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Policijos veiklos ataskaita: kas ketvirtas Lietuvos pilietis susiduria su policija 
ELTA 2019.03.07 11:23 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris, pristatydamas 
2018 m. policijos veiklos ataskaitą, sakė, kad pernai policija užregistravo 704 tūkst. 
įvykių per metus. Pasak jo, Lietuvoje gyvena apie 3 mln. gyventojų ir kas ketvirtas 
žmogus vienaip ar kitaip praeitais metais susidūrė su policija. 

„Aišku, turime ir tokių žmonių, kurie susiduria su policija ne po vieną kartą“, – 
pridūrė E. Šileris. 

Pernai, pasak E. Šilerio, užregistruota 54 tūkst. nusikalstamų veikų, tačiau per 
penkerius metus pastebima tendencija, kad jų mažėja.  

E. Šileris / BNS nuotr. 

Vaiko teisių apsaugos reforma, anot policijos generalinio komisaro pavaduotojo, turėjo teigiamą poveikį, tačiau smurto 
šeimoje vis dar daug. „Smurtas neslopsta. Vaiko teisių apsaugos reforma davė savo privalumų, bet išryškėjo taikymo 
trūkumai. Kryptys bendros teisingos, bet iššūkių taip pat yra“, – teigė E. Šileris. 

Policija pernai didelį dėmesį skyrė saugumui Lietuvos šimtmečio renginių bei popiežiaus vizito metu. Pasak generalinio 
komisaro pavaduotojo, buvo pasitelktos visos policijos pajėgos, kurios veikė tikrai operatyviai bei sklandžiai. 

Ataskaitoje pažymima, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 8 200 pareigūnų. „Esame viena iš didžiausių organizacijų 
Lietuvoje, turime 8 200 pareigūnų. Nežinau, kelintas darbdavys esame, bet greičiausiai į pirmą penketuką Lietuvoje 
patenkame“, – sakė E. Šileris. 

Policijos veiklos ataskaitoje pažymima, kad policijos pareigūnai, kai žmogaus gyvybei gresia pavojus, į įvykio vietą 
atvyksta per 6,4 min. (privalomas laikas yra 12 min). Per 2018 metus pareigūnams ypač pavyko pagerinti reagavimo į 
įvairių kategorijų pranešimus laiką. A kategorijos (kuomet žmogaus gyvybei gresia pavojus) įvykių taip pat kasmet 
daugėja. 2018 m. registruotų įvykių skaičius, palyginti su 2015 m., padidėjo 65 proc. Pakeitus veiklos modelį, papildomai 
apie 1000 pareigūnų daugiau kaip pusę savo darbo laiko skiria darbui teritorijoje, reaguoja į įvykius, todėl vidutinis 
reagavimo laikas sutrumpėjo nuo 9 min. 15 sek. (2015 m.) iki 6 min. 24 sek. (2018 m.). Padidėjo ir vidutinis per parą 
reaguojančių ekipažų skaičius. Iki veiklos organizavimo pakeitimų (2016 m.) vidutinis per parą reaguojančių ekipažų 
skaičius nesiekė 400, 2018 m. pabaigoje kiekvieną parą vidutiniškai dirbo 638 ekipažai. 

Atitinkamai per metus kilo ir pareigūnų atlyginimai. „2018 m. (palyginti su 2016 m.) policijos pareigūnų vidutinis darbo 
užmokestis (atskaičius mokesčius) padidėjo: pirminės grandies – iki 778 eurų (33,2 proc.); vidurinės grandies – iki 974 
eurų (30,5 proc.); aukštesniosios grandies – iki 1 326 eurų ( 24 proc.)“, – pažymima ataskaitoje. 

Policija atkreipia dėmesį, kad eismo įvykių, nusikalstamų veikų bei administracinių nusižengimų skaičius, palyginti su 
2017 metais, pernai šiek tiek paaugo. Pernai, palyginti su 2017-aisiais, įvyko 5 proc. daugiau įskaitinių eismo įvykių, 
sužeista 6,1 proc. daugiau žmonių, bet 11 proc. sumažėjo žuvusiųjų skaičius. 

„40 proc. žuvusiųjų sudaro pėstieji – žuvo 68 (2017 m. – 69), 45 iš jų (arba 66 proc.) žuvo tamsiuoju paros metu. Taip 
pat žuvo 61 vairuotojas (2017 m. – 75), tarp jų – 13 motociklų vairuotojų (2017 m. – 10), 31 keleivis (2017 m. – 34), 9 
dviračių (2017 m. – 13) ir 1 mopedo (2017 m. – 3) vairuotojai“, – teigiama policijos ataskaitoje. 

2018 m. dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 198 įskaitiniai eismo įvykiai (2017 m. – 186), juose žuvo 22 žmonės (2017 
m. – 16), 257 buvo sužeisti (2017 m. – 245). 

Pernai sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius taip pat padidėjo, užregistruotos 2 309 veikos (2017 m. – 2 143). Bet, 
pasak policijos, registruotų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų didėjimas susijęs su aktyvia policijos veikla – didėja 
nusikaltimų, išaiškintų policijos iniciatyva. 

2018 m. iš visų policijos registruotų nusikalstamų veikų daugiausia buvo užregistruota 
vagysčių – 27 proc., fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas sudarė 21,1 
proc. Taip pat dominavo kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimai – 10,2 proc., 
nusikaltimai finansų sistemai – 6,1 proc., sukčiavimo atvejai – 4,9 proc. 
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Koliokviumo užduotis: 
1. Įvertinkite pateiktą tekstą kriminologiniu požiūriu. 
2. Kokių sąsajų atrandate su skaitytuose ir paskaitose aptartuose straipsniuose kriminologų (R. van Swaaningen, 
M. Dobryninos, G. Sakalausko) dėstytomis mintimis? 
 
Šį tekstą galite braukyti, jame žymėtis svarbias mintis, jo grąžinti nereikia. Savo įžvalgas rašykite ant atskiro lapo, nepamirškite ant jo užrašyti savo vardą, 
pavardę, grupę. Labai prašau rašyti aiškiai ir linkiu kūrybingo darbo:) Koliokviumo rezultatai – balandžio 24 d. 9.00 val. paskaitoje JR2 a. 


