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Įvadas
„Saugumo miestuose užtikrinimo problemos“ – metodinė priemonė,
kurioje kompleksiškai žvelgiama į saugumo problemą mieste. Ji skiriama
specialistams, atsakingiems už saugumo užtikrinimą, taip pat visiems, kas
domisi šia tema. Lietuvoje įprasta saugumą traktuoti kaip nacionalinės
reikšmės problemą, įvardijant įvairius nesaugumo šaltinius. Jie gali būti
skirtingi: nuo sunkios ekonominės būklės, neigiamų socialinių reiškinių
plitimo iki nusikaltimų lygio šalyje, tiksliau – tikimybės šalies gyventojui
tapti nusikaltimo auka. Ir nors saugumo klausimas yra nagrinėtas ne kartą ir įvairiais aspektais, dažniausiai analizė atliekama nacionaliniu lygmeniu. Šiame tyrime pirmą kartą saugumo problema nagrinėjama specifinėje
apibrėžtoje erdvėje – mieste.
Metodinėje priemonėje remiamasi miesto saugumo koncepcija, kur
miesto saugumas laikomas visuomenės saugumo dalimi. Jis apima žmogaus ir visuomenės apsaugos sistemą nuo nusikalstamo ar kito neteisėto
elgesio. Priemonėje aprašomojo pobūdžio medžiaga derinama su analitine. Saugumo situacija šalyje ir atskiruose miestuose atskleidžiama pateikiant statistinius registruotojo nusikalstamumo duomenis ir atliekant
lyginamąją analizę. Tekste gausiai cituojami įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai pastarąjį dešimtmetį atlikti viktimologiniai ir panašaus pobūdžio tyrimai, kuriuose nagrinėjami saugumo klausimai. Kadangi Lietuvoje dar nėra studijų, kurių tiesioginis objektas būtų saugumas mieste,
priemonės rengėjai siekė kūrybiškai pažvelgti į prieinamą informaciją ir
atrinkti tą, kuri geriausiai apibūdintų būtent miesto saugumo problemas.
Tekste gausu užsienio praktikos pavyzdžių. Nors ne visi jie gali būti pritaikyti Lietuvoje, šie pavyzdžiai praplečia akiratį ir parodo, jog saugumas
miestuose yra specifinė problema, kuriai būtinas platesnis požiūris nei
vien teisėsaugos institucijų iniciatyva.
Rengiant metodinę priemonę, buvo iškelti šie tikslas ir uždaviniai:
Tikslas: išanalizuoti ir įvertinti saugumo miestuose užtikrinimo problemas, įvardijant saugumą ir gyventojų saugumo jausmą lemiančius
veiksnius, taip pat aptarti už saugumą atsakingų subjektų kompetenciją;
6
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pateikti Nacionalinę kontrolės ir prevencijos programą vykdančiai Komisijai išvadas ir pasiūlymus dėl saugumo miestuose užtikrinimo.
Uždaviniai:
1. Aptarti saugumo sampratą, išnagrinėti saugumo jausmą lemiančius
veiksnius.
2. Aptarti miestą kaip specifinę erdvę socialiniu, kultūriniu ir demografiniu požiūriais, taip pat ir joje kylančias saugumo problemas.
3. Išanalizuoti nusikalstamumo rodiklius Lietuvos miestuose ir atlikti
lyginamąją analizę.
4. Įvertinti, kaip miesto architektūra ir ekologija prisideda prie saugumo didinimo ar mažinimo.
5. Įvardyti už saugumą miestuose atsakingas institucijas / subjektus
ir, aptariant jų funkcijas, įvertinti, kiek jų veikla susijusi su saugumą /
saugumo jausmą lemiančiais veiksniais.
6. Apžvelgti saugios kaimynystės projektų įgyvendinimą Lietuvos
miestuose ir įvardyti problemas, kylančias realizuojant šią idėją.
7. Nustatyti, kaip saugos priemonių, saugos paslaugas teikiančių
įmonių / tarnybų paslaugų naudojimas daro įtaką nusikaltimų lygiui
miestuose ir prisideda prie saugumo jausmo užtikrinimo. Aptarti saugumo komercializacijos klausimą.
8. Pateikti išvadas ir siūlymus dėl saugumo užtikrinimo Lietuvos
miestuose.
Priemonės autoriai naudojo šiuos duomenų rinkimo metodus: statistinę duomenų analizę – pateikiant nusikaltimų ir viktimizacijos apžvalgą,
remiamasi oficialiosios statistikos duomenimis; antrinę duomenų analizę
– nagrinėjant atskirus klausimus, cituojami Lietuvos ir užsienio autorių
ar organizacijų atlikti tyrimai, jų rezultatai pateikiami kaip iliustracijos.
