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I DALIS. POLICIJOS ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ 

APŽVALGA 
 
Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra specializuota policijos įstaiga. Tarnybos 

paskirtis yra pagal suteiktus policijos generalinio komisaro įgaliojimus kartu su Policijos departamentu 
prie VRM atstovauti policijai valstybinėje eismo saugumo sistemoje, vykdyti eismo priežiūrą šalies 
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 114 pareigybių (100 statutinių valstybės tarnautojų, 1 karjeros valstybės 
tarnautojas ir 13 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). 2013 m. sausio 1 d. Tarnyboje dirbo 103 
darbuotojai: 89 statutiniai valstybės tarnautojai (14 aukštesniosios grandies pareigūnų, 9 vidurinės 
grandies pareigūnai, 66 pirminės grandies pareigūnai), 1 karjeros valstybės tarnautojas ir 13 darbuotojų 
(pagal darbo sutartis). 

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus 
tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių 
įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos 
generalinio komisaro leidžiamais ir kitais teisės aktais bei Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatais. 

Tarnybai vadovauja Tarnybos viršininkas. Tarnybos struktūrą sudaro Tarnybos viršininko 
pavaduotojas, Administracinės veiklos skyrius, Veiklos organizavimo skyrius, raštinė, personalo grupė, 
finansų grupė, materialinio aprūpinimo grupė Tarnybos patrulių kuopa. Tarnybos veiklą teisės aktų 
nustatyta tvarka kontroliuoja ir prižiūri Lietuvos policijos generalinis komisaras, jo įgaliotas kuruoti 
Tarnyba policijos generalinio komisaro pavaduotojas ir kitos tam įgaliotos institucijos. 

Tarnybos veikla planuojama pagal policijos įstaigos veiklos planą 3 metams. Be to, sudaromi 
pusmetiniai mokymo planai. Tarnybos ataskaitos yra ketvirtinės, pusmetinės ir metinės. Kiekvienais 
metais koreguojamas policijos įstaigos veiklos planas. Už veiklos rezultatus yra atsiskaitoma Policijos 
departamentui ir visuomenei. 

2012 metais Lietuvoje užregistruoti 3 173 eismo įvykiai. Žuvo 301, sužeista 3 712 žmonių. 
Palyginti su 2011 metais, įvyko 93 eismo įvykiais (arba 2,9 proc.) mažiau, žmonių žuvo 5 (arba          
1,7 proc.) daugiau, sužeista 207 (arba 5,3 proc.) mažiau. Vienam milijonui gyventojų tenkantis 
žuvusiųjų skaičius – 101 (2011 metais – 98; 2010 metais – 92). Eismo įvykiuose žuvo: 105 pėstieji (jie 
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sudaro 34,9 proc. visų žuvusiųjų), 68,6 proc. jų žuvo tamsiuoju paros metu; 103 vairuotojai (sudaro 
34,2 proc. žuvusių žmonių); 51 keleivis (sudaro 16,9 proc. žuvusiųjų); 32 dviračių vairuotojai (sudaro 
10,6 proc. žuvusiųjų); 5 mopedo vairuotojai (sudaro 1,7 proc. žuvusiųjų). Dėl neblaivių vairuotojų 
kaltės įvyko 273 eismo įvykiai, t. y. 25 įvykiais, arba 8,4 proc., mažiau negu 2011 metais. Tai sudaro 
8,6 proc. visų užregistruotų eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Juose žuvo 27 žmonės               
(1 mažiau) ir 374 sužeisti (56, arba 13 proc., mažiau). 
Lietuvos kelių policijos tarnybos (toliau – Tarnyba) prižiūrimuose magistraliniuose keliuose įvykę 
eismo įvykiai: 
  2011 m.  2012 m.  Procentai 
Iš viso eismo įvykių 241 241 - 
Eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės 30 20 -33,3 
Eismo įvykiuose žuvo žmonės 9 5 -44,4 
Eismo įvykiuose sužeisti eismo dalyviai 42 26 -38,1 

2012 metais Tarnybos prižiūrimuose keliuose įvyko 241 eismo įvykis (toks pats skaičius ir 2011 
metais). Jų metu nukentėjo 20 eismo dalyvių (33,3 proc. mažiau nei per 2011 m.); žuvo 5 žmonės (44,4 
proc. mažiau); sužeisti 26 eismo dalyviai (38,1 proc. mažiau). Iš pateiktų duomenų darytina išvada, jog 
pagrindiniai avaringumo rodikliai 2012 m. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu ženklai 
sumažėjo. 

