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LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBA 
(policijos įstaigos pavadinimas) 

 
2011 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
2011 m. balandžio ___ d. Nr. _____________ 

  
Vilnius 

(parengimo vieta) 
 
POLICIJOS ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA  
 
POLICIJOS 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. 

 
POLICIJOS STRATEGINIS (-IAI) TIKSLAS (-AI) 
Strateginis tikslas (kodas 01) – gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę. Lietuvos kelių 

policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 metais vykdydama veiklą prisidės prie strateginio tikslo 
pasiekimo. Nustatyto efekto kriterijaus „Eismo įvykiuose žuvusių asmenų, skaičiuojant 1 000 000 
gyventojų, skaičiaus mažėjimas, lyginant su ankstesniais metais“ tiesiogiai susijęs su Tarnybos 
veikla. 
Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
2010 
metai 

2011 
metai 

2012 
metai 

2013 
metai 

E-01-03 Eismo įvykiuose žuvusių asmenų, 
skaičiuojant 1 000 000 gyventojų, 
skaičiaus mažėjimas, lyginant su 
ankstesniais metais, proc. 

10 8 5 5 

Eismo įvykiuose žuvusių asmenų, skaičiuojant 1 000 000 gyventojų, skaičiaus mažėjimas 
lyginant su ankstesniais metais, proc. 

 



 
LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Pėsčiųjų (vadeliotojų) daromų KET pažeidimų prevencija ir jų išaiškinimas, atsižvelgiant 
į metų ir paros laiką (atšvaitų, kitų šviesą atspindinčių elementų naudojimo, kitų šių eismo dalyvių 
pareigų kontrolė).   

2. Transporto priemonių vairuotojų blaivumo (apsvaigimo nuo narkotikų, kitų psichiką 
veikiančių medžiagų) kontrolė. 

3. Transporto priemonių vairuotojų pavojingo ir chuliganiško vairavimo, keliančio pavojų 
eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui, išaiškinimas. 

4. Neakivaizdus KET pažeidimų fiksavimas, naudojant specialiąsias technines priemones. 
5. Dviračių, mopedų, motociklų vairuotojų kontrolė (amžius, teisės vairuoti ir eksploatuoti 

transporto priemones turėjimas, važiavimo greitis, manevravimo taisyklių laikymasis, saugos 
šalmai, kitos saugos priemonės). 

6. Tęstinis antikorupcinių priemonių įgyvendinimas. 
 

 
 
VEIKLOS KONTEKSTAS IR REZULTATŲ ANALIZĖ 
 
Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra specializuota policijos įstaiga. 

Tarnybos tikslai ir veiklos kryptys nustatomi atsižvelgiant į Policijos departamento, kaip vidaus 
reikalų sistemos centrinės įstaigos, turinčios asignavimų valdytojo statusą ir atliekančios įstatymų ir 
kitų teisės aktų jai pavestas teisėsaugos ir teisėtvarkos užtikrinimo funkcijas ir įgyvendinančios 
šioje srityje valstybės politiką, 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 progresyvesnėmis priemonėmis. Efektyvi eismo kontrolės sistema suprantama 
kaip teisinių, techninių, organizacinių priemonių kompleksas, skirtas efektyviam eismo saugumui 
užtikrinti. 

Lietuvos keliais eismas kasmet intensyvėja. Įregistruotų šalyje transporto priemonių 
skaičius nuo 1 286 392 2000 m. išaugo iki 2 144 548 2010 m., (VĮ „Regitra“ duomenys). Didžiausi 
transporto ir krovinių srautai tenka valstybinės reikšmės keliams, iš kurių pagrindiniai yra Europos 
tinklo koridoriai. Lietuvoje yra 18 magistralinių kelių, kurių ilgis – 1 738,5 kilometrų. Automobilių 
kuro kaina išlieka stabiliai aukšta. Naujų automobilių pardavimai ženkliai mažėja. Valstybės 
institucijos, įmonės ir įstaigos, privatus sektorius ir piliečiai priversti taupyti. Finansiniai srautai ir 
darbo užmokestis yra mažinami, didėja bedarbių bei bankrutavusių įmonių skaičius. Dėl to 
manytina, kad 2011 metais kaip ir 2010 metais turėtų mažėti transporto priemonių srautai. 

