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Anotacija. Tragedija, įvykusi 2016 m. rugpjūčio 12 d. Telšių rajone Tryškiuose, kai buvo 

nužudytas policijos pareigūnas,1 atvykęs į  įvykio vietą pagal gautą pranešimą apie smurtą artimoje 

aplinkoje, paskatino šio straipsnio autorius atlikti mokslinį tyrimą dėl policijos pareigūnų pasirengimo 

atremti smurtautojų išpuolius prieš policijos pareigūnus tarnybos metu. Tyrimo metu buvo atlikta 

viešosios policijos patrulių, kurie operatyvaus valdymo padalinio budėtojo nurodymu pirmieji atvyksta 

į galimas teisės pažeidimų darymo ar padarymo vietas, bendrauja su galimais teisės pažeidėjais, 

struktūrizuota apklausa pagal parengtą klausimų sąrašą. Taip pat atliktas interviu su policijos įstaigų 

viešosios policijos padalinių vadovais (toliau –ekspertai) apie viešosios policijos patrulių (toliau – 

policijos pareigūnai) pasirengimą suvaldyti konfliktinę situaciją ir atremti smurto išpuolius atvykus į 

įvykio vietą, išanalizuotos 2015 metais atliktų tarnybinių patikrinimų dėl policijos pareigūnų sužalojimo 

tarnybos metu Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskrityse, išvados. Šiuo tyrimu siekta identifikuoti 

problemas, su kuriomis susiduria policijos pareigūnai, vykdydami tarnybines pareigas. Analizuojant 

apklausų, interviu ir dokumentų analizės metodais gautus rezultatus, buvo įvertintas policijos pareigūnų 

pasirengimas suvaldyti konfliktines situacijas, ypač smurtinių išpuolių atvejais. Atsižvelgiant į tai, 

pateikiami siūlymai, kaip minėtais atvejais galima būtų sumažinti pavojų, kylantį policijos pareigūnų 

gyvybei ir sveikatai. Pagrindinės sąvokos: gyvybė, policijos uždaviniai, policijos pareigūnas, smurtas.  

Pagrindinės sąvokos: gyvybė, policijos uždaviniai, policijos pareigūnas, smurtas.  

ĮVADAS 

Kiekvieno žmogaus gyvybė reikalauja besąlygiškos pagarbos. Žmogaus gyvybės 

nelygstama vertė akcentuojama daugelio pasaulio šalių pagrindiniame įstatyme – 

Konstitucijoje, kurioje atskiru straipsniu reglamentuojama žmogaus gyvybės, kaip vienos 

                                                 
1 Telšių rajone tarnybos metu nužudytas policininkas. http://www.delfi.lt/news/daily/crime/telsiu-rajone-

tarnybos-metu-nuzudytas-policininkas.d?id=72044944 

mailto:gediminas.buciunas@prokuraturos.lt
mailto:gediminas1967@gmail.com
mailto:vilius.velicka@policija.lt
http://www.delfi.lt/news/daily/crime/telsiu-rajone-tarnybos-metu-nuzudytas-policininkas.d?id=72044944
http://www.delfi.lt/news/daily/crime/telsiu-rajone-tarnybos-metu-nuzudytas-policininkas.d?id=72044944
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didžiausių vertybių Visatoje, apsaugą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 19 str. 

skelbia, kad „Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“2, todėl valstybė, siekdama apsaugoti 

svarbiausius teisinius gėrius, įsteigia atitinkamas institucijas. Viena iš tokių institucijų yra 

policija, kurios veiklą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos policijos įstatymo (toliau – 

Policijos įstatymas) 5 str. 1 d. 2 p. įtvirtintas vienas iš policijos uždavinių – asmens, visuomenės 

saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas3. Siekiant įvykdyti iškeltus uždavinius, policijos 

pareigūnams suteikiami įgaliojimai. Policijos įstatymo 21 str. nurodoma, kad policijos 

pareigūnas „turi teisę duoti sau nepavaldiems asmenims teisėtus nurodymus ar pateikti 

reikalavimus, o jeigu asmenys jų nevykdo ar priešinasi, panaudoti prievartą.“4 Ne visi asmenys 

paklūsta įstatymui, todėl policijos pareigūnui tenka susidurti su šių asmenų išpuoliais. Tokie 

smurtiniai aktai, nukreipti prieš policijos pareigūnus, turėtų būti kruopščiai ir visapusiškai 

analizuojami, atliekant išsamius tyrimus, neapsiribojant vien tik kaltininko nubaudimu laikantis 