Tarnybos Administracinės veiklos skyrius parengė 4 policijos generalinio komisaro įsakymus bei 
9 raštus (rekomendacijas) šalies policijos įstaigoms, skirtas policijos veiklai eismo saugumo užtikrinimo 
srityje.  

Tarnyba iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro gauna duomenis iš 
stacionarių transporto priemonių greičio matuoklių ,,Multa Radar S580“, mobilių greičio matuoklių 
„Multa Radar C“, bei turi mobilų transporto priemonių greičio matuoklį „Sensys MSSS“. Stacionaria 
greičio matavimo sistema „Multa Radar S580“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo užfiksuoti 118 253 
pažeidimai. Mobilia greičio matavimo sistema „Multa Radar C“ užfiksuoti 50 147 pažeidimai. 
Stacionaria greičio matavimo sistema „Traffipax“ nuo 2012 m užfiksuoti 22 615 pažeidimų. Mobiliu 
transporto priemonių greičio matuokliu „Sensys MSSS“ 2012 metais užfiksuota 1 297 pažeidimų. Už 
pažeidimus, užfiksuotus šiuo greičio matavimo prietaisu, buvo paskirta 74 070 litų baudų. Šalies keliuose 
veikė 151 stacionarus greičio matuoklis ir 15 greičio matuoklių, įrengtų transporto priemonėse. 2012 m. 
buvo gaunami duomenys iš 18 stacionarių greičio matuoklių „Traffipax“, kurie įrengti Vilniaus mieste. 

Pareigūnai, vykdydami eismo priežiūrą Tarnybos prižiūrimuose magistraliniuose keliuose ir 
organizuodami reiduos Lietuvos miestuose (rajonuose), išaiškino 11 935 KET pažeidimų, iš jų: 3 915 
leistino nustatyto greičio viršijimo atvejų; 506 saugos diržų nenaudojimo atvejų; 185 neblaivių vairuotojų 
transporto priemonių vairavimo atvejų; 110 asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones;        
1 349 draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis, 
nesilaikymo atvejų; 253 pėsčiųjų padarytų KET pažeidimų; 65 dviračių vairuotojų padarytus KET 
pažeidimus; 36 motociklų, mopedų vairuotojų padarytus KET pažeidimus, tarp jų šalmų naudojimo 
taisyklių pažeidimus; 1 147 transporto priemonių be valstybinės techninės apžiūros vairavimo atvejus; 
685 transporto priemonių vairavimo neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomuoju draudimu atvejus. Tarnybos patruliai dirbo 6 685 posto pamainą. Patruliavimo 
metu buvo patikrintos 38 966 transporto priemonės. Eismo dalyviams suteikta ir socialinė pagalba        
(138 valandos) – transporto priemonių gedimų šalinimas, sugedusių automobilių nuvilkimas, medicininė 
ar kita neatidėliotina pagalba. Tarnybos pareigūnai 48 kartą 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, užtikrinta viešoji tvarka, 
žmonių ir eismo saugumas visuose važiavimo maršrutuose ir sankryžose, saugus ir netrukdomas kortežų 
statymas. Panaudotos 159 transporto priemonės, dirbo 91 pareigūnai. Dirbta 778 valandas, nuvažiuoti 26 
690 kilometrai. Lydėjimų metu Tarnybos pareigūnams pastabų nebuvo pareikšta, vizitus organizuojančios 
ir saugumą užtikrinančios institucijos visada reiškė padėkas už nepriekaištingą ir profesionalų pareigų 
atlikimą. Atlikta ir 177 komercinių lydėjimų (1 717 darbo valanda). Už komercinius lydėjimus buvo 
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imamas policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytas mokestis. Šių lydėjimų metu gauta                  
299 099,8 Lt nebiudžetinių lėšų, kurios buvo skirtos Tarnybos materialinei techninei bazei stiprinti, 
tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Tarnyba, analizuodama eismo įvykių statistiką šalyje, savo iniciatyva, 
taip pat teritorinėms policijos įstaigoms prašant praktinės pagalbos, organizavo 129 specialiąsias 
prevencines priemones (reidus). Šiose priemonėse panaudota 254 transporto priemonių, dalyvavo 320 
pareigūnai. Dažniausiai reidai organizuoti Vilniaus, Kauno, Utenos, Marijampolės apskričių vyriausiųjų 
policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose, taip pat buvo dirbama su Policijos departamento ir 
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais. Tarnybos pareigūnai išaiškino 31 teisės pažeidimų 
atvejų. Į teritorines policijos įstaigas pristatė 30 asmenų, įtarus padarius nusikalstamas veikas. Glaudžiai 
bendradarbiauta su Lietuvos kriminalinės policijos biuro padaliniais. Bendrose policinėse priemonėse 
dalyvauta 14 kartų. Jų metu buvo panaudota 16 Tarnybos transporto priemonių ir 32 pareigūnai, kurie 
dirbo 512 valandas. 