 
Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir 

uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ 2008 m. rugpjūčio 5 d. sutartimi Nr. S-1038, Tarnyboje nuo 
2009 m. kovo 12 d. pradėjo veikti transporto priemonių greičio matavimo sistemos ,,Multa Radar“ 
užfiksuotų duomenų apdorojimo centras. Nuo 2009 m. gruodžio 11 d. į Tarnyboje esantį duomenų 
apdorojimo centrą patenka duomenys iš visų sumontuotų 151 stacionarių ir 13 mobilių greičio 
matavimo prietaisų. 

2010 m. sausio 15 d. pradėjo funkcionuoti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo 
įvykių registras (toliau – ATPEIR). ATPEIR paskirtis yra kaupti duomenis apie administracinius 
teisės pažeidimus ir eismo įvykius. Fiksuojant administracinį teisės pažeidimą ATPEIR iš karto 
formuojamas elektroninis administracinio teisės pažeidimo protokolas. Duomenis apie 
administracinį teisės pažeidimą arba duomenis apie eismo įvykį į ATPEIR galima įvesti iš bet 



kurios darbo vietos ar automobilio, kuriame yra įrengtas kompiuteris. Tai leidžia sutaupyti lėšas, 
skirtas specialių blankų gamybai ir įsigijimui.  

2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 257 „Dėl 
Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011-2017 metų programos patvirtinimo“ patvirtinti Valstybinės 
saugaus eismo plėtros 2011-2017 metų programą, kurios strateginis tikslas – gerinant eismo 
saugumo būklę pasiekti, kad pagal žuvusių eismo dalyvių skaičių, tenkantį 1 mln. šalies gyventojų, 
Lietuva atsidurtų tarp 10 geriausiais rezultatais pasižyminčių Europos Sąjungos valstybių (arba ne 
daugiau kaip 60 žuvusiųjų vienam milijonui gyventojų). 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 5-V-334 yra 
patvirtinti Tarnybos nuostatai, atsižvelgiant Tarnybai formuluojamus uždavinius, numatytas 
funkcijas, įgaliojimus bei atsakomybę, Tarnyba siekia, kad policijos vykdoma eismo priežiūros 
funkcija taptų efektyvesnė, turėtų didesnę įtaką avaringumo mažinimui ir eismo dalyvių saugumui. 

Tarnybos paskirtis yra pagal suteiktus policijos generalinio komisaro įgaliojimus kartu su 
Policijos departamentu atstovauti policijai valstybinėje eismo saugumo sistemoje, vykdyti eismo 
priežiūrą Lietuvos Respublikos keliuose, taip pat vykdyti kitas teisės aktuose pavestas tam tikras 
specialiąsias funkcijas šalies mastu ir neteritoriniu principu. Pagrindiniai Tarnybos uždaviniai yra 
policijos strategijos saugaus eismo priežiūros srityje formavimas ir šios strategijos įgyvendinimo 
koordinavimas bei kontrolė; prioritetinių krypčių ir priemonių saugiam eismui gerinti nustatymas; 
šalies policijos įstaigų veiklos eismo priežiūros srityje koordinavimas ir kontrolė; eismo įvykių ir 
Kelių eismo taisyklių pažeidimų prevencija; eismo priežiūros vykdymas ir viešosios tvarkos 
palaikymas Lietuvos Respublikos keliuose; šalies vadovų bei kitų oficialių delegacijų eskortavimas 
ir lydėjimas; nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų keliuose užkardymas, pagal kompetenciją 
migracinių procesų kontrolė; pagal kompetenciją specialiųjų policijos akcijų organizavimas ir 
vykdymas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje; pagal kompetenciją korupcijos prevencijos 
priemonių organizavimas bei vykdymas. 

Tarnyboje yra 118 pareigybių (102 statutiniai valstybės tarnautojai, 1 karjeros valstybės 
tarnautojas ir 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). 2011 m. sausio 1 d. Tarnyboje dirbo 
114 darbuotojų: 96 statutiniai valstybės tarnautojai (13 aukštesniosios grandies pareigūnų, 12 
vidurinės grandies pareigūnų, 71 pirminės grandies pareigūnas), 1 karjeros valstybės tarnautojas ir 
17 darbuotojų (pagal darbo sutartis). 