įstatymo ar policijos pareigūno, pasirinkusio ne patį geriausią sprendimo variantą konkrečioje 

situacijoje, „linčiavimu“ viešojoje erdvėje. Juk yra labai lengva dalinti patarimus, kaip reikėjo 

pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje, kai pačiam kritikui nereikia būti tų įvykių dalyviu. Autorių 

nuomone, yra svarbu atskleisti priežastis, kodėl taip įvyko, ar buvo galima išvengti policijos 

pareigūno užpuolimo, ar buvo galima išsaugoti jo gyvybę, apsaugoti jo sveikatą? Akivaizdu, 

kad visiškai išeliminuoti padidėjusio pavojaus ar padidėjusios rizikos policijos pareigūno 

gyvybei ir sveikatai yra neįmanoma, tačiau įmanoma sudaryti sąlygas tai rizikai sumažinti. 

Šio tyrimo autoriai, pasitelkę mokslinius tyrimo metodus, atskleidė policijos pareigūno 

tarnybos padidintos rizikos sveikatai bei gyvybei metu iškilusias problemas. Mokymasis iš 

klaidų  užkirs kelią didesnių grėsmių kilimui tiek policijos pareigūno sveikatai ir gyvybei, tiek 

visuomenės saugumui ateityje. 

Tyrimo tikslai: 

– išanalizuoti policijos pareigūnų pasirengimą atremti išpuolius atvykus į daromo ar padaryto 

teisės pažeidimo vietą; 

– atskleisti problemas, sąlygojančias policijos pareigūnų įvairaus masto sveikatos sutrikdymus 

ar net nužudymus tarnybos metu; 

Tyrimo objektas – policijos pareigūno pasirengimas atremti smurto išpuolius, atliekant 

viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas 

                                                 
2 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Žinios, 1992, Nr. 33-1014. 
3 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. TAR, 2015-07-03, Nr. 10818. 
4 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. TAR, 2015-07-03, Nr. 10818. 
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Tyrime sprendžiami uždaviniai: 

- išanalizuoti policijos pareigūnų pasirengimo atremti išpuolius smurto artimoje aplinkoje  

pasirengimo lygį; 

- identifikuoti problemas, turinčias įtakos policijos pareigūnų pasirengimo atremti smurto 

išpuolius lygiui; 

- pateikti pasiūlymus, kaip ir kokiais būdais tobulintinas policijos pareigūnų rengimas 

dirbti padidintos rizikos sąlygomis; 

Tyrimo metodai. Dokumentų analizė, struktūruota apklausa, interviu, loginis, 

dedukcinis, indukcinis, lyginamasis, gramatinis.  

Šio tyrimo metu analizuotos tarnybinių patikrinimų dėl policijos pareigūnų, vykusių 

Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojo nurodymu į įvykio vietas, kuriose galimai buvo 

daromi/padaryti teisės pažeidimai, sužalojimo tarnybos metu išvados. Struktūruota apklausa 

raštu pagal parengtą klausimų sąrašą buvo atlikta 2016 m. rugsėjo–spalio mėn. Apklausoms 

atlikti atsitiktine tvarka buvo pasirinkta 160 policijos pareigūnų (toliau – respondentai), 

dirbančių Lietuvos Respublikos apskričių policijos komisariatų viešosios policijos patrulių 

rinktinėse ar viešosios policijos skyriuose. Tuo pat metu atlikti interviu pagal parengtą 

klausimyną su keturiais patrulių rinktinių vadovais (toliau – ekspertai). Prieš atliekant apklausas 

ir interviu, respondentams, ekspertams buvo atskleistas šio tyrimo tikslas, keliami uždaviniai, 

supažindinta su klausimynu ir pateikiamais atsakymų variantais. Respondentams sutikus 

dalyvauti apklausoje, jiems buvo išdalintas klausimynas, kurį sudaro devyni klausimai su 

pateiktais įvairiais atsakymų variantais į kiekvieną klausimą. Respondentai pažymėjo 

tinkamiausius atsakymus, taip pat pateikė savo atskirą nuomonę vienu ar kitu klausimu. Interviu 

su ekspertais buvo atliekama žodžiu pagal analogiškai parengtą klausimų sąrašą. Kiti šiame 

tyrime minimi moksliniai tyrimo metodai buvo naudojami apklausos ir interviu metu gautiems 

atsakymams analizuoti, tarnybinių patikrinimų išvadoms apibendrinti, mokslinei literatūrai ir 

teisės aktams analizuoti bei tyrimo išvadoms, pasiūlymams suformuluoti. 
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TYRIMAS IR JO REZULTATŲ ANALIZĖ 

