
SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS –

BENDRUOMENĖS GEROVĖS IR 

SVEIKATOS PRIELAIDA

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO 

POLICIJOS KOMISARIATO 

KAIŠIADORIŲ RAJONO POLICIJOS 
KOMISARIATAS



SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS – BENDRUOMENĖS GEROVĖS IR SVEIKATOS 

PRIELAIDA 

- (abejonė);

SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS – BENDRUOMENĖS GEROVĖS IR SVEIKATOS 

KLAUSIMAS 

– (taip ar ne, būti ar nebūti)?



Policijos uždaviniai:

1) žmogaus teisių ir laisvių apsauga; 

2) viešosios tvarkos ir visuomenės 

saugumo užtikrinimas;

3) neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji 

būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat 

asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, 

kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių 

veiksnių;

4) nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų 

atskleidimas ir tyrimas; 

5) saugaus eismo priežiūra;

6) nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų 

prevencija.



Kas galėtų pagerinti uždavinių 

įgyvendinimą ???
- glaudus bendradarbiavimas tarp policijos 

padalinių;

- didesnis dėmesys prevencinei veiklai;

- daugiau pareigūnų dirbančių gatvėje;

- teisės pažeidimų priežasčių analizė, 

priemonės užkertančios kelią toms 

priežastims atsirasti – saugios aplinkos 

kūrimas;

- bendruomenės įtraukimas kuriant saugią 

aplinką.



SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS – BENDRUOMENĖS 

GEROVĖS IR SVEIKATOS APLINKYBĖ 

– (kokios priemonės, kokie būdai)???



“Saugi Kauno apskritis“ 

– tai 2015-2016 m. laikotarpiu įgyvendinama 

programa, skirta gerinti Kauno apskrities policijos 

bendradarbiavimą su Kauno apskrities gyventojais, 

vietos savivaldomis, vietos bendruomenėmis, teikti 

gyventojų lūkesčius atitinkančias paslaugas, didinti 

gyventojų pasitikėjimą policija, įtraukti Kauno 

apskrities bendruomenę į saugios aplinkos kūrimą.



Programos „Saugi Kauno apskritis“ uţdaviniai:

 Įtraukti Kauno apskrities bendruomenę į saugios

aplinkos kūrimą.

 Siekti bendruomenės pagalbos policijai uţkardant bei

tiriant nusikalstamas veikas, kitus teisės paţeidimus.

 Vykdyti Kauno apskrities bendruomenės teisinį

švietimą, propaguojant apsisaugojimo nuo nusikalstamų

veikų ir savisaugos būdus.

 Maţinti nusikaltimų, teisės paţeidimų skaičių Kauno

apskrityje.



Kaišiadorių r. PK aptarnaujamoje teritorijoje yra 11 seniūnijų: 

Kaišiadorių  apylinkės seniūnija

Kaišiadorių miesto seniūnija

Kruonio seniūnija

Nemaitonių seniūnija

Palomenės seniūnija

Paparčių seniūnija

Pravieniškių seniūnija

Rumšiškių seniūnija

Ţaslių seniūnija

Ţieţmarių seniūnija

Ţieţmarių apylinkės seniūnija

• Savivaldybės teritorijoje yra:
• 2 miestai – Kaišiadorys ir Ţieţmariai;
• 3 miesteliai – Kruonis, Rumšiškės ir Ţasliai;
• 401 kaimas;
• 33 786 gyventojai;
• 29 kaimo bendruomenės;
• 7 saugios kaimynystės grupės.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kruonio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemaitoni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Palomen%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Papar%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pravieni%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rum%C5%A1i%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDasli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDie%C5%BEmari%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDie%C5%BEmari%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadorys
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDie%C5%BEmariai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kruonis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rum%C5%A1i%C5%A1k%C4%97s
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDasliai


Atlikus Kaišiadorių rajono gyventojų apklausą 2014 m. 

nustatyta, kad Kaišiadorių rajono gyventojams 

susirūpinimą kelia:

Vaikų saugumas eismo saugumo prasme

Vaikų saugumas asmenų susibūrimo vietose

Vagystės iš patalpų, automobilių, sukčiavimo atvejai

Ne vietoje statomi automobiliai

Triukšmas gyvenamosiose vietovėse



1.1. Vaikų saugumo  uţtikrinimas eismo saugumo prasme: 

- Rumšiškių seniūnijoje: Rumšiškių mieste, ties A.Baranausko gimnazija 

(intensyvus eismas), Antakalnio k.- intensyvus eismas, nėra šaligatvių, greičio 

maţinimo kalnelių);

- Pravieniškių seniūnijoje: Pravieniškių I k.- geleţinkelio pervaţoje nėra 

pėsčiųjų tako, Pravieniškių II k. nėra pėsčiųjų perėjos ties vaikų ţaidimo 

aikštele);

- Kruonio seniūnijoje: Kalvių gyvenvietėje (prie autobusų stotelės ir Kruonio 

gimnazijos Kalvių sk. nėra greičio maţinimo kalnelių); 



Kaišiadorių r. PK VPS KPG pareigūnai kartu su bendruomenės pareigūnėmis skaitė

paskaitas saugaus eismo ir saugaus elgesio geleţinkelio pervaţoje temomis Kaišiadorių V.