2011 metams Policijos departamentas prie VRM Tarnybos vykdomoms programoms skyrė 
5 290,9 tūkst. Lt, iš jų 3 524,7 darbo užmokesčiui ir 41,5 tūkst. Lt – Specialiųjų funkcijų vykdymo 
programai). 

Tarnyba turi 26 skaitmeninius telefonus „Lucent“, skaitmenines TETRA ryšio radijo stotis: 
44 automobilines, 55 nešiojamas bei 10 motociklinių radijo stočių. Tarnyba pavestoms funkcijoms 
atlikti naudoja 46 kompiuterius, iš kurių 14 kompiuterių, skirti susisiekimui su duomenų bazėmis 
bei 30 automobilinių kompiuterių su spausdintuvais, skirtų susisiekti su duomenų bazėmis.  

Policijos departamento prie VRM Policijos pajėgų valdymo sistemoje yra sudaryta 
galimybė stebėti 30 tarnybos patrulinių automobilių. Pagrindinis Tarnybos policijos pareigūnų 
dislokacijos vietos nustatymo imtuvų, GPS imtuvų, naudojimas tiesioginiame darbe garantuoja 
tikslų patrulio vietos, koordinačių, judėjimo krypties bei greičio, laiko ir atstumo atvaizdavimą 
vektoriniame žemėlapyje. Reikalui esant GPS imtuvas, nenaudojant policijos radijo ryšio, gali 
tarnauti kaip pagalbos signalo perdavimas Tarnybos pareigūnams organizuojantiems patrulių veiklą. 
Visi iš GPS imtuvų gauti duomenys gali būti saugomi ir bet kada atkuriami peržiūrėjimui.Lietuvos 
policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 5-V-187 „Dėl Lietuvos 
kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro, Lietuvos policijos 
eismo priežiūros tarnybos ir Viešosios policijos apsaugos tarnybos vidaus kontrolės tvarkos aprašų 
patvirtinimo“ nurodytų specializuotų policijos įstaigų vadovai įpareigoti užtikrinti vidaus kontrolės 
tvarkos aprašų nuostatų įgyvendinimą, patikslinti įstaigų veiklos planus ir kai kurių darbuotojų 
pareigybių aprašymus, rengti vidaus kontrolės priemonių suvestines bei nustatyta tvarka informuoti 
Policijos departamentą. 

2010 metais Lietuvoje užregistruoti 3 625 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. Žuvo 



300 eismo dalyvių (47 iš jų dėl sužeidimų mirė ne eismo įvykio vietoje), 4 328 sužeisti. Tai 
mažiausias žuvusių žmonių skaičius Lietuvoje nuo 1961 metų (žuvo 353 žmonės). Dėl neblaivių 
vairuotojų kaltės įvyko 243 eismo įvykiai. Vienam milijonui gyventojų tenka 92 eismo įvykiuose 
žuvę žmonės (2009 metais – 111; 2008 metais – 149; 2007 metais – 221; 2000 metais – 184; 1991 
metais – 316). Europos Bendrijos komunikate „Dvigubas aukų skaičiaus sumažinimas Europos 
Sąjungos kelių eismo įvykiuose – bendra pareiga“ (2003 m. birželio 2 d., COM (2003) 311, 
galutinis) buvo suformuluota veiklos strategija, padėsianti įgyvendinti Europos Sąjungos užsibrėžtą 
tikslą – iki 2010 metų per pusę sumažinti žuvusiųjų skaičių eismo įvykiuose. 2001 metais Lietuvoje 
žuvo 706 žmonės, 2004 metais – 752 žmonės, 2007 metais – 740 žmonių, 2008 metais – 499 
žmonės, 2009 metais – 370, 2010 metais – 300 žmonių (57,5 proc. mažiau negu 2001 metais). 2010 
metais, palyginti su 2009-aisiais, eismo įvykių skaičius sumažėjo 4,7 proc. (arba užregistruota 180 
įvykių mažiau), žuvo žmonių 18,9 proc. arba 70 mažiau, sužeista 2,2 proc. arba 98 mažiau. Įvykių 
dėl neblaivių vairuotojų kaltės – 69 įvykiais arba 22,1 proc. mažiau. 