Šiame gyvenime svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame 

(O. V. Holmsas)5 

Šio mokslinio tyrimo autoriai, siekdami tyrimo tikslų, 2016 m. rugsėjo–spalio mėn. pagal 

iš anksto parengtą klausimų sąrašą atliko 160-ies policijos pareigūnų struktūruotą apklausą ir 

interviu su keturiais ekspertais, susipažino su 2015 m. atliktų tarnybinių patikrinimų dėl 

policijos pareigūnų sužalojimo tarnybos metu išvadomis. Policijos pareigūnus, atliekančius 

tarnybines pareigas (pvz., viešosios policijos patrulius, vykstančių į smurto artimoje aplinkoje 

vietas), visuomet lydi padidėjusi pavojaus jų sveikatai ir gyvybei rizika. Asmenys, esantys 

konflikto vietoje kaip pasyvūs dalyviai, turi savo veiksmų pasirinkimo laisvę. Jie gali: a) 

bandyti išskirti konfliktuojančias puses; b) informuoti policijos įstaigą; c) ramiai stebėti 

konfliktą; d) pasišalinti iš tokios aplinkos. Kaip matome, pateikti tik keli pasyvaus konflikto 

stebėtojo galimi elgesio variantai. O kaip turi elgtis policijos pareigūnas aukščiau minėtoje 

situacijoje? Atsakymas būtų aiškus. Policijos pareigūnas neturi tokios veiksmų pasirinkimo 

laisvės, kaip jau minėtas konflikto stebėtojas, t. y. viešosios policijos patrulis neturi laisvo 

apsisprendimo teisės elgtis tam tikru būdu. Jis privalo elgtis pagal teisės aktuose įtvirtintas 

imperatyvias nuostatas bei laikydamasis atitinkamos institucijos, kurioje jis/ji tarnauja, 

vadovybės nurodymų. Policijos įstatymo 5 str. („Policijos uždaviniai“) 1 d. 2 p. įtvirtintas 

vienas iš policijos uždavinių – asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas; 

o 1 d. 5 d. – dar vienas – nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) 

atskleidimas ir tyrimas.6 Policijos uždaviniams įgyvendinti, pareigūnui suteikiami įgaliojimai 

jam nepavaldiems asmenims duoti teisėtus nurodymus, reikalauti tam tikro elgesio. Policijos 

įstatymo 25 str. apibrėžia policijos pareigūno veiksmus, o tiksliau – pareigas, esant galimam 

teisės pažeidimui. Pvz., Policijos įstatymo 25 str. 1 d. 2 p. įsakmiai nurodo, kad policijos 

pareigūnas, „gavęs pranešimą apie daromą nusikalstamą veiką ar administracinį teisės 

pažeidimą (nusižengimą) arba pats būdamas įvykio liudininku, imtis neatidėliotinų priemonių 

užkirsti kelią daromai nusikalstamai veikai ar administraciniam teisės pažeidimui 

(nusižengimui), įvykio vietai ir įrodymams apsaugoti, nusikalstamos veikos ar administracinio 

teisės pažeidimo (nusižengimo) liudininkams nustatyti, sulaikyti ir (ar) pristatyti į policijos 

įstaigą asmenį, padariusį nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą (nusižengimą) 

ar įtariamą jų padarymu, ir policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka pranešti apie tai 

                                                 
5 Gražios mintys apie gyvenimą. http://mintys.lt/aforizmai/grazios-mintys-apie-gyvenima  
6 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. TAR, 2015-07-03, Nr. 10818. 

