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Visuomenės pasitikėjimas Kauno apskr. VPK 

policija – 77 proc.

Visuomenės pasitikėjimas Lietuvos policija –

75 proc. (reikšmė tarp atskirų apskričių 

svyruoja nuo 63 proc. iki 89 proc.)



2020-01-30 3

Policijos pajėgų išsiuntimas į įvykius Žaliakalnio PK

prižiūrimoje teritorijoje

Kauno apskr. VPK pareigūnai vyko:

į įvykius, kai žuvo žmogus, kitus pavojingus asmens sveikatai ir 

gyvybei įvykius policijos pajėgos išsiųstos vidutiniškai

per 1 min.

į įvykius, kurie įvyko ką tik, tačiau nėra pavojaus asmens sveikatai 

ir gyvybei (vagystė, turto sugadinimas, viešosios tvarkos 

pažeidimai ir kt.) policijos pajėgos išsiųstos vidutiniškai

per 1 min. 23 s.
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Policijos pajėgų reagavimas į įvykius Žaliakalnio PK

prižiūrimoje teritorijoje

Kauno apskr. VPK pareigūnai vyko į įvykius

13 877 kartus (2018 m. – 13 373)

A kategorijos įvykiai – reaguota 232 kartus,

vidutiniškai per 4 min. 50 s.

(2018 m. – 308 kartus per 5 min. 2 s.)

B kategorijos įvykiai – reaguota 2 099 kartus,

vidutiniškai per 7 min. 12 s.

(2018 m. – 2 508 kartus per 7 min. 37 s.)

C kategorijos įvykiai – reaguota 11 546 kartus,

vidutiniškai per 26 min. 46 s.

(2018 m. – 10 557 kartus per 24 min. 14 s.)
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Labiausiai kriminogeninės gatvės Žaliakalnio PK

prižiūrimoje teritorijoje
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Nusikalstamos veikos, kurių Žaliakalnio PK

2019 m. užregistruota daugiausiai

LR BK 182 str. (sukčiavimas)

LR BK 259 str. (narkotikai)

LR BK 140 str. (fizinio skausmo sukėlimas)

LR BK 178 str. (vagystės)
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Nusikalstamumas Žaliakalnio PK prižiūrimoje teritorijoje

Prižiūrimoje teritorijoje bendra kriminogeninė situacija gerėja

Sumažėjo užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius

Per 2019 m. užregistruotos 982 nusikalstamos veikos

(2018 m. – 1 064)
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Bendruomenės pareigūnų veikla Žaliakalnio PK prižiūrimoje 

teritorijoje

Saugios kaimynystės grupių skaičius – 31.

Organizuota ir dalyvauta prevencinėse priemonėse – 97.

Policijos rėmėjų skaičius – 16.

Policijos rėmėjai kartu su policijos pareigūnais dalyvavo priemonėse – 39.
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Smurtas artimoje aplinkoje
Užregistruota mažiau smurto artimoje aplinkoje

(pagal LR BK 140 str., 145 str.) atvejų

Dėl 222 arba 88,6 proc. (2018 m. – dėl 247 arba 87 proc.)

šių nusikalstamų veikų buvo priimti sprendimai per 48 val. 

(atlikti tyrimai arba kreiptasi dėl kardomosios priemonės 

paskyrimo)
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Bendra avaringumo situacija Kauno mieste 2019 m.Išaugo eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, skaičius:

2019 m. užregistruoti 406 tokie eismo įvykiai (2018 m. – 383)

Sužeista daugiau eismo dalyvių – 458 (2018 m. – 423)

Žuvo mažiau eismo dalyvių – 11 (2018 m. – 13)

Eismo įvykiuose nukentėjo:

- 130 pėsčiųjų

- 115 automobilių 

vairuotojų

- 136 automobilių 

keleiviai

- 38 dviračių vairuotojai

- 20 motociklų vairuotojų

- 9 elektrinių paspirtukų 

vairuotojai

- 7 mopedų vairuotojai

- 2 motociklų keleiviai

- 1 dviračio keleivis
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Bendra avaringumo situacija Kauno mieste 2019 m.

Daugiausiai eismo įvykių įvyko birželio mėnesį

Eismo įvykiai dažniausiai vyko penktadieniais

nuo 7 iki 8 val. ir nuo 15 iki 18 val.

Eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės, priežastys:

Nepraleidžiamos pagrindiniu keliu transporto priemonės, važiuojančios 

pagrindiniu keliu (27,8 proc.)

Nepraleidžiami pėstieji pėsčiųjų perėjose (20,2 proc.)

Vairuotojai pasirenka nesaugų važiavimo greitį arba viršija leistiną greitį ir 

nesilaiko saugaus atstumo nuo kitų transporto priemonių (17,0 proc.)
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Apibendrinta informacija apie kriminogeninę padėtį 

Žaliakalnio policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje 

2019 m.

SUMAŽĖJO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ SKAIČIUS:

plėšimo atvejų – 17 (2018 m. – 34)

smurto artimoje aplinkoje atvejų – 272 (2018 m. – 284)

nežymaus sveikatos sutrikdymo atvejų – 24 (2018 m. – 30)

vagysčių į gyvenamąsias patalpas atvejų – 24 (2018 m. – 39)

automobilių vagysčių – 2 (2018 m. – 3)

IŠAUGO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ SKAIČIUS:

sunkių ir labai sunkių nusikaltimų – 13 (2018 m. – 10)

sukčiavimo atvejų – 71 (2018 m. – 41)

nusikalstamų veikų, susijusių su narkotikais – 90 (2018 m. – 69)

viešosios tvarkos pažeidimo atvejų – 37 (2018 m. – 31)
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2020 metais svarbiausias Kauno policijos veiklos tikslas –

gyventojų saugumas jų gyvenamojoje aplinkoje
Prioritetinės veiklos sritys:

Greitesnis policijos pajėgų reagavimas į įvykius

Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimo gerinimas

Vagysčių ištyrimo didinimas

Priemonių, kontroliuojančių šešėlinės ekonomikos reiškinius, 

organizavimas

Eismo saugumo užtikrinimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumo, ypač 

vaikams ir jaunimui mažinimas