Girţado progimnazijoje, Rumšiškių A. Baranausko gimnazijoje, Pravieniškių Stasio

Tijūnaičio pagrindinėje mokykloje, Kruonio gimnazijos Kalvių skyriuje. Kaišiadorių rajono

mokyklose organizuotos viktorinos – konkursai saugaus eismo tema: “Saugaus eismo

ABC“, “Saugus ratas“, “Šviesoforas“.



Organizuoti patruliavimai, bei prevenciniai pokalbiai saugaus eismo tema:

Rumšiškių sen. A.Baranausko gimnazijos prieigose, Antakalnio kaime;

Pravieniškių sen. Pravieniškių II kaime; Kruonio sen. Kalvių gyvenvietėje.



Vykdyta akcija „Balandis – saugaus eismo mėnuo“. Bendraujama su

eismo dalyviais, dalinami lankstinukai, skrajutės saugaus eismo tema.



KPG vyresnysis specialistas dalyvauja Kaišiadorių rajono savivaldybės saugaus 

eismo komisijos posėdţiuose, perduoda gyventojų išsakytas problemas ir lūkesčius. 

Kreiptasi į saugaus eismo komisiją ir Kauno regiono kelių Kaišiadorių kelių 

tarnybą dėl kelio saugos elementų įrengimo. Pravieniškių II k. prie vaikų ţaidimo 

aikštelės –įrengta perėja.

Antakalnio k. – įrengti greičio maţinimo 

kalneliai.

Eismo sąlygos šiose vietose daug saugesnės!!!



1.2. Vaikų saugumas asmenų susibūrimo vietose:

- Ţieţmarių apyl. sen.: Liutonių ir Stasiūnų k. prie parduotuvių 

renkasi asmenys girtuokliauja, kabinėjasi;

- Ţieţmarių mieste: uţ kultūros centro, seniūnijos, bendrabučio 

renkasi asmenys girtuokliauja, šiukšlina, triukšmauja;

- Kaišiadorių mieste: parduotuvių „Rimi“, „Pasagėlė“, „Iki“, prie 

Gedimino ir Kudirkos gatvių sankryţos asmenys girtuokliauja 

šiukšlina, triukšmauja;

- Ţaslių miesto aikštėje, uţ seniūnijos pastato ir autobusų sustojime 

asmenys girtauja, šiukšlina, triukšmauja. 



Kaišiadorių raj. PK VPS Patrulių būrio ir Prevencijos poskyrio pareigūnai priemonių metu 

lankydami nurodytas asmenų susibūrimo vietas ir tikrindami asmenis bei transporto priemones 

nustatė iš viso 67 administracinius teisės paţeidimus:

- Ţieţmarių apyl. sen. Liutonių ir Stasiūnų k. paţeidimų nenustatyta;

- Ţieţmarių mieste: uţ kultūros centro, seniūnijos, bendrabučio LR ATPK 178 str. – 4 paţ., 183 str. 

– 2 paţ., 174 str. – 1, 161 str. – 3 paţ.;

- Kaišiadorių mieste: prie parduotuvių „Rimi“, „Pasagėlė“, „Iki“, prie Gedimino ir Kudirkos gatvių 

sankryţos LR ATPK 178 str. – 43 paţ., 183 str. – 5 paţ., 174 str. – 6 paţ., 161 str. – 1 paţ.;

- Ţaslių miesto aikštėje, uţ seniūnijos pastato ir autobusų sustojime LR ATPK 178 str. – 2 paţ.



Kaišiadorių raj. PK pareigūnai organizavo priemonę, kurios metu kartu su

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojais,

tarybos nariais patruliavo asmenų susibūrimo vietose. Priemonės metu

nustatyti LR ATPK 185(4) str., 185(6) str., 3 – 178 str., 1 – 183 str. paţeidimai,

tačiau priemonė turi didesnę prevencinę reikšmę, kuomet smulkius paţeidimus

padarę asmenys įspėjami, kartu su policijos pareigūnais dirbančio rajono mero,

administracijos direktoriaus ar seniūno.



1.3. Vagystės iš gyvenamųjų patalpų, automobilių, 

sukčiavimo atvejai.

2014 m. Kaišiadorių raj. pradėti ikiteisminiai tyrimai:

- vagystės iš gyvenamųjų patalpų – 20;

- iš automobilių – 6;

- sukčiavimo atvejai – 18.



