PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 5-V-556
LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO
2016 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:
Stiprinti policijos darbuotojų motyvaciją ir tobulinti gebėjimus užtikrinant viešąją tvarką ir
nusikalstamų veikų tyrimą
STRATEGINIO TIKSLO (KODAS 01) Gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę
PROGRAMA, EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS:

Visuomenės pasitikėjimas policija, procentais (kodas E-01-01)

Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų, procentais (kodas E-01-02)
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA

Visuomenės saugumo užtikrinimas
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VEIKLOS KONTEKSTAS

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – LPKTC) yra vienintelė Lietuvos
policijoje tokios paskirties teisės aktais pavestas 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 2016 m. veiklos prioritetai:
1. Didinti LPKTC veiklos efektyvumą (objektų tyrimų ir ekspertizių savalaikį atlikimą),
tobulinant ir optimizuojant vidaus administravimo procesus – prioretizuojant veiklos kryptis:
Informacinių technologijų; Biologinių; Cheminių objektų tyrimas ir diegiant naujų tyrimų rūšis ir
panaudojant tvarkomus registrus.
2. 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,
ir vykdyti jos plėtrą teritorinių policijos įstaigų padaliniuose ir atlikti monitoringą.
3. Vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1323
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 310 „Dėl Tarybos
Sprendimo 2008/615/TVR Dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su
terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“
pakeitimo nuostatas pagal LPKTC kompetenciją.
4. Dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinime bei rengti ir teikti paraiškas naujiems LPKTC
projektams finansuoti iš tarptautinių finansinių mechanizmų.
Pagrindiniais veiksniais, darančiais neigiamą įtaką LPKTC galimybėms vykdyti jai
pavestas funkcijas, 2016 metais galime įvardyti:
Netenkinantys poreikio žmogiškieji ištekliai. 2015 m gruodžio 1 d. LPKTC buvo 15 laisvų
pareigybių iš 159.
Netobula Lietuvos policijos objektų tyrimo specialistų rengimo sistema. Lietuvos policijos
mokykloje esanti mokymo infrastruktūra pagal policijos įstaigų poreikį negali užtikrinti tinkamo
Lietuvos policijos specialistų rengimo bei jų kvalifikacijos tobulinimo, o LPKTC kvalifikavimo
organizavimui neturi nei reikiamos infrastruktūros, nei būtino biudžetinio finansavimo.
Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2011 m. lapkričio 2d. įsakymu Nr.
V-140 buvo patvirtinta, kad LPKTC užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, t. y. atliekamų tyrimų
rezultatų patikimumas atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir LPKTC yra
pakartotinai akredituojamas atlikti: alkoholio produktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų,
rankų pėdsakų, ginklų ir šovinių, rašysenos ir parašų; transporto priemonių dalių autentiškumo;
transporto priemonių, agregatų ir ginklų identifikacinių numerių, įrankių/mechanizmų pėdsakų,
švino plombų, žmogaus kraujo, seilių ir spermos bei jų lyginamųjų pavyzdžių, lytėjimo pėdsakų
kriminalistinius tyrimus. Įgyvendinus Europos Sąjungos tarybos pamatinį sprendimą
2009/905/TVR „Dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų tiekėjų akreditacijos“ bei siekiant
trumpinti ikiteisminių tyrimų atlikimo terminus, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės,
Panevėžio ir Šiaulių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padaliniuose
nuo 2015 metų akredituoti daktiloskopiniai tyrimai, ir tai leis LPKTC 2016 metais ženkliai
sumažinti objektų tyrimų ir ekspertizių eiles tiriant prioritetinius nusikaltimus.
Viena iš LPKTC veiklos sričių – Lietuvos policijos objektų tyrimo specialistų
administravimas, tiesiogiai sietinas su LPKTC iškeltų tikslų siekimu, veiklos efektyvumu ir
rezultatais, funkcijomis ir jų tinkamu įgyvendinimu. Didžiausioji personalo valdymo problema, jo
kaita, kurios pagrindinė priežastis, t. y. tarnybą palieka specialistai-pareigūnai, ištarnavę vidaus
reikalų sistemoje 20 ir daugiau metų, o į naujų specialistų rengimą nėra „investuojama“.
Sparčiai besivystant technologijoms organizuotos nusikalstamos grupuotės savo veikloje vis
labiau naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis – tai kelia vis didesnę grėsmę visuomenės ir
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piliečių saugumui. Vienintelis būdas šiai grėsmei sumažinti – teisėsaugos įstaigų aprūpinimas
technologiškai modernesne įranga bei technika. Ankstesni asignavimų mažinimai neigiamai
atsiliepė visai teisėsaugos struktūrų, tame tarpe ir LPKTC veiklos (pasirengimo) kokybei,
efektyviam resursų paskirstymui, darbo planavimui, tiesioginiam įstaigos efektyvumui ir darbo
organizavimui. Taip pat reikia konstatuoti, kad augant infliacijai šalyje bei didėjant paslaugų ir
prekių kainoms, lėšos, skiriamos įvairioms LPKTC veiklos rūšims, keletą metų nėra didinamos arba
buvo didinamos labai nežymiai. Atsižvelgiant į LPKTC skirtas lėšas, objektų tyrimų ir plėtros
poreikių tenkinimas yra maksimaliai apribotas, todėl užtikrinant nustatytų funkcijų ir tarptautinių
įsipareigojimų 2016 m. vykdymą, LPKTC sieks aktyviau dalyvauti Vidaus saugumo fondo,
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šalių bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis
finansuojamuose projektuose.
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 ženkliai ir ateityje įtakos LPKTC gautų užduočių atlikti objektų tyrimus
skaičiaus neigiamą pokytį, t.y. sumažėjimą. 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
2009
11026
10347
2010
9620
9461
2011
8439
7991
2012
7040
7448
2013
6742
7083
2014
6843
7046
2015
8184
9058
LPKTC planuotų ir atliktų (įvykdytų) objektų tyrimų bei ekspertizių nuo gautų užduočių
skaičiaus santykis (procentai)
Metai
Planuota
Įvykdyta
Įvykdymas procentais
2010
87
96
110
2011
85
95
112
2012
85
106
124
2013
87
105
121
2014
87
103
118
2015
87
111
128
LPKTC 2016 metų veiklos plano priedai:
1 lentelė. 2016-ųjų metų veiksmų planas.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.

