
Nacionalinio pažangos plano (NPP)

2021–2030 metų Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos (PP) 

Priemonės “Sudaryti prielaidas veiksmingai nusikaltimų ir terorizmo prevencijai ir kontrolei” 
aprašo

ir 

Vidaus saugumo fondo (VSF)*

Intervencinė logika

2021 m. balandis

* Prezentacijos 1-2 psl. su VSF susijęs tekstas yra pažymėtas mėlyna spalva



NPP 10 tikslas

10 strateginis tikslas. Stiprinti nacionalinį 

saugumą

NPP uždavinys

10.7 uždavinys. Mažinti sunkaus 

nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes

NPP uždavinio rodikliai

10.7.1. Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų

skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų

(2025 m. – 95; 2030 m. – 90).

10.7.2. Ištirtų sunkių ir labai sunkių

nusikaltimų dalis, procentais

(2025 m. – 77; 2030 m. – 82)

NPP 2021–2030 metų Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programa (PP)

Problemos ir priežastys (PP I skyrius) PP nurodytos priemonės (PP III skyrius)
Uždavinio problema (PP I skyrius)

Sunkaus nusikalstamumo ir terorizmo keliamos grėsmės

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka) (PP I skyrius):

1. Nepakankamai efektyvi nusikalstamų veikų prevencija:

1.1. nesudaryta pakankamų prielaidų tinkamai organizuoti ir koordinuoti nusikalstamų veikų prevenciją:

1.2. nepakankamas visuomenės informuotumas, kaip apsisaugoti nuo nusikalstamų veikų, ypač vaikų, tėvų (kaip apsaugoti vaikus), vyresnio amžiaus žmonių ir kitų

pažeidžiamesnių grupių;

1.3. trūksta technologinių pajėgumų ir gebėjimų tinkamai nustatyti, vertinti ir prognozuoti nusikalstamumo ir terorizmo rizikos veiksnius;

1.4. nėra veiksmingos gyventojų pažiūrų radikalėjimo procesų stebėsenos, prevencijos ir deradikalizacijos sistemos;

1.5. nepakankama potencialių terorizmo taikinių – kritinės infrastruktūros ir viešųjų erdvių – apsauga.

2. Nepakankamai efektyvi ir rezultatyvi nusikalstamų veikų ir terorizmo kontrolė (ypač nusikaltimų el. erdvėje, neapykantos nusikaltimų, nusikaltimų finansų

sistemai, korupcinio pobūdžio nusikaltimų):

2.1. technologiniai pajėgumai atsilieka nuo pažangos, nepakankamas informacinių sistemų funkcionalumas, sąveikumas, saugumas ir efektyvumas;

2.2. nepakankamai išnaudojamas tarpinstitucinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo potencialas;

2.3. nepakankamai optimali policijos organizacinė sistema ir neefektyvūs vidaus administravimo procesai;

2.4. nesudaryta pakankamų prielaidų užkirsti kelią nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimui ar jo investavimui į tolesnę neteisėtą veiklą;

2.5. stokojama žinių ir įgūdžių, specialiųjų kompetencijų (ypač tiriant nusikalstamas veikas el. erdvėje, neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas,

nusikaltimus finansų sistemai, korupcinio pobūdžio nusikaltimų, atliekant turto ir ūkinės-finansinės veiklos tyrimus, kriminalistinius tyrimus ir ekspertizes, dirbant su

informacinėmis sistemomis ir registrais);

2.6. sudėtingos, neracionalios ir nepritaikytos skaitmeninių technologijų laikotarpiui baudžiamojo proceso procedūros;

2.7. stokojama žmogiškųjų išteklių (ypač tiriant nusikalstamas veikas el. erdvėje, nusikaltimus finansų sistemai, atliekant kriminalistinius tyrimus ir ekspertizes);

2.8. didelis tam tikrų nusikalstamų veikų latentiškumas (ypač nusikaltimų elektroninėje erdvėje, prekybos žmonėmis, neapykantos nusikaltimų, neapykantą

kurstančios kalbos, nusikaltimų finansų sistemai, korupcinio pobūdžio nusikaltimų).

Finansinės projekcijos 

- 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos;
- 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos;
- Valstybės biudžeto lėšos.