Tarnybos prižiūrimuose magistraliniuose keliuose 2010 metais įvyko 235 eismo įvykiai – 
tai 17,3 proc. mažiau nei 2009 metais (284 eismo įvykiai). Tarp šių įvykių – 28 (2009 m. – 38), 
kuriuose nukentėjo žmonės, t. y. tokių eismo įvykių sumažėjo 26,3 proc. Įvykiuose žuvo 7 eismo 
dalyviai (2009 m. – 11), t. y. žuvusiųjų skaičius sumažėjo 36,4 proc., bei buvo sužeisti 37 žmonės 
(2009 m. – 45), 17,8 proc. mažiau nei 2009 metais. Vertinant pateiktus avaringumo rodiklius, 
galima konstatuoti, kad 2010 metais visi pagrindiniai avaringumo rodikliai, palyginti su 2009 
metais, vidutiniškai sumažėjo 24,4 procentais. 

Pareigūnai, vykdydami eismo priežiūrą Tarnybos prižiūrimuose magistraliniuose keliuose 
ir organizuodami reiduose Lietuvos miestuose (rajonuose), išaiškino 13 721 KET pažeidimą (2009 
metais – 15 182), arba 10,6 proc. mažiau nei 2009 metais. Tarp šių pažeidimų 911,  padaryti 
užsienio šalių piliečių. Išaiškinti 208 neblaivūs (apsvaigę nuo narkotikų) vairuotojai (2009 metais – 
272), 30 neblaivių dviračių vairuotojų, 67 asmenys, neturintys teisės vairuoti transporto priemones         
(2009 metais – 110), 606 pėsčiųjų padaryti KET pažeidimai (2009 metais – 687), 866 naudojimosi 
saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimų (2009 metais – 1 346).  

Stacionaria greičio matavimo sistema „PoliScan Speed“ 2010 m. sausio 1–gruodžio 31 d. 
užfiksuota 10 616 pažeidimų. Stacionaria greičio matavimo sistema ,,Multa Radar“ buvo užfiksuoti 
124 442 pažeidimai. 

Tarnybos pareigūnai 84 kartus (2009 metais – 126) lydėjo ir eskortavo Lietuvos 
Respublikos vadovus, kitų valstybių oficialias delegacijas, aptarnavo oficialius ir darbo vizitus. 
Vizitų metu transporto priemonėmis (automobiliais ir motociklais) lydėtos oficialios delegacijos. 
Atliktas ir 121 komercinis lydėjimas (925 darbo valandos), kuriuose dalyvavo 292 Tarnybos 
pareigūnai. 

Tarnyba, analizuodama eismo įvykių statistiką šalyje, savo iniciatyva, taip pat teritorinėms 
policijos įstaigoms prašant praktinės pagalbos, organizavo 156 specialiąsias prevencines saugaus 
eismo užtikrinimo priemones (reidus). Suteikta pagalba 9 teritorinėms ir specializuotoms policijos 
įstaigoms. 

Tarnybos pareigūnai išaiškino ar dalyvavo išaiškinant 40 nusikalstamų veikų ir 
administracinių teisės pažeidimų atvejų. Į teritorines policijos įstaigas pristatė 34 asmenis, įtarus 
padarius nusikalstamas veikas. Tarnyba glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro padaliniais. Bendrose policinėse priemonėse dalyvauta 15 kartų. Jų metu buvo panaudota 19 
Tarnybos transporto priemonių ir 38 pareigūnai, kurie dirbo 120 valandų. 
 

 
 
2011 metų veiklos plano priedai: 
1 lentelė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų, 

prioritetų, tarpinstitucinių programų ir planų priemonių įgyvendinimas. 
2 lentelė. 2011-ųjų metų veiksmų planas. 
3 lentelė. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė. 