Viršininkas

Darius Žvironas

LPKTC 2016-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Visuomenės saugumo užtikrinimas (01.08) tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
01-04-01

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 LPKTC atlikta objektų LPKTC
išvadas ir ekspertizės aktus
tyrimų bei ekspertizių dalis vadovybė
nuo
gautų
užduočių
(procentai)
ITTS
1.1. Teikti
prioritetinės 1.1.1. Atlikta Informacinių viršininkas
LPKTC veiklos – Biologinių, technologijų objektų tyrimų
Informacinių technologijų; bei ekspertizių dalis nuo
Narkotinių
medžiagų gautų užduočių
LPKTC specialistų išvadas ir (procentai)
BTS
ekspertizės aktus.
1.1.2.Atlikta
biologinių viršininkas
objektų
tyrimų
bei
ekspertizių dalis nuo gautų
užduočių (procentai)
1.1.3.Atlikta
Narkotinių ChTS
medžiagų objektų tyrimų viršininkas
bei ekspertizių dalis nuo
gautų užduočių (procentai)
LPKTC
1.2.
Teikti
LPKTC
LPKTC atlikta pagal
vadovybė
specialistų
išvadas
ir aukščiausio prioriteto (AA)
ekspertizės aktus
pagal nusikalstamų veikų tyrimus
aukščiausio prioriteto (AA) objektų
tyrimų
bei
nusikalstamų veikų tyrimus
ekspertizių dalis nuo gautų
užduočių (procentai)

2016 m.
I–IV
ketvirčiai

2137,7

01-04

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.3.Teikti LPKTC specialistų
išvadas ir ekspertizės aktus
per
LPKTC
vadovybės
nustatytą terminą

