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POLICIJOS APYLINKĖS INSPEKTORIAUS VEIKLOS 

POKYČIAI GERINANT VIETOS SAVVIALDOS 

GYVENTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SAUGUMĄ 



POLICIJOS APYLINKĖS INSPEKTORIAUS STATUSAS 

– STATUS QUO 

2001 – policijos apylinkės inspektorius – prevencijos pareigūnas 
(viešosios tvarkos apsauga, eismo saugumo priežiūra, pagalba gyventojams) 

 

2005 - viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjas (apylinkės 

inspektorius) – prevencijos pareigūnas ir tyrėjas (atlieka ikiteisminį tyrimą 

tiriant nusikalstamas veikas, vykdo teisės aktuose numatytų kategorijų asmenų 

paiešką, leidimų sistemos objektų bei asmenų, turinčių ribotos civilinės 

apyvartos ginklus, kontrolę, nelegalaus darbo bei nelegalios migracijos, 

aplinkos apsaugos pažeidimų prevenciją) 

 

2009 - Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūnas 

(apylinkės inspektorius) - prevencijos pareigūnas, bet ir tyrėjas 

(universalumas, didesnis aptarnaujamų gyventojų  skaičius iki 4000, kaime iki 

6000) 

 



Tyrimas: Policijos apylinkės inspektoriaus 

veiklos vertinimas 

TYRIMO UŽDUOTIS 

Nustatyti ir išsiaiškinti, kaip vietos savivaldos gyventojai vertina 

apylinkės inspektorių veiklą po policijos veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų pakeitimų, įtvirtinančių apylinkės inspektorių statuso 

pokyčius, per šiuos vertinimo kriterijus: 

*kokia dalis gyventojų žino policijos apylinkės inspektorius ir kiek 

bendravo/kontaktavo su jais; 

*gyventojų supratimas dėl apylinkės inspektoriaus ir kitų policijos 

pareigūnų vykdomų funkcijų bei atliekamos veiklos skirtumų; 

*bendravimo kultūra, 

*ar pakankamai gyventojai informuojami apie policijos apylinkės 

inspektorių (statusas, kompetencija, išskirtinumas); 

*kokias būdais geriausia gyventojams pateikti informaciją apie policijos 

apylinkės inspektorius ir jų veiklą. 

 

 



Tyrimas: Policijos apylinkės inspektoriaus veiklos vertinimas 

* Tyrimo laikotarpis: 2010 spalis – 2011 lapkritis 

 

* Tyrimo vieta: Vilniaus miestas (134 apylinkės  

iš visų seniūnijų, kurias aptarnauja 122 apylinkės  

inspektoriai) 

 

*Respondentai: iš 2000 – 1458 (apklausa vykdyta 

telefonu ir gatvėje) 

 

* Tyrimo užsakovas – Vilniaus AVPK ir PD 

 

* Tyrimo vykdytojai – NPLC ir TTVAM 
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Ar pažįstate savo policijos apylinkės inspektorių? 

Pagrindiniai tyrimo rezultatai 
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Prieš kiek laiko kontaktavote su policijos 

apylinkės inspektoriumi? 
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Kur ir kokiais būdais Jums priimtiniausia gauti 

informaciją apie apylinkės inspektorių ir jo veiklą? 
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Pagrindinės veiklos, kurias vykdo apylinkės inspektorius 
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KOKS TURĖTŲ BŪTI POLICIJOS APYLINKĖS INSPEKTORIUS 

ARBA KOKIO PAGEIDAUJA MATYTI MIESTO GYVENTOJAI? 

Tyrimai rodo, jog apylinkės gyventojai/vietos bendruomenė.... 

1. Turėti daugiau informacijos – kas yra policijos apylinkės inspektorius 

(neatskiria nuo kitų policijos pareigūnų 70%) ir kokia jo veikla. 

2. Susipažinti “gyvai” ir asmeniškai pažinoti. 

3. Turėti tarnybinio mobilaus telefono numerį. 

4. Nuolat susitikti ir bendrauti aptariant saugumo gerinimo priemones 

gyvenamojoje vietovėje (bendruomenės susirinkimuose, susitikimuose su 

gatvės, namo gyventojais). 

5. Profesionalų pareigų vykdytoją – prevencinės veiklos srityje, teisės 

pažeidimų užkardymo ir kontrolės srityje. 

6. Aukštos bendravimo kultūros pareigūną. 

7. Turėti “draugą”, partnerį, konsultantą, pagalbininką atsitikus nelaimei 

ir kuriuo bet kada galima būtų pasitikėti 

 

 

 



PRAKTINĖS IŠVADOS IR SIŪLYMAI 
(prikelta iniciatyva “Community Policing”) 

1. Policijos apylinkės inspektoriaus veiklos specifiką lemia ir veiklos pokyčiai 
priklauso nuo aplinkos veiksnių (socialinių, teisinių, vadybinių, ekonominių, 
etinių ir kt.), tačiau vienas iš esminių – būti kuo arčiau gyventojų ir tapti 
bendruomenės lyderiu. Lyderystės kai vadybinio elemento nebuvimas  
 

2. Tam reikia ne tik keisti (arba grąžinti) ir tuo pačiu stiprinti policijos 
apylinkės inspektorių statusą - virsmą į bendruomenės pareigūną, bet ir 
keisti bendruomenės saugumo užtikrinimo filosofiją (naujas CP ir CPPM 
(Community Policing Partnership Model) - pro-aktyvi vs re-aktyvi 

 

3. Praktinis siūlymas: nustatyti policijos apylinkės inspektoriaus veiklos 
vertinimo kriterijų – gautas rezultatas dėl saugumo būklės aptarnaujamoje 
teritorijoje ir indėlis į saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą (procentine 
išraiška), vertintojai – vietos savivaldos gyventojai/bendruomenės nariai. 



Ačiū už dėmesį!!! 
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