Organizuoti 5 susitikimai su Kaišiadorių raj. veikiančiomis saugios kaimynystės grupėmis ir 

aktyviomis bendruomenėmis, pristatyta saugios kaimynystės geroji praktika, aptarta grupių 

kriminogeninė padėtis, diskutuota kaip apsisaugoti nuo sukčiavimo, turto grobimų, aptarti 

bendruomenei aktualūs klausimai. Pasirašytas 1 saugios kaimynystės susitarimas (iš viso 7).



Vykdytas patruliavimas su saugios kaimynystės nariais jų gyvenamosiose 

vietovėse, vertingų daiktų ţymėjimo akcijos:



Rumšiškių, Paparčių, Pravieniškių ir Kruonio seniūnijų bendruomenėse

susitikimų metu demonstruotos skaidrės “Saugi kaimynystė, nuo idėjos iki

praktikos”, buvo dalinami lankstinukai turto apsaugos tematika – “Tai spąstai”,

“Norint apsaugoti savo turtą”, “Saugi kaimynystė”.



Kaišiadorių raj. KPS pareigūnai organizavo 9 priemones, kurių 

metu Kaišiadorių rajone buvo vykdomas neviešas patruliavimas.

Priemonių metu patikrinti 109 įtarimą sukėlę automobiliai ir 163 

įtartini asmenys.



1.4. Ne vietoje statomi automobiliai Kaišiadorių mieste 

(daugiabučių kiemai).



Organizuoti susitikimai su namų bendrijų pirmininkais, miesto gyventojais,

seniūne, kurių metu bendrai ieškota sprendimų dėl maţų automobilių stovėjimo

aikštelių. Kreiptasi į seniūnę dėl galimybės išnaudoti asfaltuotą aikštelę uţ

Gedimino g. 121 namo, gyventojai agituoti palikti automobilius pagrindinėje ir

saugioje miesto gatvėje, prekybos centrų nakties metu ištuštėjančiose aikštelėse.



Kaišiadorių raj. PK VPS PP, PB pareigūnai priemonių metu iš viso 

uţfiksavo 110 paţeidimų dėl paliktų stovėti automobilių paţeidţiant 

nustatytą tvarką ir taikė poveikio priemones paţeidėjams pagal LR ATPK 

1241 str. 4 d.



1.5. Triukšmas gyvenamojoje vietovėje.



Iš viso Kaišiadorių raj. aptarnaujamoje teritorijoje 2015 m. per

pirmąjį pusmetį 34 kartus taikyta administracinė atsakomybė uţ

viešosios rimties trikdymą pagal LR ATPK 183 str.

Nustatyti 3 adresai, kuriuose minėti paţeidimai šiais metais

buvo fiksuoti du ir daugiau kartų.

2014 m. 5 adresuose atsakomybė pagal LR ATPK 183 str. buvo

taikyta 2 ir daugiau kartų, su šių adresų gyventojais pravesti

profilaktiniai pokalbiai, jie buvo pakartotinai supaţindinti su

administracine atsakomybe pagal LR ATPK 183 str.



Adresuose kur buvo fiksuotas pakartotinis triukšmas buvo papildomai bendraujama su 

aplinkiniais gyventojais ir priemonių metu renkama informacija siekiant nustatyti ar šių 

adresų šeimininkai nepriima į būstą pašalinių asmenų girtauti kas tampa pagrindu pradėti 

administracinę teiseną pagal LR ATPK 182 str. (Lindynių laikymas).

Priemonių metu nustatyta 2 Lindynių laikymo atvejai ir šeimininkams taikytos poveikio 

priemonės pagal LR ATPK 182 str. 



Aktyviai vykdant asmenų baustų 2014 m. pagal LR ATPK 

182 str. (Lindynių laikymas) kontrolę, pavyko pasiekti, 

kad lindynės Gedimino g. 129-3 šeimininkė išvyko gydytis 

nuo priklausomybės alkoholiui, pranešimų dėl triukšmo 

šiuo adresu nebegaunama.



Iš viso priemonės metu:

- reidai 75;

- pasirašytas saugios kaimynystės susitarimas 1 (iš viso 7);

- įstojo į policijos rėmėjus 2 asm.;

- organizuoti 24 susitikimai su savivaldos ir mokymo 

įstaigomis;

- organizuotos 14 daiktų ţymėjimo akcijos, atvirų durų dienos; 

- 3 kartus masiniuose renginiuose pristatyta policijos veikla, 

teikta prevencinė informacija;

- 5 kartus teisės paţeidimus padėjo atskleisti policijos rėmėjai, 

bendruomenės nariai. 



SAUGIOS APLINKOS 

KŪRIMAS – BENDRUOMENĖS 

GEROVĖS IR SVEIKATOS 

PRIELAIDA AR BŪTINOJI 
SĄLYGA ???

KLAUSIMAI, VERTINIMAI, 

PASTEBĖJIMAI, PASIŪLYMAI ???


