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Atsakydami į Jūsų 2018-01-26 raštą Nr. SN-S-13 „Dėl informacijos pateikimo“, norėtume
atkreipti dėmesį, kad iš esmės policijos įgyvendinamų veiklos organizavimo pakeitimų tikslas –
gerinti paslaugų teikimo visuomenei kokybę ir pasiekiamumą, didinti patruliuojančių gatvėse ir į
įvykius reaguojančių pareigūnų skaičių, pareigūnų atliekamų veiksmų efektyvumą, sutrumpinti
reagavimo į pranešimus ir pranešimų apie įvykius tyrimo terminus. Siekiant racionaliai naudoti
turimus žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius, policija atsisakė dalies nekilnojamojo
turto objektų, o jų išlaikymui ir remontui skiriamos lėšos dabar naudojamos pareigūnų aprūpinimui.
Pažymėtina, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus
apskr. VPK) Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus m. antrasis PK) 2-ojo
veiklos skyriaus pareigūnai, prižiūrintys Naujininkų ir Rasų seniūnijas, dirbo patalpose, esančiose
Vilniuje, Dariaus ir Girėno g. 11, tačiau Vilniaus miesto savivaldybei pranešus, kad, pasibaigus
sutarties galiojimo terminui, šios patalpos panaudos pagrindais nebus suteiktos, pareigūnų nutolusi
darbo vieta buvo perkelta į Vilniaus m. antrojo PK patalpas, esančias Vilniuje, Algirdo g. 20.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, Vilniaus m. antrasis PK, kuris prižiūri Grigiškių, Panerių,
Rasų, Naujamiesčio, Naujininkų, Vilkpėdės seniūnijų teritorijas, veiklos organizavimo pokyčius
įgyvendina nuo 2017 m. balandžio 27 d. Atliekant veiklos organizavimo pakeitimus, vykdomų
funkcijų apimtis iš esmės nepasikeitė, keitėsi tik šių funkcijų vykdymo organizavimas padalinyje:
buvo padidintas pareigūnų, užtikrinančių viešąją tvarką ir reaguojančių į pranešimus apie
pažeidimus, skaičius. Vilniaus m. antrojo PK teritorija buvo suskirstyta į kelias veiklos teritorijas.
Teritorijos perskirstymas buvo atliekamas individualiai, atsižvelgiant į teritorijos specifiką
(gyventojų skaičių, teritorijos administracinį suskirstymą, gaunamų pranešimų, nustatytų teisės
pažeidimų skaičių ir kitus ypatumus). Kiekvienai veiklos teritorijai prižiūrėti yra paskirti vyresnieji
pareigūnai (vyriausieji tyrėjai), kurie organizuoja jam pavaldžių pareigūnų (toliau – veiklos grupė)
darbą. Veiklos grupės pareigūnų darbas (išskyrus vyresniojo pareigūno darbą) organizuojamas
priskirtoje teritorijoje ne mažiau kaip 50–70 proc. viso darbo laiko. Pažymėtina, kad Naujininkų
seniūnijoje ir toliau aktyviai dirbama ir bendraujama su savivalda ir vietos bendruomene, siekiant
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kurti saugesnę aplinką. Veiklos grupių pareigūnai (ekipažai), operatyvinės grupės funkcijas
atliekantys pareigūnai įtraukiami į bendrą pajėgų valdymo sistemą, todėl, gavę pranešimą apie
įvykį, Vilniaus apskr. VPK pajėgų valdymo pareigūnai gali į įvykio vietą išsiųsti šias pajėgas:
patrulius, operatyvinės grupės funkcijas atliekančius pareigūnus ar veiklos grupės pareigūnus, kurie
yra arčiausiai įvykio vietos.
Policijos registruojamų įvykių registro duomenimis, Vilniaus m. antrojo PK Naujininkų
seniūnijoje 2017 m. užregistruoti 3 208 pranešimai apie įvykius (2016 m. – 6 793), iš jų 2017 m.
užregistruoti 236 pranešimai apie nusikalstamas veikas (2016 m. – 481).
Tai pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad gyventojams, norintiems pranešti policijai apie
nusikalstamą veiką ar kitus teisės nusižengimus, nebūtina vykti į policijos įstaigą, o užtenka apie tai
pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112, ir pareigūnai patys susisieks su gyventoju. Tais atvejais,
kai skubi pagalba nereikalinga, pranešimus ar prašymus jie gali pateikti ir naudodamiesi
elektroninių paslaugų portalu https://www.epolicija.lt/, kuriame galima stebėti ir pranešimo ar
prašymo vykdymo eigą.
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