http://mintys.lt/aforizmai/grazios-mintys-apie-gyvenima
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policijai. Šiame punkte nustatyti reikalavimai (išskyrus reikalavimą pranešti apie tai policijai) 

netaikomi pareigūnui tais atvejais, kai šios pareigos atlikimas iš esmės pakenktų policijos 

uždavinių įgyvendinimui.“7 Šios pareigos dar išsamiau yra reglamentuojamos poįstatyminiuose 

teisės aktuose. Pavyzdžiui, Lietuvos Policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. 5-V-673 „Dėl policijos patrulių veiklos instrukcijos patvirtinimo“ 56 p. nurodoma, 

kad policijos pareigūnas, „užklupęs asmenis, darančius teisės pažeidimą arba įtariamus 

padarius teisės pažeidimą, kai policijos patrulis turi informacijos arba mano, kad sulaikomi 

asmenys gali priešintis gyvybei ar sveikatai pavojingu būdu, o delsimas gali kelti grėsmę 

visuomenės ar policijos patrulio saugumui, policijos patrulis turi sulaikyti asmenis 

nedelsdamas.“8 Norint reikalauti iš policijos pareigūno atitinkamo elgesio nepakanka vien tik 

teisės aktuose išdėstyti jo elgesio modelių, kiek tai įmanoma išsamiau aprašant atliktinus 

veiksmus, ar išvardijant policijos pareigūnui suteiktas teises. Pavyzdžiui, Policijos įstatymo 22 

str. („Bendrosios pareigūnų teisės“) 1 d. 3 p. skelbia, kad „siekdamas užtikrinti viešąją tvarką, 

sulaikyti asmenis, padariusius nusikalstamą veiką ar įtariamus jos padarymu, ar asmenis, kurie 

slepiasi nuo teisėsaugos institucijų, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, taip pat 

siekdamas užkirsti kelią daromai nusikalstamai veikai, be patalpos savininko ar gyventojo 

sutikimo, be teismo sprendimo bet kuriuo paros metu įeiti į fiziniams ar juridiniams asmenims, 

organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, šių organizacijų ir juridinių asmenų 

padaliniams priklausančias gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, teritorijas, patekti į 

transporto priemones. Atsisakius paklusti, pareigūnas turi teisę prievarta atidaryti patalpas ir 

transporto priemones. Ši teisė taip pat suteikiama stichinės nelaimės ar katastrofos atvejais, 

ekstremaliosios situacijos metu, šalinant užkrečiamųjų ligų židinius. Teisė patekti į transporto 

priemonę suteikiama ir tais atvejais, kai pareigūno reikalavimui nepaklūsta asmuo, padaręs 

administracinį teisės pažeidimą (nusižengimą) ar įtariamas jo padarymu.“9 Kaip matome, vien 

tik šiame punkte išvardinta daug įvairių policijos pareigūnui leistinų atlikti veiksmų, 

besiskiriančių vienas nuo kito savo paskirtimi, apimtimi, sudėtingumu. Paanalizuosime kelis 

veiksmus, o būtent – asmenų, padariusių nusikalstamą veiką, sulaikymas ir nusikalstamos 

veiklos užkardymas. Visų pirma gali atrodyti, kad tai tik keli nesudėtingi veiksmai. Iš tikrųjų, 

norint atlikti veiksmus praktinėje veikloje būtinas specialus pasiruošimas. Pavyzdžiui, aktyviai 

                                                 
7  Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. TAR, 2015-07-03, Nr. 10818. 
8 Lietuvos Policijos generalinio komisaro 2011-07-19 įsakymas Nr. 5-V-673 „Dėl policijos patrulių veiklos 

instrukcijos patvirtinimo.“ Žinios, 2011-07-23, Nr. 96-4537. 
9 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. TAR, 2015-07-03, Nr. 10818 
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besipriešinančio asmens sulaikymas. Tokiam veiksmui atlikti reikia turėti įvairaus pobūdžio 

teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Neužtenka vien tik greitai nubėgti tris kilometrus ar šaudymo 

pratybų metu surinkti atitinkamą balų skaičių, reikia ir mokėti tinkamai panaudoti policijos 

specialiąsias priemones, pvz., elektros impulsinį prietaisą ar šaunamąjį ginklą, laikantis 

specialiųjų priemonių, šaunamojo ginklo naudojimo tvarkos; mokėti suvaldyti konfliktinę 

situaciją. Tam reikalingos psichologijos, policijos profesinės taktikos, baudžiamosios teisės 

mokslo žinios ir gebėjimas jas pritaikyti tarnybos metu. Antrankių uždėjimas ar apsigynimas 

nuo peiliu ginkluoto, besipriešinančio sulaikymui asmens reikalauja iš policijos pareigūno ir 

specialaus fizinio pasirengimo. 