Vadovaujantis 2012 metų eismo dalyvių kontrolės priemonių, vykdomų šalies keliuose, 
planu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-
1175, Tarnyba ir apskričių vyriausieji policijos komisariatai 2012 metais organizavo 74 prevencines 
priemones, tarp jų 9, inicijuotos Europos kelių policijos tinklo (TISPOL). Žiniasklaidai parengti 224 
pranešimai-informacija. Tarnybos interneto svetainėje paskelbta 216 pranešimų (apie prevencines 
priemones, avaringumo statistiką, kitus aktualius saugaus eismo užtikrinimo klausimus). Daugiau negu 
100 kartų duoti interviu laikraščiams, radijo stočių Žinių tarnyboms, televizijų laidoms, ne kartą 
dalyvauta tiek televizijų, tiek ir radijo laidų tiesioginėse laidose. Organizuotos 2 spaudos 
konferencijos. Vykdyta prevencinė veikla šešiose bendrojo lavinimo mokyklose, įsikūrusiose prie 
LKPT prižiūrimų magistralinių kelių: Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla, Vilniaus 
rajono Avižienių vidurinė mokykla, Vilniaus rajono Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 
Vilniaus rajono Medininkų Šv. Kazimiero vidurinė mokykla, Vilniaus rajono Maišiagalos kun. Juzefo 
Obrembskio vidurinė mokykla ir Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo 
vidurinė mokykla. Mokiniams organizuotos saugaus eismo pamokos, dalyti atšvaitai, knygutės 
„Saugokime vieni kitus kelyje“. Liepos 14 d. organizuotas tarptautinis kelių policijos pareigūnų ralis, 
skirtas Lietuvos kelių policijos 80-osioms metinėms paminėti (su Lietuvos automobilių sporto 
federacija). Dalyvavo Latvijos, Estijos ir Lenkijos kelių policijos pareigūnai (po 1 ekipažą), po 2 
ekipažus iš šalies apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų ir LKPT 3 ekipažai. Rugsėjo 26 d. – 
konferencija „Policijas ir eismo saugumas“, skirta Lietuvos kelių policijos 80-osioms metinėms 
paminėti (Trakuose). Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas, 
vidaus reikalų ministras Artūras Melianas, Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, 
šalies valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų, Policijos departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos padalinių atstovai, Estijos, Latvijos ir Lenkijos kelių policijos vadovai, apskričių 
vyriausiųjų policijos komisariatų kelių policijos pareigūnai, buvę kelių policijos darbuotojai. 
Konferencijos dalyviai, atsižvelgę į tai, kad atsakomybė dėl saugaus eismo užtikrinimo būklės šalyje 
tenka ne tik valdžios institucijoms, bet ir visai visuomenei, priėmė kreipimąsi į eismo dalyvius. Išleista 
knyga „Lietuvos kelių policijai 80 metų“.   
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II DALIS. REZULTATŲ ANALIZĖ 
 
