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DĖL PATALPŲ VILNIUJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 11, PANAUDOS SUTARTIES
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Vilniaus aps. VPK) 2017 m.
birželio 2 d. gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento raštą
Nr. A51-36221/17(2.14.117-TR2), kuriame pažymima, kad patalpos, esančios Vilniuje, Dariaus ir
Girėno g. 11, panaudos pagrindais nebus suteiktos ir siūlo nuomotis patalpas, mokant už 1 kv. metrą
3,54 Eur. Tai sudarytų 1052,58 Eur per mėnesį, per metus 12 631,00 Eur.
Norėtumėme atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu nurodytose patalpose dirba Vilniaus aps.
VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus pareigūnai, kurie prižiūri
Naujininkų ir Rasų seniūnijų teritorijas, tarptautinį Vilniaus oro uostą ir 3 romų bendruomenės
taborus. Pažymėtina, kad visi šie objektai reikalauja išskirtinio dėmesio ir gali būti įvardijami kaip
,,karštieji taškai“ Vilniaus mieste.
Siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, susijusiems su neteisėtu narkotinių medžiagų
laikymu, prekyba ir vartojimu, palaikant viešąją tvarką romų bendrijos teritorijoje (Dariaus ir Girėno
g. 185, Rodūnios kelias 21-5) 2016 m. atlikta 171 policijos prevencinė priemonė „Taboras“, kurių
metu buvo sulaikyti 1385 asmenys, pradėti 159 ikiteisminiai tyrimai, surašyti 1165 administracinių
teisės pažeidimų protokolai, sulaikytas 61 paieškomas asmuo. 2016 m. pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai
mirties priežasčiai nustatyti tabore ar jo apylinkėse.
Pagal Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų žemėlapio duomenis, 2015 m.
Naujininkuose užregistruota 1390 nusikalstamų veikų, iš jų: 4 nužudymai, 3 sunkūs sveikatos
sutrikdymai, 41 plėšimas, 116 nesunkių sveikatos sutrikdymų, 1 išžaginimas, 418 nusikalstamų
veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, 30 viešosios tvarkos
pažeidimų, 368 vagystės, 34 turto sunaikinimai ar sugadinimai, 42 sukčiavimai ir kitos nusikalstamos
veikos. 2016 m. Naujininkuose užregistruota 1417 nusikalstamų veikų, iš jų: 2 nužudymai, 3 sunkūs
sveikatos sutrikdymai, 20 plėšimų, 42 nesunkūs sveikatos sutrikdymai, 623 nusikalstamos veikos,
susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, 10 viešosios tvarkos
pažeidimų, 212 vagysčių, 21 turto sunaikinimas ar sugadinimas, 13 sukčiavimų ir kitos nusikalstamos
veikos. 2017 m. iki birželio 13 d. Naujininkuose užregistruotos 423 nusikalstamos veikos, iš jų: 1
sunkus sveikatos sutrikdymas, 8 plėšimai, 24 nesunkūs sveikatos sutrikdymai, 161 nusikalstama
veika, susijusi su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, 4 viešosios tvarkos
pažeidimai, 42 vagystės, 3 turto sunaikinimai ar sugadinimai, 8 sukčiavimai ir kitos nusikalstamos
veikos. Remiantis šiais statistiniais duomenimis, darytina išvada, kad kriminogeninė situacija
Naujininkų mikrorajone yra viena iš nesaugiausių ir sudėtingiausių Vilniaus mieste.
