugos
institucijų darbuotojams.

6.1. Policijos ir kitų
AS vedėjas
teisėsaugos institucijų
darbuotojų, tobulinusių
kvalifikaciją, dalyvavusių
mokymo kursuose,
praktiniuose
užsiėmimuose ir
pratybose, ne mažiau kaip
1428

2017 m.
I–IV ketv.

7. Aktyvinti LPKTC
bendradarbiavimą su
visuomene, gerinti policijos
įvaizdį, didinti visuomenės
pasitikėjimą policija.

7.1. Organizuota renginių
ir priemonių visuomenei
50

AS vedėjas

2017 m.
I–IV ketv.

8. Vykdyti kovos su korupcija
policijoje programos tęstines

8.1. Įvykdyta kovos su
korupcija policijoje

AS vedėjas

2017 m.
I–IV ketv.

LPKTC vadovo metinės užduotys

priemones.

programos įgyvendinimo
priemonių plane numatytų
priemonių
100%

9. Užtikrinti LPKTC pareigūnų
darbo užmokesčio didinimo
programos II etapo
įgyvendinamą nuo 2017 m.
liepos 1 d.

9.1. Nuo 2017-07-01
LPKTC
pirminės grandies policijos vadovybė
pareigūno darbo
užmokestis atskaičius
mokesčius, ne mažiau
kaip, Eurais

LPKTC vadovo metinės užduotys

2017 m.
I–III ketv.

806
9.2. Nuo 2017-07-01
vidurinės grandies
policijos pareigūno darbo
užmokestis atskaičius
mokesčius, ne mažiau
kaip, Eurais
970
9.3. Nuo 2017-07-01
aukštesniosios grandies
policijos pareigūno darbo
užmokestis atskaičius
mokesčius, ne mažiau
kaip, Eurais
1050
10. Siekti mažinti LPKTC
tyrimų eiles iki ikiteisminio
tyrimo pareigūnams ir
prokurorams priimtinų.
LPKTC vadovo metinės užduotys

10.1. 80 proc. visų
AS vedėjas
LPKTC atliktų užduočių
atlikimo terminas neviršija
30 dienų
66%

11. Užtikrinti kriminalistinių

11.1. Atliktų

LPKTC

2017 m.
I–IV ketv.

2017 m.

tyrimų atlikimą.
LPKTC vadovo metinės užduotys

01-04-02

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

kriminalistinių tyrimų
skaičius ne mažesnis nei
2016 m.
8174 (2016 m. - 7955)

1.1. LPKTC pirkimų plano AS vedėjas
vykdymas (numatytų ir
atliktų pirkimų skaičiaus
santykis
95%

2017 m.
I–IV ketv.

1.2. Aprūpinti LPKTC ir AS vedėjas
teritorinių policijos įstaigų
kriminalistinių tyrimų
padalinius tyrimams atlikti
reikiamomis medžiagomis
pagal patvirtintą pirkimo
planą
100%

2017 m.
I–IV ketv.

2. Užtikrinti LPKTC
aprūpinimą laboratorine ir
kriminalistine įranga.

2.1. Vidaus saugumo
fondo nacionalinės
programos projektų
numatytų priemonių 2017
metams įgyvendinimas
100%

LPKTC
viršininko
pavaduotojas
G. Birmontas

2017 m.
I–IV ketv.

LPKTC
viršininko
pavaduotojas
G. Birmontas

2017 m.
I–IV ketv.

LPKTC
viršininko
pavaduotojas
G. Birmontas

2017 m.
I–IV ketv.

3. Įgyvendinti ES ir kitų
3.1. Įgyvendinami
finansinių priemonių lėšomis projektai
finansuojamus projektus,
14
gerinant LPKTC informacinės
ir kitos infrastruktūros
3.2. Projektai, kuriuose
funkcionavimą ir užtikrinant
LPKTC dalyvauja
jos plėtrą.
partnerių teisėmis
4
Teikti mokamas specialiąsias
paslaugas suinteresuotiems
asmenims.

I–IV ketv.

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

LPKTC vadovo metinės užduotys

01-08

vadovybė

1. Teikti mokamas paslaugas
asmenims ir vykdyti
šaunamųjų ginklų išbandymą.

Suteikta mokamų paslaugų AS vedėjas
asmenims
3199

2017 m.
I–IV ketv.