Vertinimo kriterijai

LPKTC gauta užduočių
atlikti per nustatytą terminą
objektų
tyrimus
ir
ekspertizes
(skaičius)
LPKTC atlikta per LPKTC
vadovybės
nustatytą
terminą objektų tyrimų bei
ekspertizių
(skaičius)
1.3.1.LPKTC BTS gauta
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC BTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)
1.3.2.LPKTC ITTS gauta
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC ITTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)

Atsakingi
vykdytojai

LPKTC
vadovybė

BTS
viršininkas

ITTS
viršininkas

Įvykdymo
terminas

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai

1.3.3.LPKTC DTS gauta
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC DTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)
1.3.4.LPKTC TPTS gauta
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC TPTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)
1.3.5.LPKTC ChTS gauta
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC ChTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)

Atsakingi
vykdytojai

DTS
viršininkas

TPTS
viršininkas

ChTS
viršininkas

Įvykdymo
terminas

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai

1.3.6.LPKTC ETS gauta
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC ETS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)
1.3.7.LPKTC GSTTS gauta
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC GSTTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)
1.3.8.LPKTC
DAKTS
gauta užduočių atlikti per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC DAKTS atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)

Atsakingi
vykdytojai

ETS viršininkė

GSTTS
viršininkas

DAKTS
viršininkas

Įvykdymo
terminas

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.4. Panaudoti tarnybinius
šunis surandant, užfiksuojant
ir paimant nusikaltimų
žymes įvykio vietose bei
vykdant kitus ikiteisminio
tyrimo veiksmus
2. Efektyviai
panaudoti
pėdsakus
atskleidžiant
nusikalstamas veikas

Vertinimo kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

1.3.9. LPKTC KV gauta KV viršininkas
užduočių
atlikti
per
nustatytą terminą objektų
tyrimus ir ekspertizes
(skaičius)
LPKTC KV atlikta per
nustatytą terminą objektų
tyrimų bei ekspertizių
(skaičius)
Įvykio vietos, ir kiti KV viršininkas
ikiteisminio
tyrimo
veiksmai, kuriose dalyvavo
LPKTC kinologai
(skaičius)
LPKTC
vadovybė
2.1.
Per
ataskaitinį
laikotarpį panaudojus DNR
registro duomenis nustatyta
įtariamųjų asmenų
(skaičius)
2.2.
Per
ataskaitinį
laikotarpį panaudojus DAK
duomenų registrą nustatyta
įtariamųjų asmenų
(skaičius)

BTS
viršininkas

DAKTS
viršininkas

Įvykdymo
terminas

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Vertinimo kriterijai

LPKTC objektų tyrimų
atliekamų
taikant
akredituotus pagal LST EN
ISO/IEC 17025 metodus,
dalis (proc.)
Parengta LPKTC įsakymų,
4.
Vykdyti
teisėkūros
nurodymų tarnybos eigos,
procesą ir norminių teisės
veiklos
klausimais
aktų rengimą
(skaičius)
5. Užtikrinti tinkamą LPKTC Atlikta vidaus kontrolės
vidaus kontrolės sistemos
procedūrų, suteikta
funkcionavimą
praktinė ir metodinė
pagalba išvykstant į vietą
(skaičius)
6. Suteikti (pratęsti) kinologo Darbuotojų,
parengtų
kvalifikaciją LPKTC ir
LPKTC ir įgijusių kinologo
teritorinių policijos įstaigų
kvalifikaciją dalis
kinologams
(procentais)
7. Organizuoti LPKTC ir LPKTC ir teritorinių
teritorinių policijos įstaigų policijos įstaigų
kriminalistinių
tyrimų kriminalistinių tyrimų
padalinių objektų tyrimo padalinių darbuotojų,
specialistų
kvalifikacijos tobulinusių kvalifikaciją
įgijimo ir ugdymo procesą
LPKTC (skaičius)
8. Aktyvinti LPKTC
Organizuota renginių ir
bendradarbiavimą su
priemonių visuomenei
visuomene, gerinti policijos
(skaičius)
įvaizdį, didinti visuomenės
pasitikėjimą policija

Atsakingi
vykdytojai

LPKTC
vadovybė

AS viršininkas

AS viršininkas

KV viršininkas

AS viršininkas

AS viršininkas

Įvykdymo
terminas

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

9. Vykdyti kovos su
korupcija policijoje
programos tęstines
priemones
Užtikrinti
Lietuvos
policijos
kriminalistinių
tyrimų
centro
informacinės
ir
kitos
infrastruktūros funkcionavimą ir
plėtrą bei išlaikyti materialųjį ir
nematerialųjį turtą.