 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
laikinai einantis viršininko pareigas                 _____________                Jaunius Malinauskas 
(įstaigos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) 

 
 

Parengė 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
Veiklos organizavimo skyriaus 
vyriausiasis specialistas                                   _____________             Audrius Valatka 
         (pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2011 metų veiklos plano  
priedas 

 
1 lentelė. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS NUOSTATŲ, PRIORITETŲ, 

TARPINSTITUCINIŲ PROGRAMŲ IR PLANŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

 
Eil. 
Nr. Dokumentas Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo data 

5.  Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (LRV 2009 m. rugsėjo 
16 d. nutarimu Nr. 1247 išdėstyta 
nauja redakcija) (Žin. 2009,  Nr. 
121-5215) 

204.12. Teikti Statistikos departamentui prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės duomenis – per kelių 
transporto įvykius sužeistų gyventojų skaičius per 
metus, iš viso ir 100 000 gyventojų 

Lietuvos kelių policijos 
tarnybos (toliau – 
LKPT) Veiklos 

organizavimo skyriaus 
(toliau – VOS) vyriaus. 
specialistas D. Kulvietis 

Oficialiosios 
statistikos darbų 

programoje 
numatytais 
terminais 

11. Jono Pauliaus II piligrimų kelio 
kūrimo ir jo objektų pritaikymo 
piligrimų ir turizmo reikmėms 
2007–2013 m. programa, 
patvirtinta LRV 2007 m. 
rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 842 
(Žin., 2007, Nr. 92-3687)  

4.1.1 Prisidėti prie Jono Pauliaus II piligrimų kelio ir jo 
objektų saugumo užtikrinimo per masinius renginius* 

LKPT VOS viršininkas 
J. Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

18. Nacionalinė narkotikų kontrolės ir 
narkomanijos prevencijos 2010–
2016 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Seimo 2010 
m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-
1078  (Žin. 2010, Nr.132-6720) 

2.3. Dalyvauti gerinant asmenų (ypač vaikų ir jaunimo, 
taip pat transporto priemonių vairuotojų) apsvaigimo 
nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų 
medžiagų nustatymo galimybes 

LKPT VOS ir 
Administracinės veiklos 
skyrius (toliau – AVS) 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

20. Viešojo administravimo 
tobulinimo tarpinstitucinis veiklos 
planas, patvirtintas LRV 2011 m. 
sausio 26 d. nutarimu Nr. 131 
(Žin. 2011, Nr.15-680) 

2.2.48. sukurti elektroninių paslaugų informacinę 
sistemą, skirtą fiziniams ir juridiniams asmenims ne 
ginčo tvarka paskirtoms baudoms administruoti   

LKPT VOS ir AVS 2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 



Eil. 
Nr. Dokumentas Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo data 

1. LRV 2011 m. kovo 2 d. nutarimas 
Nr. 257 „Dėl valstybinės saugaus 
eismo plėtros 2011 – 2017 metų 
programos patvirtinimo“ 

Vykdyti Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 
metų programos priemones 

 2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

  1. Užtikrinti eismo dalyvių švietimą saugaus eismo 
srityje: 
Šiaulių AVPK įrengti saugaus eismo (saugaus elgesio) 
klasę. 

VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

2. Švietimo įstaigose ugdyti vaikų saugaus eismo 
kultūros įgūdžius: 
Skelbti informaciją eismo saugumo klausimais interneto 
svetainėse, spaudoje, per radiją, televiziją. 

VOS vyriaus. specialistė 
D. Žilinskė, vyr. 
specialistas V. Imbrasas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

3. Šviesti visuomenę. 
prevencinės priemonės, skirtos eismo dalyvių kontrolei 
keliuose: 

  

3.1. transporto priemonių vairuotojų pavojingo ir 
chuliganiško vairavimo kontrolė; 

VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

3.2. Transporto priemonių vairuotojų blaivumo, 
apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų 
psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai; 

VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

3.3. transporto priemonių važiavimo greičio kontrolė; VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

3.4. transporto priemonių vairuotojų ir keleivių saugos 
diržų naudojimo, vaikų vežimo automobiliuose tvarkos 
taisyklių laikymosi kontrolė. Motociklų, mopedų, 
dviračių vairuotojų, jų keleivių saugos priemonių 
(saugos šalmų, šviesą atspindinčių elementų) naudojimo 
kontrolė; 

VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

3.5. pėsčiųjų, dviračių vairuotojų, vadeliotojų kontrolė 
tamsiuoju paros metu – atšvaitų, kitų šviesą atspindinčių 
elementų naudojimas; 

VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 



Eil. 
Nr. Dokumentas Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo data 

3.6. autobusų ir jų vairuotojų kontrolė (inicijuota 
Europos kelių policijos tinklo (TISPOL); 

