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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

DĖL POLICIJOS POSKYRIO TARPTAUTINIAME VILNIAUS ORO UOSTE
Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos įvertinę Jūsų 2017 m. birželio 27 d.
rašte Nr. SN-S-105 „Dėl policijos poskyrio tarptautiniame Vilniaus oro uoste“ išdėstytus
argumentus, informuojame, kad vadovaudamiesi Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų
viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimo metmenimis, patvirtintais
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-534, keisdami
veiklos organizavimą policijoje, siekiame teikti kokybiškesnes ir visuomenės lūkesčius dėl
saugumo atitinkančias paslaugas, gerinti visuomenės saugumo užtikrinimo paslaugų kokybę,
pagreitinti reagavimą į įvykius.
Sprendimas dėl policijos veiklos organizavimo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato veiklos
teritorijoje, įskaitant Vilniaus oro uostą ir jo prieigas, priimtas įvertinus pastarųjų metų Vilniaus
aps. VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Oro uosto poskyrio (toliau – OUP) veiklos
organizavimą ir rezultatus. Nustatyta, kad OUP trūksta žmogiškųjų išteklių tinkamai užtikrinti
viešąją tvarką oro uosto teritorijoje, neretai poilsio dienomis viešąją tvarką oro uoste užtikrinti
skiriamas vienas policijos pareigūnas.
Pakeitus veiklos organizavimą, numatoma padidinti pareigūnų, užtikrinančių viešąją tvarką
ir reaguojančių į pranešimus apie pažeidimus, skaičių oro uosto teritorijoje ir jo prieigose.
Numatyta, kad OUP vykdomas funkcijas kriminogeninės situacijos kontrolę ir pažeidimų tyrimą
vykdys Veiklos skyriaus pareigūnai, kurių darbo vieta išliks Vilniaus oro uoste. Viešosios tvarkos
užtikrinimą (patruliavimą ir reagavimą į pažeidimus) Vilniaus oro uoste vykdys Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pajėgos, taip bus sudaryta galimybė skirti
papildomų pajėgų (pavaduoti susirgusius, atostogaujančius ir pan. pareigūnus) darbui oro uoste ir
jo prieigose.
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