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Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai
DĖL VIEŠOJO SAUGUMO TARPTAUTINIAME VILNIAUS ORO UOSTE
Atsakydami į Lietuvos Respublikos Seimo nario raštą ,,Dėl policijos poskyrio
tarptautiniame Vilniaus oro uoste“ ir vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio
pavedimą, informuojame, kad Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) kartu su Policijos
departamentu prie VRM įvertino minėtame rašte pateiktą informaciją bei pasiūlymus dėl problemų
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Policijos departamentas prie VRM 2017 m. liepos 4 d. raštu Nr.
5-S-6239 pagal savo kompetenciją pateikė informaciją dėl motyvų ir sprendimų, susijusių policijos
veiklos organizavimu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus AVPK)
Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato veiklos teritorijoje, įskaitant Tarptautinį Vilniaus oro
uostą ir jo prieigas.
Pažymime, kad, pakeitus policijos veiklos organizavimą, numatoma padidinti pareigūnų,
užtikrinančių viešąją tvarką ir reaguojančių į pranešimus apie pažeidimus, skaičių oro uosto
teritorijoje ir jo prieigose. Numatyta, kad kriminogeninės situacijos kontrolę ir pažeidimų tyrimą
vykdys Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai,
kurių darbo vieta išliks Vilniaus oro uoste. Viešosios tvarkos užtikrinimą (patruliavimą ir reagavimą
į pažeidimus) Tarptautiniame Vilniaus oro uoste vykdys Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės pajėgos,
taip bus sudaryta galimybė skirti papildomų pajėgų (pavaduoti susirgusius, atostogaujančius ir pan.
pareigūnus) darbui oro uoste ir jo prieigose.
Taip pat informuojame, kad VRM ir Policijos departamentas prie VRM apie vykdomą
veiklos organizavimo pertvarkymą bei siekį gerinti visuomenės saugumo užtikrinimo paslaugų
kokybę raštu informavo Tarptautinį Vilniaus oro uostą ir VĮ Lietuvos oro uostus ir, siekdami geriau
užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir keleivių saugumą Tarptautiniame Vilniaus oro uoste,
pakvietė oro uosto aviacijos saugumo padalinį aktyviai bendradarbiauti su Vilniaus AVPK.
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