767,5

0

14,0

0

Santrumpos:
AS – Administravimo skyrius
BTS – Biologinių tyrimų skyrius
ChTS – Cheminių tyrimų skyrius
DAKTS – Daktiloskopinių tyrimų skyrius
DTS – Dokumentų tyrimo skyrius
ETS – Ekonominių tyrimų skyrius
GSTTS – Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų skyrius
ITTS – Informacinių technologijų tyrimo skyrius
KVG - Kokybės vadybos grupė
KV – Kinologijos valdyba
LPKTC – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

2 LENTELĖ
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 2017-2019 METAMS
Vertinimo kriterijaus reikšmė

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-01-08-01-04-03

01-04-01

2017-ųjų metų planas/patvirtinta

201
8ųjų
met
ų
plan
as
met
ų

Pat
virt
inta

I
pus
m.

III
ketv.

metų

metų

70

74%

71,4%

66%

94%

7,7

4,5

4,7

4,8

62%

4,7

3,7

3,3

4,4

94%

6100

4187

6154

8174

134%

Produkto kriterijus

P-01-08-01-04-02

Programos 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

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2017į
vykdy
mas
proce
ntais

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

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

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)
LPKTC atliktų objektų tyrimų
akredituotais pagal LST EN
ISO/IEC 17025 metodais dalis nuo
visų atliktų tyrimų (proc.)
Daktiloskopinių duomenų registro
pagalba
nustatyta
asmenų
(įtariamųjų) (skaičius)
DNR duomenų registro pagalba
nustatyta
asmenų
(įtariamųjų)
(skaičius)
Atlikta vidaus kontrolės procedūrų,
suteikta praktinė ir metodinė
pagalba išvykstant į vietą
(skaičius)
LPKTC
darbuotojai,
dalyvavę

2750

1988

3049

4218

153%

60

57

72

102

170%

1500

753

1298

1706

114%

1200

1178

1679

2410

201%

100

100%

100%

100%

100%

55

60%

60%

60%

109%

400

112

158

284

71%

450

136

222

304

68%

4

0

0

0

0%

80

78

106

106

133%

kvalifikacijos tobulinime (skaičius)
Policijos ir kitų teisėsaugos
institucijų darbuotojų, tobulinusių
kvalifikaciją, dalyvavusių mokymo
kursuose, praktiniuose
užsiėmimuose ir pratybose, ne
mažiau kaip (sk.)

900

608

631

1428

159%

32

77

122

174%

100%

100%

100%

100%

806

806

970

970

1050

1050

74%

71,4%

66%

4187

6154

8174

LPKTC vadovo metinės užduotys

Parengta LPKTC ir teritorinių
policijos įstaigų kinologų
70
(skaičius)
Įvykdytų kovos su korupcija
policijoje programos įgyvendinimo
100%
priemonių plano tęstinių priemonių,
(proc.)
Nuo 2017-07-01 pirminės grandies
policijos pareigūno darbo
užmokestis atskaičius mokesčius, ne
mažiau kaip, Eurais
LPKTC vadovo metinės užduotys

Nuo 2017-07-01 vidurinės grandies
policijos pareigūno darbo
užmokestis atskaičius mokesčius, ne
mažiau kaip, Eurais
LPKTC vadovo metinės užduotys

Nuo 2017-07-01 aukštesniosios
grandies policijos pareigūno darbo
užmokestis atskaičius mokesčius, ne
mažiau kaip, Eurais
LPKTC vadovo metinės užduotys

80 proc. visų LPKTC atliktų
užduočių atlikimo terminas neviršija
30 dienų (proc.)
LPKTC vadovo metinės užduotys

Atliktų kriminalistinių tyrimų
skaičius ne mažesnis nei 2016 m.

7955

103%

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.)
100%

52%

65%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4000

1762

2583

3199

80%

Vidaus saugumo fondo nacionalinės
programos projektų numatytų
priemonių 2017 metams
įgyvendinimas (proc.)
LPKTC vadovo metinės užduotys

Įgyvendintos Septintosios
bendrosios (2007–2013 metų)
programos projekto „Sensor System
for Detection of Criminal Chemical
Substances (CRIM-TRACK)“ Nr.
FP7-SEC-2012-313202. priemonės
(procentai)
Programos priemonė
Teikti
mokamas
specialiąsias
paslaugas
suinteresuotiems
asmenims

LPKTC suteikta mokamų paslaugų
(skaičius)

Viršininkas

Darius Žvironas

Parengė:
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro
Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nerijus Graibus