Atlikdami šį mokslinį tyrimą, autoriai analizavo policijos pareigūnų pasirengimo atremti 

smurtinius išpuolius lygį. Atlikto tyrimo rezultatai padėjo identifikuoti priežastis, sąlygojančias 

policijos pareigūnų specialaus fizinio pasirengimo ir profesinės taktikos lygį smurtinių išpuolių 

kontekste. Tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje atliekamas pirmą kartą. Smurtą prieš policiją 

skatinančius veiksnius analizavo E. Misiūnas, policijos pareigūnų rengimo aspektus ir kryptis 

analizavo K. Vitkauskas, V. Smalskys, profesinės taktikos ypatumus nagrinėjo V. Serapinas, 

L. Karosas. Moterų integraciją į policiją, jų įtaką policijos darbui nagrinėjo užsienio šalių 

mokslininkai Amalia R. Miller, Carmit Segal (JAV) ir kt. 

Tyrimo rezultatai. Struktūruotoje apklausoje dalyvavę 160 viešosios policijos patrulio 

pareigas einančių respondentų pagal darbo stažo ir lyties kriterijus pasiskirstė taip: 

 

1 pav. Pareigūnų dalyvavusių apklausoje darbo stažas 

56

28

76

1-3 m. 3-7 m. nuo 7 m. ir daugiau
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2 pav. Pareigūnų dalyvavusių apklausoje pasiskirstymas pagal lytį 

Į klausimą „ar gaudami nurodymą nuvykti ir iki atvykstant į įvykio vietą (galimo 

teisės pažeidimo vietą), policijos pareigūnai gauna tokio pobūdžio informaciją?“ 

respondentai galėjo pasirinkti kelis iš žemiau išvardintų atsakymų variantų:   

a) teisės pažeidimo pobūdis (smurtas artimoje aplinkoje, vagystė ir pan.);  

b) informacija apie galimų teisės pažeidėjų ar į konfliktą įtrauktų asmenų skaičių; 

c) informacija apie gyventojų turimus registruotus šaunamuosius ginklus, kurių deklaruota 

gyvenamoji vieta yra vieta, į kurią pagal operatyvaus valdymo padalinio budėtojo nurodymą 

vykstama;    

d) konkrečioje vietoje, į kurią vykstama, deklaravusių savo gyvenamąją vietą asmenų teistumai, 

patraukimai administracinėn atsakomybėn.    

Paskirsčius respondentus į tris grupes pagal tarnybos viešojoje policijoje stažo kriterijų, 

jų atsakymai į klausimą pagal pasirinktus atsakymų variantus pasiskirstė tokia tvarka:  
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3 pav. Pareigūnų, dalyvavusių apklausoje, nurodyta informacija, gauta jiems iki atvykstant  į 

įvykio vietas. 

Išanalizavus gautus respondentų apklausos raštu ir ekspertų interviu žodžiu atsakymus, 

išplaukia išvada, kad viešosios policijos patruliai, vykdami į galimo konflikto vietą negauna 

visapusiškos, išsamios informacijos tiek apie pačio įvykio aplinkybes, tiek apie rizikos grupės 

asmenis, gyvenančius įvykio vietoje. Policijos veiklos įstatymo 2 str. 11 p. nurodoma, kad 

„rizikos grupės asmuo – asmuo: 

1) kuriam taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

2) kuriam įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl tyčinės nusikalstamos veikos padarymo; 

3) kuris yra nuteistas už tyčinės nusikalstamos veikos padarymą (kol išnyks teistumas); 

4) kuris pripažintas kaltu dėl tyčinės nusikalstamos veikos padarymo, bet nuo baudžiamosios 

atsakomybės atleistas pagal laidavimą (kol pasibaigs laidavimo terminas); 

5) kuris pripažintas kaltu dėl tyčinės nusikalstamos veikos padarymo, bet nuo baudžiamosios 

atsakomybės atleistas susitaikius su nukentėjusiuoju (kol sueis vieni metai nuo susitaikymo 

dienos); 

6) kuris sistemingai daro administracinius viešosios tvarkos pažeidimus (nusižengimus) ar 

smulkius svetimo turto grobimus; 