Atsižvelgiant į teigiamus kriminogeninės situacijos pokyčius pastaraisiais metais, darytina
išvada, kad Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnų, dirbančių
Naujininkų seniūnijoje, produktyvi veikla lėmė žymų plėšimų, sveikatos sutrikdymų, viešosios tvarkos
pažeidimų, vagysčių, turto sunaikinimo ar sugadinimo mažėjimą. Aktyvus pareigūnų darbas,
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organizuojamos prevencinės priemonės, nuolatinis bendradarbiavimas su kitų Vilniaus aps. VPK
struktūrinių padalinių darbuotojais (Viešosios tvarkos valdybos Mobilios kuopos, Patrulių rinktinės
ir kt.) užtikrina pastovią, kryptingą policijos pareigūnų veiklą aukščiau nurodytuose ,,karštuosiuose
taškuose“, sudaro sąlygas efektyviai ir operatyviai užkardyti įvairius teisės pažeidimus ir
nusikalstamas veikas bei operatyviai reaguoti į gyventojų iškvietimus.
Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į Naujininkų ir Rasų seniūnijų gyventojų kontingentą
(dauguma gyventojų yra mažas ar vidutines pajamas gaunantys asmenys), šiose seniūnijose
vyraujančias nusikalstamas veikas, policijos pareigūnų darbo vietos buvimas Naujininkų seniūnijos
patalpose sudaro prielaidas efektyviau reaguoti, detaliau išsiaiškinti situaciją, vykdant bendrąją,
situacinę prevenciją ir kokybiškiau vykdyti nusikalstamų veikų išaiškinimo procesus. Policijos
pareigūnų darbo vietos buvimas pačioje teritorijoje, daro teigiamą įtaką kriminogeninei situacijai,
atgraso galimus teisės pažeidėjus, skatina gyventojų pasitikėjimą, užtikrina savalaikį informacijos
surinkimą, operatyvų pareigūnų reagavimą ir glaudų bendradarbiavimą su seniūnijų, kitų įstaigų,
organizacijų vykdančių veiklą Naujininkų ir Rasų seniūnijose, darbuotojais.
Atkreiptinas dėmesys, kad Naujininkų gyventojai daug metų siekė, kad šiame mikrorajone
būtų įkurtas policijos padalinys. Įsikūrę Naujininkų seniūnijos patalpose, policijos pareigūnai pasiekė
gerų rezultatų, stabilizuojant ir gerinant nusikalstamumo būklę Naujininkų ir Rasų seniūnijose,
tarptautinio Vilniaus oro uosto ir romų bendruomenės taborų teritorijose.
Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos gyventojų ir svečių saugumo,
viešosios tvarkos užtikrinimas, saugios aplinkos formavimas yra vienas iš Vilniaus miesto
savivaldybės Saugaus miesto departamento uždavinių, kurio sėkmingam įgyvendinimui didelę
reikšmę turi efektyvus bendradarbiavimas su policijos pareigūnais.
Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Vilniaus aps. VPK parengtas Panaudos
sutarties dėl Policijos klubo vaikams ir jaunimui (toliau – Klubas) patalpų Vilniuje, Justiniškių g.
109A, perdavimo Klubui 5 metams panaudos pagrindais, projektas, ir kreiptasi į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę dėl panaudos suteikimo.
Pažymėtina, kad Klubas Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnų
iniciatyva įsteigtas 2001 m. sausio 30 d., Juridinių asmenų registre įregistruotas 2001 m. sausio 31d.,
kodas 125453454. 2006 m. Klubo dalininke tapo Vilniaus miesto savivaldybė. Klubo pastatas
(Vilniuje, Justiniškių g. 109A) priklauso valstybei nuosavybės teise ir šiuo metu jį patikėjimo teise
valdo Vilniaus aps. VPK.
Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, ir siekdami bendrų tikslų, užtikrinant asmenų, jų
turto, viešosios tvarkos saugumą, saugią gyvenamąją aplinką Vilniaus miesto ,,karštuosiuose
taškuose“, efektyvų ir sėkmingą bendradarbiavimą, prašytume sudaryti panaudos sutartį dėl patalpų,
esančių Vilniuje, Dariaus ir Girėno g. 11, perdavimo panaudos pagrindais 5 metų laikotarpiui
Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus pareigūnų
nutolusioms darbo vietoms.
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