Priemonės, kuriomis 
sprendžiama problema:

1. Sudaryti prielaidas 
veiksmingai nusikaltimų ir 
terorizmo prevencijai ir 
kontrolei*

2. Padidinti policijos sistemos 
valdymo efektyvumą

3. Tobulinti vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnų rengimo ir
kvalifikacijos kėlimo sistemą

4. Padidinti vidaus tarnybos 
patrauklumą

* patenka visa VSF programa

* Patenka visas VSF
** Finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai, atitinkantys finansavimo šaltinių klasifikaciją (FM 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“).

Veikla=VSF Konkretus tikslas (KT) pagal VSF reglamento 3 str. Veiklos tipas Projektų 
atrankos būdas

Galimi pareiškėjai Finansavimo šaltinis

1. Gerinti teisėsaugos institucijų keitimosi informacija galimybes (KT1) Investicinis P (planavimas) PD, IRD, FNTT, STT, VSD, MD VSF

2. Stiprinti tarpvalstybinių bendrų operacijų pajėgumus (KT2) Investicinis P (planavimas) PD, IRD, STT, MD VSF

3. Stiprinti kovos su nusikalstamumu ir terorizmu bei  jų prevencijos pajėgumus (KT3) Investicinis P (planavimas) PD, STT, VST VSF

4. Veiklos pavadinimas (ne VSF) Investicinis,
Reguliacinis arba 
Komunikacinis

Planavimas arba 
Konkursas

Pareiškėjas (-jai) VB, ES ar kita 
tarptautinė parama**
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Priemonės „Sudaryti prielaidas veiksmingai nusikaltimų ir terorizmo prevencijai ir kontrolei“ aprašymo (3 psl.) 
3 lentelė PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO VEIKLŲ SUVESTINĖ



* Patenka visas VSF
** Finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai, atitinkantys finansavimo šaltinių klasifikaciją (FM 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“).

Veikla=VSF Konkretus tikslas (KT) pagal VSF reglamento 3 str. ir 
projekto pavadinimas

Veiklos tipas Projektų 
atrankos būdas

Galimi pareiškėjai Finansavimo šaltinis

1. Gerinti teisėsaugos institucijų keitimosi informacija galimybes (KT1) Investicinis P (planavimas) PD, IRD, FNTT, STT, VSD, MD VSF

1.1.  Policijos registrų ir kitų informacinių sistemų plėtra įgyvendinant naujuosius  su ES 
IS susijusius reglamentus bei tarptautinių ir nacionalinių teisėsaugos IS sąveikumą, 
tarptautinio bendradarbiavimo kanalais gaunamos informacijos tvarkymą ir procesų 
automatizavimą

Investicinis P (planavimas) PD VSF

1.2. PNR informacinės sistemos ir duomenų tvarkymo sistemos plėtra Investicinis P (planavimas) PD VSF

1.n. VSF projekto pagal KT1 pavadinimas Investicinis P (planavimas) Pareiškėjo pavadinimas (pvz. IRD) VSF

2. Stiprinti tarpvalstybinių bendrų operacijų pajėgumus (KT2) Investicinis P (planavimas) PD, IRD, STT, MD VSF

2.1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimas,  policijos gebėjimų vykdant bendras 
ES operacijas, teikiant pagalbą didelio masto susibūrimų, nelaimių ir didelių avarijų 
metu, stiprinimas 

Investicinis P (planavimas) PD VSF

2.n. VSF projekto pagal KT2 pavadinimas Investicinis P (planavimas) Pareiškėjo pavadinimas (pvz. MD) VSF

3. Stiprinti kovos su nusikalstamumu ir terorizmu bei  jų prevencijos pajėgumus (KT3) Investicinis P (planavimas) PD, STT, VST VSF

3.1. Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas Investicinis P (planavimas) PD VSF

3.n. VSF projekto pagal KT3 pavadinimas Investicinis P (planavimas) Pareiškėjo pavadinimas (pvz. STT) VSF

4. Veiklos pavadinimas (ne VSF) Investicinis, 
Reguliacinis arba
Komunikacinis

Planavimas arba 
Konkursas

Pareiškėjas (-jai) VB, ES ar kita 
tarptautinė parama**
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Priemonės „Sudaryti prielaidas veiksmingai nusikaltimų ir terorizmo prevencijai ir kontrolei“ aprašo*
IV SKYRIUS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO VEIKLŲ SUVESTINĖ
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