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DĖL PATALPŲ POLICIJOS SKYRIUI
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas kreipėsi į Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją su prašymu pratęsti patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 11, Vilniuje,
panaudos sutarties galiojimo terminą. Šiuo metu minėtu adresu veiklą vykdo Vilniaus miesto
antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus pareigūnai.
Savivaldybė informavo, kad neturi galimybių suteikti patalpas neatlygintinai ir siūlo
patalpas nuomotis rinkos sąlygomis. Neatsižvelgdami į policijos skyriaus vykdomas svarbias
prevencines funkcijas ir pareigūnų darbo specifiką probleminiame Vilniaus miesto Naujininkų
rajone, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas planuoja nepratęsti nuomos sutarties ir
iškeldinti policijos pareigūnus iš nuovados Naujininkų rajone.
Savivaldybė taip pat akcentavo, kad vykdydama nekilnojamojo turto valdymo efektyvumą,
ji siekia, kad iš nuosavybės teise priklausančio turto, kuriame veiklą vykdo kiti asmenys, būtų
gaunama reali finansinė nauda. Toks savivaldybės ir komisariato požiūris yra ydingas ir keliantis
didelį Naujininkų seniūnijos gyventojų ir pačių Naujininkuose dirbančių pareigūnų susirūpinimą,
nes iš minėtų patalpų išsikėlus policijos pareigūnams, bus padaryta neigiama įtaka kriminogeninei
situacijai rajone, sunaikintos sąlygos objektyviai ir visapusiškai nustatyti nusikalstamų veikų
padarymo aplinkybes ir nedelsiant reaguoti į gyventojų pranešimus. Gyventojai jaučiasi saugesni,
kai rajono teritorijoje savo veiklą vykdo policijos skyrius ir jame dirbantys pareigūnai, kurie nuolat
ir tiesiogiai bendrauja su Naujininkų bendruomene ir turi jos pasitikėjimą.
Policijos departamento prie VRM priimti sprendimai ir vykdomos reformos daro tiesioginę
įtaką gyventojų saugumui ir galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos policijos įstatymą, aiškiai
reglamentuojantį Lietuvos policijos veiklos principus, policijos uždavinius, funkcijas, policijos
bendradarbiavimo su gyventojais, savivaldybių ir kitomis institucijomis, įstaigomis pagrindus.
Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą informaciją ir remdamasis Lietuvos Respublikos Seimo
statutu, raginu rasti bendrą sutarimą ir neperkelti į kitas patalpas strateginio policijos skyriaus, nes
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tokie sprendimai kelia grėsmę viešajai tvarkai, tiesioginiam fiziniam gyventojų saugumui ir
sunaikins galimybę nedelsiant reaguoti į pranešimus bei prevenciškai užkardyti nusikalstamas
veikas probleminėje Vilniaus miesto vietoje.
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