7) kuris du ar daugiau kartų yra nubaustas už transporto priemonių vairavimą, nes vairavo 

neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 

8) kuris yra įrašytas į narkologinių ligonių įskaitą; 

9) dėl kurio yra faktinių duomenų, rodančių, kad jis neteisėtai disponuoja naminiais 

alkoholiniais gėrimais ar akcizais apmokestinamomis prekėmis.”10 

                                                 
10 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. TAR, 2015-07-03, Nr. 10818. 
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Policija turi galimybę naudotis įvairaus pobūdžio registrais. Iš respondentų pateiktų 

atsakymų aiškiai matyti, kad viešosios policijos patruliai visiškai negauna informacijos apie 

asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą įvykio vietos adresu, administracinius 

nusižengimus. Išanalizavus tarnybinio patikrinimo išvadas dėl policijos pareigūnų sužalojimo 

tarnybos metu matyti, kad dažnai į įvykio vietą vyksta vienas policijos ekipažas, susidedantis 

iš dviejų pareigūnų, kuriems tenka susidurti su konflikte dalyvaujančių asmenų kiekybine 

persvara. Įstatymuose įtvirtintas reikalavimas policijos pareigūnui užkirsti kelią teisės 

pažeidimams nėra visiškai įgyvendinamas dėl policijos pareigūnų, dirbančių viešojoje 

policijoje trūkumo, dažnos jų kaitos. Pareigūnų buvo paprašyta išvardinti priežastis, kurios 

nulemia smurto panaudojimą prieš policijos pareigūnus. Respondentai galėjo pasirinkti 

kelis iš nurodytų atsakymų variantų: a) praktinių ir teorinių psichologinių žinių stoka, kaip 

suvaldyti konfliktinę situaciją; b) fizinio pasirengimo stoka: bendrojo ir specialaus (kovinių 

imtynių); c) žinių ir/ar įgūdžių pasirenkant tinkamiausią specialiąją priemonę konkrečioje 

situacijoje stoka; d) baimė panaudoti šaunamąjį ginklą esant įstatymo nustatytoms sąlygoms ir 

pagrindams dėl galimų nemalonių procedūrų ateityje (tarnybiniai patikrinimai, ikiteisminis 

tyrimas, šališkas įvykio pateikimas visuomenės informavimo priemonėse ir pan.). 

Respondentų, suskirstytų į tris grupes pagal tarnybos trukmę kriterijų, pateikti atsakymai 

pasiskirstė taip: 

 

4 pav. Pareigūnų dalyvavusių apklausoje įvardintos priežastys, nulemiančios smurto 

naudojimą prieš policijos pareigūnus. 

Iš pateiktų respondentų atsakymų ir interviu su ekspertais darytina išvada, kad didžiausias 

iššūkis pareigūnui yra naudoti šaunamąjį ginklą dėl biurokratinių, daug psichologinių jėgų 

reikalaujančių procedūrų, net ir esant visoms įstatymo numatytoms šaunamojo ginklo 

naudojimo sąlygoms ir pagrindams. Didelė dalis respondentų ir ekspertų pabrėžia praktinių ir 

teorinių psichologijos žinių apie tai, kaip valdyti konfliktines situacijas ir tinkamai pasirinkti 
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specialiąją priemonę konkrečioje situacijoje, trūkumą. Paminėtas spragas galima šalinti 

organizuojant ir vykdant atitinkamo pobūdžio mokymus. Ekspertų nuomone, mokymus turėtų 

vesti lektoriai, turintys praktinio darbo viešojoje policijoje patirties ir/ar specialaus kovinio 

rengimo srityje. 

Į klausimą „ar per budėjimą yra patiriamas psichologinis ir fizinis smurtas?“ 

kiekvienas respondentas atsakė, kad per kiekvieną budėjimą nuolat yra patiriama psichologinė 

prievarta (užgauliojimai, grasinimai žodžiu ir pan.), o neretai – ir fizinė. Policijoje 

registruojamų įvykių registre užregistruotų iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje 

duomenimis, 2014 m. buvo gauti 29 339, o 2015 m. – 38 510 pranešimai apie smurtą artimoje 

aplinkoje. Ir tai tik iškvietimai dėl smurto artimoje aplinkoje, o kur dar iškvietimai dėl kitų 

teisės pažeidimų. 