 

1 lentelė. Policijos departamento strateginių tikslų pasiekimo rezultatai 
 

Strateginio tikslo pavadinimas 

Efekto kriterijaus pavadinimas Planuota 
reikšmė 

Pasiektas 
rezultatas 

Eismo įvykiuose žuvusių asmenų, skaičiuojant 1 mln. gyventojų, 
skaičiaus mažėjimas, lyginant su ankstesnių 5 metų vidurkiu, proc. 

0,5 26,2 

Manoma, jog pasiektas rezultatas viršija planuotą reikšmę dėl to, kad per pastaruosius penkerius 
metus šalyje sumažėjo gyventojų skaičius 11,5 proc. 
 

2 lentelė. 2012 metų veiksmų plano įgyvendinimas* 
 

Priemo-
nės 

kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Įstaigos 
veiksmo 

pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

Veiksmo 
įvykdymo 
aprašymas 

Asignavimai 
(tūkst. litų) 

Iš
la

id
om

s 

T
ur

tu
i į

si
gy

ti 

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

01-03-
021 

Organizuoti ir vykdyti eismo saugumo kontrolę bei Lietuvos kelių policijos tarnybos 
administravimo ir pagalbines funkcijas 

  

4 
29

9,
0 

79
,9

 

 1. Užtikrinti 
saugų eismą ir 
viešąją tvarką 
patruliuojant 
prižiūrimuose 
keliuose 

Vykdyti eismo 
priežiūrą ir 
kontrolę 
keliuose 

LKPT 
vadovybė, 
VOS, AVS, 
PK vadas 

2012 m. 
I – IV 
ketvirčiai 

2012 metais 
Tarnybos 
prižiūrimuose 
keliuose įvyko 
241 eismo 
įvykis (toks pats 
skaičius ir 2011 
metais). Jų metu 
nukentėjo 20 
eismo dalyvių 
(33,3 proc. 
mažiau nei per 
2011 m.); žuvo 
5 žmonės (44,4 
proc. mažiau); 
sužeisti 26 
eismo dalyviai 
(38,1 proc. 
mažiau).  

  

 2. Vykdyti Organizuoti ir LKPT VOS, 2012 m. Įvykdytos 48   



5 
 

eskortavimą ir 
lydėjimą. 

vykdyti 
palydas, kurių 
metu užtikrinti 
viešąją tvarką 
ir eismo 
saugumą. 

PK I – IV 
ketvirčiai 

delegacijų 
palydos. 

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

Vykdyti eismo 
priežiūrą ir 
kontrolę 
keliuose 
rengiamų 
reidų metu 

LKPT VOS, 
PK 

2012 m. 
I – IV 
ketvirčiai 

Organizuotos 
129 
specialiosios 
prevencinės 
priemonės 
(reidai), 
panaudota 254 
transporto 
priemonių, 
dalyvavo 320 
pareigūnų. 

  

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

  Racionaliai ir 
efektyviai 
eksploatuoti 
bei prižiūrėti 
Tarnybos 
informacinės 
ir kitos 
infrastruktūros 
funkcionavimą 
ir plėtrą bei 
išlaikyti 
materialųjį ir 
nematerialųjį 
turtą. 

LKPT VOS, 
MAG ir FG 

2012 m. 
I – IV 
ketvirčiai 

Panaudota 
asignavimų  
(proc.) – 100. 