AVS vyriaus. 
specialistas R. Vosylius 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

3.7. krovininių automobilių kontrolė (inicijuota Europos 
kelių policijos tinklo (TISPOL); 
3.8. transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio 
režimo kontrolė (policijos generalinio komisaro 2011 m. 
sausio 17 d. įsakymas Nr. 5-V-27 „Dėl minimalių 
transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio 
režimo tikrinimo apimčių 2011 metais nustatymo ir 
ataskaitų teikimo“; 
 

AVS vyriaus. 
specialistas R. Vosylius 
VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 
2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 
 

3.9. transporto priemonių techninės būklės patikrinimai. VOS viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m.        I–IV 
ketvirčiai 

 
Ženklu „*“ pažymėtos priemonės bus vykdomos, esant finansavimui.  



2 lentelė. 2011-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS 
 
 

Priemonės 
kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijai (ir jų reikšmės) Atsakingi 

vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Asignavimai 
(tūkst. litų) 

Iš
la

id
om

s 

Tu
rtu

i į
si

gy
ti 

Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas (valstybės biudžeto lėšos) 

01-303-
03-01-01 

 Organizuoti ir vykdyti eismo 
saugumo kontrolę pavestą 
Lietuvos kelių policijos tarnybai 

    

3 
22

0,
2 

 

1. Užtikrinti saugų eismą ir 
viešąją tvarką patruliuojant 
prižiūrimuose keliuose. 

2010 m. palyginti su 2009 m. 
Tarnybos prižiūrimuose keliuose visi 
pagrindiniai avaringumo rodikliai 
sumažėjo vidutiniškai  24 proc. 
(2011 išlaikyti 2010 m. status quo, 
siekti, jog mažėtų eismo įvykių, 
kurių pasekmės labai skaudžios) 
 

LKPT vadovybė, 
VOS, AVS, būrių 
vadai ir 
specialistai 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  

2. Vykdyti eskortavimą ir 
lydėjimą. 

Poreikio eskortavimui ir lydėjimui 
tenkinimas (proc.) – 100. 

LKPT VOS 2011 m. 
I – IV 
ketvirčiai 

  

3. Organizuoti specialiąsias 
priemones, reidus 
aptarnaujamuose ir kituose 
šalies keliuose. 

Specialiųjų priemonių ir reidų 
(skaičius) – 60. 

LKPT VOS 2011 m. 
I – IV 
ketvirčiai 

  



01-303-
03-01-02 

Išlaikyti tinkamą Lietuvos kelių 
policijos tarnybos materialųjį ir 
nematerialųjį turtą ir užtikrinti jo 
priežiūrą bei funkcionavimą 

 Užtikrinti tinkamą tarnybinių 
patrulinių automobilių, kitos 
specialiosios technikos ir priemonių 
išdavimą ir panaudojimą (lėšos, 
tūkst. Lt) – 754,7. 

LKPT 
materialinio 
aprūpinimo grupė 

2011 m. 
I – IV 
ketvirčiai 

75
4,

7  

01-303-
03-01-03 

Administruoti Lietuvos kelių 
policijos tarnybos personalo 
veiklą 

    

1 
31

6  

Vykdyti veiklos planavimą ir 
kontrolę 

Parengtas veiklos planas (skaičius) – 
1, pagrindinių priemonių metinis 
planas – 1. 

LKPT VOS 2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  

Rengti veiklos įsakymų bei 
kitų žinybinių teisės aktų 
projektus 

Parengti žinybinių teisės aktų 
projektai (skaičius) – 30. 

LKPT VOS ir 
AVS 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  

Aptarti ir analizuoti Tarnybos 
būrių pareigūnų veiklos 
rezultatus 

Organizuoti veiklos rezultatų 
aptarimai (skaičius) – 50. 

LKPT VOS būrių 
vadai ir 
specialistai 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  

Tobulinti ir optimizuoti 
Tarnybos veiklą eskortavimo 
bei lydėjimo srityje, parengti 
šią veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų projektus 

Parengtas LKPT teisės aktas, 
reglamentuojantis policijos veiklą 
eskortavimo bei lydėjimo srityje.  