Iš šios tyrimo dalies darytina išvada, kad viešosios policijos patruliams reikalingos realiai 

veikiančios psichologinės konsultacijos ir sveikatos programos, padedančios sumažinti 

tarnybos metu patiriamo streso poveikį pareigūno psichinei sveikatai.  

Į klausimą „kaip vertinate, kad patrulis, atvykdamas į įvykio vietą - galimą konflikto 

šaltinį, turėtų vaizdą įrašantį įrenginį, kuris leistų fiksuoti vykstančius procesus?“ 

respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus:  

a) drausmintų visas šalis;  

b) padėtų atkurti objektyvią tikrovę iškilus tam tikriems klausimams. 

 

5 pav. Pareigūnų dalyvavusių apklausoje vertinimas apie galimybę naudoti vaizdo įrašančias 

priemones. 

Respondentų apklausų ir ekspertų interviu metu gauti atsakymai skatina apsvarstyti 

nešiojamų vaizdo įrenginių naudojimą viešosios policijos patrulių veikloje. Skaitmeninės 
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vaizdo įrangos naudojimo procedūros turi būti apsvarstytos dar prieš jas įdiegiant, nes tai 

pareikalautų nemažų išlaidų, įskaitant užfiksuotos informacijos saugojimo kaštus, siekiant 

laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.   

Į klausimą „kaip vertinate moters viešosios policijos pareigūnės atvykimą į smurto 

artimoje aplinkoje vietą?“ respondentai galėjo rinktis iš šių atsakymų vieną ar kelis variantus: 

a) tai dar suaktyvintų smurtautojo agresiją prieš atvykusius pareigūnus;   

b) drausmintų smurtautoją;  

c) švelnintų konfliktinę situaciją. 

Respondentų pasirinkti atsakymai pagal jų suskirstymą į grupes pagal tarnybos viešojoje 

policijoje trukmę, pasiskirstė taip: 

 

6 pav. Pareigūnų dalyvavusių apklausoje vertinimas apie pareigūnes moteris vykstančias į 

įvykio vietas. 

Iš pateiktų dalies respondentų ir visų ekspertų atsakymų darytina preliminari išvada, kad 

moters – viešosios policijos pareigūnės atvykimas į smurto artimoje aplinkoje vietą padidina 

tikimybę, kad gali suaktyvėti smurtautojo agresija prieš atvykusius pareigūnus, ypač jei 

nukentėjusioji yra moteris. Tai iš dalies patvirtina ir užsienio mokslininkų Cara E. Rabe-Hemp, 

Amie M. Schuck iš Ilinojaus valstybinio universiteto (JAV) atliktų tyrimų metu gauti 

rezultatai.11 Taip pat to paties tyrimo metu buvo nustatyta, kad moters buvimas patrulių ekipaže 

(mišrus ekipažas) lemia retesnį didelės jėgos panaudojimą policijos veikloje. Tai, beje, 

patvirtina ir šio tyrimo metu gauti rezultatai, kad moters – viešosios policijos pareigūnės 

                                                 
11  Amie M. Schuck; Cara Rabe-Hemp . Women police: the use of force by and against female 

officers. Women and criminal justice Volume 16, issue 4 2005, p. 91-117. 
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atvykimas į galimo teisės pažeidimo vietą švelnina konfliktinę situaciją. Taip pat yra 

sumažinama tikimybė, kad policijos pareigūnai naudos leistiną fizinę prievartą, kurios metu 

iškyla rizika žmonių gyvybei, sveikatai.   

Į klausimą „ar policijos pareigūnai mokomi kovinės savigynos ir kiek kartų per 

savaitę?“, respondentai galėjo pasirinkti iš šių atsakymo variantų: 

a) kartą per savaitę;  

b) kartą per mėnesį; 

c) treniruojasi savo iniciatyva 

Respondentų, suskirstytų į grupes pagal tarnybos viešojoje policijoje trukmę, atsakymai 

pasiskirstė taip:  

 

7 pav. Pareigūnų dalyvavusių apklausoje atsakymai apie policijos kovinės savigynos 

mokymus. 

Didžioji respondentų dalis nurodė, kad tik keli kovinės savigynos užsiėmimai vedami 

prieš kasmetines privalomas fizinio pasirengimo įskaitas, o teritoriniuose policijos 

komisariatuose, įsikūrusiuose ne didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kovinės savigynos 

treniruotės visiškai nevyksta.  

