
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Nemuno 

policijos komisariato prižiūrimoje Panemunės seniūnijos teritorijoje veiklą 

vykdančių bendruomenės pareigūnų 2021 m. veiklos ataskaita 
 2021 m. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Nemuno policijos 

komisariate registruotos 1236 nusikalstamos veikos, ištirtos - 646 arba 52,1 % Lyginant  su 2020 m.  

stebimas nusikalstamų veikų mažėjimas: 2020 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Kauno miesto Nemuno policijos komisariate registruotos 1406 nusikalstamos veikos, tai yra 2021 

metais užregistruota 12,1% mažiau. 
 Nusikalstamos veikos, kurių per 2021 m. užregistruota daugiausiai: 
Tai turtiniai nusikaltimai: 

 LR BK 178 str. (“Vagystė”) ir LR BK 182 str. („Sukčiavimas“) 
 LR BK 140 str., („Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“) ir LR BK 

145 str. („Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus 

terorizavimas“) 

Bei nusikaltimai susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: 
 LR BK 259 – 260 str. („Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis 

medžiagomis be tikslo jas platinti“, Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai 

dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu“) 

 Siekiant išvengti teisės pažeidimų, nusikaltimų, Kelių eismo taisyklių pažeidimų bei kurti 

saugią aplinką, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Nemuno policijos 

komisariato prižiūrimoje Panemunės seniūnijos teritorijoje, 2021 m. prevencinę veiklą vykdė ir 

organizavo dvi bendruomenės pareigūnės. Nuosekli prevencinė veikla vyko Panemunės seniūnijos 

teritorijoje esančiose švietimo įstaigose: paskaitos ir praktiniai užsiėmimai saugaus eismo tema, 

prevencinės priemonės skirtos patyčių mokykloje ir socialiniuose tinkluose prevencijai, paskaitos 

apie teisinę atsakomybę, saugų elgesį internete ir „prekybą žmonėmis“ vyresnių klasių moksleiviams, 

kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistais organizuoti susitikimai 

skirti žalingų įpročių: tabako gaminių, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijai. Įgytas žinias moksleiviai skatinti pasitikrinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos kasmet organizuojamam teisinių žinių konkurse „Temidė“. Džiaugiamės nuolatine šio 

konkurso dalyve Kauno Rokų gimnazijos pedagogų suburta moksleivių komanda. 

  Kartu su bendruomenės pareigūnėmis Panemunės seniūnijos teritorijoje prie saugios 

gyvenamosios aplinkos kūrimo aktyvia  veikla  prisidėjo 13 Saugios kaimynystės grupių, viena iš jų 

susibūrė 2021 m. Šių aktyvių gyventojų dėka nuolat stebima teritorija, tvarkomi kiemai, įrengtos 

vaizdo stebėjimo kameros, kaimynai bendrauja, o iškilus problemai bendradarbiauja  su seniūnijos 

darbuotojais bei policijos pareigūnais. Per 2021 m. šiuose kiemuose neregistruota nei vienos vagystės. 

Bendruomenės pareigūnės  vykdydamos prevencinę veiklą kiekvieną savaitę organizavo priemones 

skirtas turtinių nusikaltimų  prevencijai, gyventojams dalino prevencinius patarimus kaip apsaugoti 

savo turtą, nepakliūti į sukčių pinkles, talpino juos  socialiniuose tinkluose ir Panemunės seniūnijoje 

įrengtose informaciniuose stenduose. Organizavo susitikimus Kauno Panemunės senelių namų 

Pagyvenusių žmonių dienos centre, Kauno apskrities moterų krizių centre, Kauno Vinco Kudirkos 

viešosios bibliotekos Panemunės padalinyje ir Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo 

bažnyčioje, kurių metu  teikė prevencinę informaciją saugaus eismo, sukčiavimo, prekybos žmonėmis, 

smurto artimoje aplinkoje bei policijos veiklos pristatymo temomis, gyventojus ragino burtis į saugios 

kaimynystės grupes, tapti policijos rėmėjais ir taip savo veikla prisidėti prie saugios aplinkos aplinkos 

kūrimo Panemunėje. 



 Bendruonės pareigūnės dalyvaudamos Panemunės seniūnijos seniūnaičių sueigose ne tik 

informuodavo apie kriminogeninę situaciją Panemunės seniūnijos prižiūrimoje teritorijoje, bet ir 

kvietė  seniūnaičius, bendruomenių narius, dalyvauti prevencinėje veikloje siekiant sumažinti 

nusikaltimų ir teisės pažeidimų skaičių bei užkardyti nusikaltimus, stiprinti policijos, savivaldos  ir 

gyventojų bendradarbiavimą, nuotolinėmis ryšio priemonėmis, socialinių tinklų pagalba dalintis 

prevencine informacija: kaip netapti nusikaltimo auka bei informacija apie pastebimus teisės 

pažeidimus jų gyvenamojoje aplinkoje, vykdyti bendrus projektus, kartu dalyvauti tikslinėse 

prevencinėse priemonėse, įgyvendinti saugios kaimynystės iniciatyvas, bei dalintis gerąja patirtimi  

organizuojamuose konkursuose. 

 2021 m. Panemunės bendruoemnės centras dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos organizuojamo Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir 

bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurse, kur bendruomenės iniciatyva „Panemunė – 

mūsų namai“ buvo pripažinta konkursą laimėjusia bendruomenės iniciatyva. Bendra policijos 

pareigūnų, savivaldos darbuotojų ir bendruomenių veikla, įvertinta kaip geriausia priemonė  vykdant 

nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. 

 Tikimės gyventojų pilietinės iniciatyvos bei noro dirbti išvien ir šiais metais! 

2022-02-22 10.00 val. vyks Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto 

Nemuno policijos komisariato ataskaitinis  susirinkimas už 2021 metus. Dėl COVID 19 situacijos jis 

bus nuotolinis -  Teams platformoje. Visus norinčius dalyvauti kviečiame jungtis: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmZiYzYwZjYtNmNkOS00NTMyLWJiOTktMzU3NGI2MDA5ODc5%40th

read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22521f4dda-ad5e-428b-82d3-

d77f6d4368f5%22%2c%22Oid%22%3a%2295abcd8f-fbd4-4fe3-be28-8684d93a05a2%22%7d   
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