753,5   

03-01-01 Teikti trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir vykdomos veiklos paslaugas 
  Vykdyti 

didžiagabariči
ų ir (arba) 
sunkiasvorių 
transporto 
priemonių 
palydą 

LKPT VOS, 
PK 

2012 m. 
I – IV 
ketvirčiai 

   

 
 
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė  

 

Programos 
elemento 

kodas 

Programos 
elementas 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
2012 
metai

s 
patvir

2012 metų I 
ketvirtį 

2012 
metų I 

pusmetį 

2012 
metų 
trijų 

ketvirčių 

2012-
aisiais 
metais 
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tinta  

 

Įv
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dy
ta

 

Įv
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dy
m

as
 

pr
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en
ta
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Įv
yk

dy
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dy
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Įv
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dy
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pr
oc

en
ta

is 

Įv
yk

dy
ta

 

Įv
yk

dy
m

as
 

pr
oc

en
ta

is 

 

1-ojo 
tikslo: 
siekti 
veiksmingo 
policijos 
sistemos 
funkcionavi
mo, 
optimizuoja
nt veiklos 
administravi
mo, 
organizavim
o ir 
kontrolės 
sistemą, 
užtikrinant 
policijai 
pavestų 
specializuot
ų funkcijų 
vykdymą 3-
asis 
uždavinys: 
užtikrinti 
eismo 
saugumą ir 
vykdyti 
eismo 
priežiūrą, 
nusikalstam
ų veikų 
prevenciją, 
viešosios 
tvarkos 
palaikymą 
magistralini
uose 
keliuose bei 
oficialių 
delegacijų ir 
vadovų 
eskortavimą 
bei palydą 

 Rezultato 
kriterijus          
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01-03-03-01 

Užtikrinti 
eismo 
saugumą ir 
vykdyti 
eismo 
priežiūrą, 
nusikalstam
ų veikų 
prevenciją, 
viešosios 
tvarkos 
palaikymą 
magistralini
uose 
keliuose bei 
oficialių 
delegacijų ir 
vadovų 
eskortavimą 
bei palydą 

P-01-03-
01-03-01 

Lietuvos 
kelių 
policijos 
tarnybos 
praktinės 
pagalbos 
suteikimo 
teritorinėms 
policijos 
įstaigoms 
skaičius 
(spec. 
operacijų ir 
reidų 
skaičius)* 

95
 

23
 

75
,8

 

57
 

60
 

87
 

91
,6

 

12
9 

13
5,

8 

  P-01-03-
01-03-02 

Greičio 
matavimo 
prietaisais 
užregistruotų 
teisės 
pažeidimų 
skaičius.** 

50
 0

00
 

16
05

8 

32
,1

 

42
 2

85
 

84
,6

 

67
73

5 

13
5 

19
03

12
 

38
0,

6 

             

01-03 

3-asis 
tikslas: 
Užtikrinti 
specialiųjų 
funkcijų 
vykdymą; 
Teikti 
trumpalaiki
o ir 
ilgalaikio 
materialiojo 
turto 
nuomos ir 
vykdomos 
veiklos 
paslaugas 

R-01-03-
03-01 

Planuojamų 
gauti pajamų 
už teikiamas 
paslaugas ir 
už 
trumpalaikio 
ir ilgalaikio 
materialiojo 
turto nuomą 
pervedimas į 
valstybės 
biudžetą (PD 
sąskaitą), 
proc. 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

 
* Tarnybos praktinės pagalbos suteikimo teritorinėms policijos įstaigoms (spec. operacijos ir reidai) 
planuojami, organizuojami ir atliekami atsižvelgus į pagrindinių avaringumo rodiklių dinamiką. Be to, šio 
vertinimo kriterijaus reikšmė buvo viršyta dar ir todėl, kad Tarnybos kontrolės grupės pareigūnai 68 
kartus atliko šalies policijos įstaigų pareigūnų, vairuojančių nuosavą bei tarnybinį transportą, 
patikrinimus. 
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** Šio vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl to, kad nuo 2011 metų balandžio mėn. Tarnyba pradėjo 
gauti duomenis iš stacionarių ir mobilių nustatyto greičio viršijimo atvejus fiksuojančių sistemų, įrengtų 
Vilniaus mieste. 
 
 
 
 
 
_______________________________ __________________ 
(įstaigos (padalinio) vadovo pareigų pavadinimas)  (parašas) 
 
 
Vyriausiasis finansininkas 
_______________________________ __________________ 
 (pareigos)  (parašas) 
 
Parengė 
____________________________ __________________ 
          (pareigos)                                                                                                                      (parašas) 