762,1

01-04-02

Įvykdyta kovos su
AS viršininkas
korupcija policijoje
programos įgyvendinimo
priemonių plane numatytų
priemonių, (procentai)
1. Racionaliai ir efektyviai 1.1. LPKTC pirkimų plano AS viršininkas
eksploatuoti bei prižiūrėti vykdymas (numatytų ir
LPKTC informacinės ir kitos atliktų pirkimų skaičiaus
infrastruktūros
santykis (procentai)
funkcionavimą ir plėtrą bei
išlaikyti
materialųjį
ir
nematerialųjį turtą
2. Aprūpinti LPKTC ir
2.1. Surinkti teritorinių
AS viršininkas
teritorinių policijos įstaigų
policijos įstaigų medžiagų
kriminalistinių tyrimų
reikalingų tyrimams atlikti
padalinius tyrimams atlikti
poreikį (skaičius)
reikiamomis medžiagomis
2.2. Aprūpinti LPKTC ir
teritorinių policijos įstaigų
kriminalistinių tyrimų
padalinius tyrimams atlikti
reikiamomis medžiagomis
pagal nustatytą poreikį
(procentai)

Įvykdymo
terminas

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

0,00

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

3.1. Įgyvendinami projektai LPKTC
(skaičius)
viršininko
pavaduotojas
G. Birmontas

1203453*

3. Rengti ir įgyvendinti ES
ir kitų finansinių priemonių
lėšomis finansuojamus
projektus, gerinant LPKTC
informacinės ir kitos
infrastruktūros
funkcionavimą ir užtikrinant
jos plėtrą

Vertinimo kriterijai

3.2. Projektai, kuriuose
LPKTC dalyvauja partnerių
teisėmis (skaičius)

01-08

01-01-23

Įgyvendinti
projektą
„Lietuvos
policijos
(Kriminalistinių
tyrimų
centro ir Lietuvos kriminalinės
policijos biuro) gebėjimų stiprinimas“.

Vykdyti
veikas.

projekte

numatytas

01-08-01

Teikti mokamas specialiąsias
paslaugas suinteresuotiems
asmenims.

 Teikti mokamas paslaugas
asmenims ir vykdyti
šaunamųjų ginklų išbandymą

Įgyvendintos
Norvegijos
Karalystės
finansuojamo
projekto
„Lietuvos
policijos
gebėjimų
stiprinimas kovojant su
tarpvalstybiniu organizuotu
nusikalstamumu (LT 12)“
priemonės (procentai)
Išbandyta šaunamųjų
ginklų
(skaičius)

LPKTC
viršininko
pavaduotojas
G. Birmontas

2016 m.
I–IV
ketvirčiai

GSTTS
viršininkas

2016 m.
I–IV
ketvirčiai

Naudojami sutrumpinimai:
Finansų poskyris – FP; Kokybės vadybos grupė – KVG; Kinologijos valdyba – KV; Administravimo skyrius – AS; Cheminių tyrimų skyrius – ChTS; Informacinių
technologijų tyrimo skyrius – ITTS; Dokumentų tyrimo skyrius – DTS; Transporto priemonių tyrimo skyrius – TPTS; Ekonominių tyrimų skyrius – ETS; Ginklų,
sprogmenų ir trasologinių tyrimų skyrius – GSTTS; Biologinių tyrimų skyrius – BTS; Daktiloskopinių tyrimų skyrius - DAKTS