LKPT VOS 
viršininkas J. 
Malinauskas 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai   

Atstovauti Tarnybai PD prie 
VRM operatyviniuose 
pasitarimuose, kituose 
renginiuose 

Operatyviai gaunama ir perduodama 
PD ir kita informacija 
Poreikio atstovavimui tenkinimas 
(proc.) – 100. 

LKPT vadovybė 2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  



Organizuoti Tarnybos 
patrulių tarnybos 
patikrinimus 

Pagerės viešų ir neviešų policijos 
patrulių patikrinimo kokybė 
(pirmenybė teikiama neviešiems 
patikrinimams); pagerės patrulių 
veikla, mažės korupcijos apraiškos, 
didės eismo dalyvių pasitikėjimas 
policija, (skaičius, nustatytas teisės 
aktais, proc.) – 100. 

LKPT kontrolės 
grupės vyriaus. 
specialistas A. 
Belianas, būrių 
vadai ir 
specialistai 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  

 

 Atlikti įstatymų nustatyta 
tvarka finansines ūkines 
operacija bei vykdyti 
buhalterinę apskaitą; 

Tobulės Tarnyboje vykdoma 
buhalterinė apskaita  

LKPT finansų 
grupė 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  

 

 Organizuoti ir atlikti 
tarnybinius patikrinimus dėl 
Tarnybos pareigūnų ir 
tarnautojų padarytų 
tarnybinių nusižengimų 

Bus užtikrinta Tarnybos pareigūnų 
nusižengimų prevencija, pagal 
poreikį (proc.) – 100. 

LKPT kontrolės 
grupės vyriaus. 
specialistas A. 
Belianas 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai   

 

 Pagal kompetenciją teikti 
informaciją žiniasklaidos 
priemonėms; 

Pagerės visuomenės informavimas 
apie saugaus eismo situaciją ir ją 
įtakojančius veiksnius, teiktos 
informacijos kartai (skaičius) – 253. 

LKPT VOS 
vyriaus. 
specialistė D. 
Žilinskė, vyr. 
specialistas V. 
Imbrasas 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai   

 

 Vykdyti Tarnybos 
kompiuterinės technikos 
priežiūrą bei interneto svetainės 
administravimą; 
 

Kokybiškiau pateikiama informacija 
apie Tarnybos  veiklą, vykdomas 
eismo dalyvių švietimas, pagal 
poreikį (proc.) – 100. 

LKPT VOS vyr. 
specialistas D. 
Kulvietis, 
specialistas D. 
Kirovskij 

2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai   

 
 Atstovauti Tarnybos interesus 

bendros kompetencijos ir 
specializuotuose teismuose 

Atstovauta teismuose (skaičius) – 
30. 

LKPT AVS 2011 m. 
I – IV 

ketvirčiai 

  

 
 



3 lentelė. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ 2011–2013 METAMS 
 

Kodas Programos elementas Vertinimo kriterijaus 
kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) 
reikšmė 

2011-ųjų 
metų planas / 

patvirtinta 

2012-ųjų 
metų 

planas 

2013-ųjų 
metų planas 

01-303-

03-01 

Vykdyti eismo priežiūrą, 
nusikalstamų veikų 
prevenciją, viešosios 
tvarkos palaikymą 
magistraliniuose keliuose 
bei oficialių delegacijų ir 
vadovų eskortavimą bei 
palydą 

P-303-03-01-01 Lietuvos kelių policijos tarnybos praktinės 
pagalbos suteikimo teritorinėms policijos 
įstaigoms skaičius (spec. operacijų ir reidų 
skaičius) 95 95 95 

  P-303-03-01-02 Greičio matavimo prietaisais užregistruotų 
teisės pažeidimų skaičius. 50 000 45 000 40 000 

 
 
 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
laikinai einantis viršininko pareigas                                      __________________              Jaunius Malinauskas 
 (įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)  (vardas, pavardė) 
 
Vyriausiasis finansininkas 
_______________________________                                ___________________   Rosita Petrušienė 
 (pareigos)                                (parašas)  (vardas, pavardė) 
 
Parengė 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
Veiklos organizavimo skyriaus 
vyriausiasis specialistas                                                    __________________    Audrius Valatka 
         (pareigos)                           (parašas)  (vardas, pavardė) 


