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TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS

Pranešėjai:

Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros

vyriausioji prokurorė Dalia Pocienė

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato

Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus

vyriausioji specialistė Roma Kryževičienė

2019-11-14



TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1425

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas

2018-07-02 Nr. 5-V-611

„Dėl policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje 

aplinkoje, teismo sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens 

apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo vykdymo ir šio sprendimo 

vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“



REAGAVIMAS Į PRANEŠIMUS APIE SAA

1. NEATIDĖLIOTINAS INFORMACIJOS PATIKRINIMAS

(B kategorijos įvykis, patikrinimas per 20 min.)

2. APLINKYBIŲ ĮVERTINIMAS

3. SPRENDIMO PRIĖMIMAS:

3.1. SAA faktas nepasitvirtino

3.2. Būtinas aplinkybių patikslinimas

3.3. Nedelsiant pradedamas IT







VŠĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės

pagalbos centras aptarnauja Klaipėdos, Palangos

ir Neringos miestų policijos komisariatus, kurie

patenka į Klaipėdos apskrities vyriausiojo

policijos komisariato teritorinį pavaldumą ir teikia

paslaugas nuo SAA nukentėjusiems asmenims.



Klaipėdos apskrityje nusistovėjusi praktika atlikti
ketvirčio analizes, dėl perduodamų pranešimų
specializuotiems pagalbos centrams iš policijos
komisariatų dėl smurto artimoje aplinkoje
pasitvirtinusių atvejų.

Ši informacija siunčiama specializuotiems
pagalbos centrams ir struktūriniams policijos
komisariatams.



Keitimasis informacija su VŠĮ Klaipėdos socialinės ir 

psichologinės pagalbos centru

2018 ir 2019 m. I-III ketv.

Klaipėdos m.

2018  

Klaipėdos m.

2019  Palangos m.

2018

Palangos m.

2019

Gauti 

pranešimai iš 

policijos SPC

430 381 36 35

Policijos kom.

pradėtų

ikiteisminių

tyrimų skaičius

417 364 38 42



Įgyvendinant aprašo 36 str. 1 p., ne rečiau kaip 
kartą per ketvirtį organizuojami pasitarimai:



2019-03-27 organizuotas tarpinstitucinis
pasitarimas, kurio metu pristatytas smurto
artimoje aplinkoje atvejis bei atlikta jo analizė,
dalyvaujant įvairių sričių specialistams.

2019 m. gegužės 30-31 dienomis Klaipėdos
apskrities vyriausiajame policijos komisariate
vyko Jungtiniai mokymai “Tarpinstitucinis
bendravimas ir bendradarbiavimas – sėkmės
garantas teikiant pagalbą nuo smurto artimoje
aplinkoje nukentėjusiems asmenims“



2019-06-07 skaitytas pranešimas, dalyvauta
diskusijoje kartu su Klaipėdos apygardos
prokuratūros atstovais, organizuotuose
mokymuose Lietuvos SPC atstovams
„Specializuotos pagalbos centrų darbo praktikų
suvienodinimas“, dalintasi Klaipėdos aps. VPK
patirtimi, bendradarbiavimo su specializuotais
pagalbos centrais srityje.



2019-07-16 Klaipėdos aps. VPK vyko VŠĮ
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos
centro ir jam priklausančių struktūrinių policijos
komisariatų (Palangos, Klaipėdos ir Neringos
miestų) susitikimas dėl aktualių klausimų
aptarimo, keičiantis informacija smurto artimoje
aplinkoje atvejais.



Klaipėdos aps. VPK Klaipėdos miesto policijos
komisariate 2019-07-24 organizuotas
susitikimas su Klaipėdos socialinės ir
psichologinės pagalbos centru, dėl keitimosi
informacija bylose dėl smurto artimoje
aplinkoje.





Moralės ir įstatymų pamatas – kad kuo daugiau 
žmonių patirtų kuo daugiau laimės.

Jeremis Benthamas

Ačiū už dėmesį.