įsigytiTurtui

Asignavimai (Eur)
Išlaidoms

LPKTC 2016ŲJŲ METŲ
VEIKSMŲ
PLANASProgram
os ir priemonės
kodai

0,00

LPKTC 2016-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS

P-01-08-0104-01

P-01-08-0104-03
P-01-08-0104-04

01-04-01

metų

89

89

89

89

89

89

2

2

2

2

2,2

2,3

7,5

7,5

7,5

7,5

7,7

8

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

1500

3000

4500

6100

6100

6100

metų

Produkto kriterijus

P-01-08-0104-02

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 policijos
įstaigose bei organizuoti ir vykdyti
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų
centro administravimo ir pagalbines

metų

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

Rezultato kriterijus

2018ųjų
metų
planas

ketv.III

Programos tikslas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

pusm.I

Programos elementas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
20172016-ųjų metų
ųjų
planas/patvirtinta
metų
planas
I ketv.

Kodas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Objektų tyrimų ir ekspertizių,
atliktų per 30 dienų laikotarpį, dalis
nuo gautų AA ir A prioriteto
ikiteisminio
tyrimo
užduočių,
(procentai)
Specialistų veiklos, žinių ir įgūdžių
panaudojimo tiriant nusikaltimus
efektyvumas (indeksas)
DNR
pėdsakų
panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas veikas
efektyvumas (indeksas)
Rankų
pėdsakų
panaudojimo
atskleidžiant nusikalstamas veikas
efektyvumas (indeksas)
LPKTC atlikta objektų tyrimų bei
ekspertizių (skaičius)

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)
LPKTC atlikta objektų tyrimų bei
ekspertizių
pagal
aukščiausio
prioriteto (AA) nusikalstamų veikų
tyrimą (procentai)
Atlikta, per LPKTC vadovybės
nustatytą. terminą, objektų tyrimų ir
ekspertizių dalis nuo visų atliktų
tyrimų (procentai)
Įvykio vietos, ir kiti ikiteisminio
tyrimo veiksmai, kuriose dalyvavo
LPKTC kinologai (skaičius)
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)

610

1225

2085

2750

2760

2770

10

25

10

50

60

70

350

750

1050

1500

1500

1500

250

500

1000

1200

1200

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

100

150

200

210

210

50

50

50

55

55

60

80

170

350

380

400

450

100

200

300

400

450

500

Parengta
LPKTC
įsakymų,
nurodymų tarnybos eigos, veiklos
klausimais (skaičius)
Atlikta vidaus kontrolės procedūrų,
suteikta praktinė ir metodinė
pagalba išvykstant į vietą
(skaičius)
LPKTC darbuotojai, dalyvavę
kvalifikacijos tobulinime (skaičius)
Darbuotojai, parengti LPKTC ir
įgiję Lietuvos policijos objektų
tyrimo specialisto kvalifikaciją
(skaičius)
Parengta LPKTC ir teritorinių
policijos įstaigų kinologų
(skaičius)
Organizuota renginių ir priemonių
visuomenei
(skaičius)
Įvykdytų kovos su korupcija
policijoje programos įgyvendinimo
priemonių plano tęstinių priemonių,
(proc.)

01-04-02

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

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

Įgyvendintos Norvegijos Karalystės
finansuojamo projekto „Lietuvos
policijos gebėjimų stiprinimas
kovojant
su
tarpvalstybiniu
organizuotu nusikalstamumu (LT
12)“ priemonės (procentai)

35

70

105

140

130

120

1

1

1

3

4

5

20

40

60

80

80

80

5

10

15

20

25

25

18

35

52

70

70

70

5

10

15

20

21

22

100

100

100

100

100

100

25

50

75

100

100

100

25

50

75

100

-

-

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)

25

50

75

100

100

-

Planuojamų gauti pajamų už
teikiamas
paslaugas
ir
už
trumpalaikio
ir
ilgalaikio
11000 22000 33000
materialiojo
turto
nuomą
pervedimas į valstybės biudžetą,
(Eur)

45000

45000

45000

LPKTC išbandyta šaunamųjų
ginklų (skaičius)

4000

4000

4000

Programos uždavinys

01.08.01.08

Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą

Programos priemonė
Teikti mokamas specialiąsias paslaugas
suinteresuotiems asmenims

Viršininkas

P-01-08-0108-01

1000

2000

3000

Darius Žvironas