Apibendrinant galima teigti, kad specialus fizinis viešosios policijos patrulių rengimas 

beveik nevykdomas jų tarnybos vietoje, išskyrus šalies didžiųjų miestų viešosios policijos 

padaliniuose. Specialus fizinis rengimas, pvz., kovinės savigynos užsiėmimai, siekiant 

nuginkluoti peiliu ar kitu objektu ginkluotą asmenį, besipriešinantį policijos pareigūnų 

teisėtiems reikalavimams, dažniausiai vedamas kelis kartus tik prieš privalomas fizinio 

pasirengimo įskaitas. Policijos pareigūnams nesudarytos tinkamos sąlygos ir realios galimybės 

nuolat treniruotis, tobulinti kovinės savigynos įgūdžius. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 

statuto įstatymo 7 str. („Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai“) 

1 d. 6 p. nurodoma, kad pareigūnas turi „būti tokio bendrojo fizinio pasirengimo, kuris leistų 
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eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.“12 Dalis respondentų ir ekspertai akcentavo fizinių 

duomenų (būtent ūgio, kūno sudėjimo) reikalavimus asmenims, einantiems viešosios policijos 

patrulio pareigas. Potencialių smurtautojų reakcija yra skirtinga, priklausomai nuo to, kokie 

pareigūnai atvyksta į smurto aplinką – 165 cm ūgio ir smulkaus kūno sudėjimo ar ne žemesni 

kaip 180 cm ūgio, tvirto kūno sudėjimo pareigūnai. Tai leidžia teigti, kad policijos pareigūnų 

fiziniai duomenys turi įtakos smurto aplinkos dalyvių elgsenai: skiriasi užgauliojimų 

intensyvumas, atsisakymų paklusti teisėtiems reikalavimams skaičius. Užsienio šalių policijos 

pareigūnų atranką reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nurodomi konkretūs reikalavimai 

asmenims, norintiems tapti policijos pareigūnais.13 

IŠVADOS 

1. Viešosios policijos patruliai, vykdami į galimo konflikto vietą, gauna nepakankamai 

visapusišką, neišsamią informaciją tiek apie paties įvykio aplinkybes, tiek apie rizikos grupei 

priskirtinus asmenis, gyvenančius įvykio vietoje. 

2. Vienas iš didžiausių iššūkių viešosios policijos patruliui, vykdančiam tarnybines pareigas, 

yra šaunamojo ginklo panaudojimas. Taip yra dėl daug psichologinių jėgų reikalaujančių 

biurokratinių procedūrų, atliekamų panaudojus šaunamąjį ginklą. 

3. Teorinių psichologinių žinių ir praktinių įgūdžių apie konfliktinių situacijų valdymą 

trūkumas turi įtakos viešosios policijos patrulio veiklos rezultatams užtikrinant viešąją tvarką.  

4. Moters pareigūnės atvykimas į smurto artimoje aplinkoje vietą, padidina tikimybę, kad gali 

suaktyvėti smurtautojo agresija prieš atvykusius policijos pareigūnus, jeigu nukentėjusioji yra 

moteris.  

5. Viešosios policijos patruliams nesudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės nuolat treniruotis, 

tobulinti specialiojo fizinio pasirengimo rodiklius. Smurtinio užpuolimo atveju tai tiesiogiai 

padidina riziką būti sužalotam. 
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THE ANALYSIS OF VIOLENCE AGAINST POLICE OFFICIALS. HOW TO 

DECREASE A RISK TO LIFE AND HEALTH OF POLICE OFFICIALS 
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Mykolas Romeris University  

S u m m a r y  

The authors of this study conducted research on the police officers’ preparedness to repel 

perpetrators attacks during service. A structuralized survey was made with the officers that are first to 

arrive to crime scenes where there is a high chance of contact with perpetrators of law. Interviews were 

conducted with police department authorities regarding their readiness to fend off violence and attacks 

on a crime scene, as well as analysis of 2015 Vilnius, Kaunas and Panevezys official reports on injured 

officers during their service were made with the aim of measuring the preparedness of police to defend 

against violent attacks in accordance with law. This study also aims to identify the main issues that 

officers face during their service. The information processed during surveys, interviews and documented 

analysis allowed to evaluate the readiness of police officers to handle conflict situations and to make 

proposals that would reduce the risks to officers’ well-being and health while carrying out their tasks 
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