Metodinę priemonę sudaro penki skyriai. Pirmajame skyriuje „Nusikalstamumas ir viktimizacija Lietuvos miestuose ir kaimuose“ išsakoma idėja, kad, siekiant užtikrinti saugumą miestuose, visų pirma būtina sukurti
informacinį modelį, kuris galėtų būti naudingas vertinant situaciją ir rengiant saugumo mieste užtikrinimo priemones. Tai būtų modelis, kuris
aiškiai apibrėžtų, kokia informacija turi būti kaupiama ir analizuojama,
kokios žinybos bei institucijos turi tuo užsiimti ir kaip bendradarbiauti,
7
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kurdamos saugumo mieste užtikrinimo mechanizmą. Šiame skyriuje taip
pat pristatoma nusikaltimų ir viktimizacijos situacija Lietuvos miestuose
ir kaimuose, nagrinėjant oficialius statistinius registruotų nusikaltimų ir
nusikaltimų aukų duomenis. Lyginamoji analizė padeda įvardyti kriminogeniniu požiūriu daugiausia problemų keliančias Lietuvos apskritis ir
miestus, nustatyti pažeidžiamiausias visuomenės grupes.
Antrajame priemonės skyriuje „Individualus saugumo jausmas ir jį lemiantys veiksniai“ aptariamos saugumo jausmo ir nusikaltimų baimės sampratos.
Aiškinamasi, kokie socialiniai demografiniai ir kiti aplinkos veiksniai lemia
gyventojų nusikaltimų baimę ir saugumo jausmą. Nagrinėjamas ryšys tarp
objektyvaus registruotojo ir gyventojų subjektyviai suvokiamo nusikaltimų
lygio, nes gyventojų kriminogeninės situacijos suvokimas ir jų saugumo
jausmas lemia jų elgesį ir gyvenimo kokybę. Šiame skyriuje, remiantis užsienio autorių teorinėmis prielaidomis ir Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis,
nagrinėjamos Lietuvos gyventojų nesaugumo jausmą lemiančios priežastys:
socialiniai demografiniai ir aplinkos veiksniai. Nagrinėjant pasirinktą problematiką, vadovaujamasi Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių patirtimi:
tyrimais ir mokslininkų darbais, atliktais Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje,
Olandijoje, Švedijoje, Graikijoje, JAV, Kanadoje.
Trečiasis skyrius „Saugumas miesto fizinėje ir socialinėje erdvėje“ skirtas
Lietuvoje kol kas dar beveik nenagrinėjamam klausimui – kaip miesto fizinė ir socialinė aplinka sukuria galimybes nusikaltimams pasireikšti. Aptariama, kaip galima valdyti šiuos procesus ir užkirsti kelią socialinei dezorganizacijai bei nusikaltimams. Į miestus žvelgiama tiek kaip į fizinę, tiek kaip
į socialinę erdvę. Fizinė miesto erdvė – tai jo išplanavimas ir rajonų išsidėstymas, taip pat pastatų architektūra, viešųjų ir privačių erdvių santykis.
Kalbant apie miestą kaip socialinę erdvę, turima galvoje jame gyvenančios
diferencijuotos visuomenės grupės, tarp kurių gali kilti įtampa ir konfliktų, pasireiškiančių deviaciniu elgesiu ar nusikaltimų darymu. Atkreipiamas
dėmesys, kaip fiziniai aplinkos pokyčiai keičia miesto bendruomenes: jų
dydį, sandarą, sutelktumą. Viena iš šiame skyriuje pristatomų naujovių,
kuri plačiai taikoma Jungtinėje Karalystėje ir JAV – tai geografinis požiūris
į nusikaltimų kontrolę ir saugumo užtikrinimą. Kadangi Lietuvoje tai dar
naujos idėjos, remiamasi daugiausia užsienio valstybių patirtimi ir atliktais
tyrimais: Jungtinės Karalystės, JAV, Kanados ir kt. Skyriuje taip pat prista8
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tomos teorijos, kurios galėtų tapti teoriniu pagrindu analizuojant nusikaltimų plitimą mieste.
Ketvirtajame skyriuje „Valstybinio ir privataus sektorių vaidmuo užtikrinant saugumą mieste“ daugiausia dėmesio skiriama saugumą mieste užtikrinantiems valstybinio ir privataus sektorių subjektams (policijai, savivaldybei, privačioms saugos tarnyboms, pilietinės iniciatyvos junginiams).
Taip pat plačiai aptariamos policijos ir savivaldybių funkcijos. Nagrinėjama privačios saugos, saugios kaimynystės bendruomenių ar pilietinės
savisaugos iniciatyvos koncepcija.
Penktajame skyriuje „Valstybinio ir privataus sektorių partnerystė užtikrinant saugumą mieste“ aptariama valstybinio ir privataus sektorių partnerystė
užtikrinant saugumą mieste. Pastaruoju metu daugelyje pasaulio valstybių
prabylama apie tai, jog saugumo miestuose užtikrinimas turėtų būti ne
tik valstybinių institucijų ar privačių saugos tarnybų, bet ir pačios pilietinės visuomenės rūpestis. Taigi šiame skyriuje aptariama valstybinio
ir privataus sektorių partnerystės idėja, pristatomos tokios partnerystės
perspektyvos.
Vakarų šalyse pripažįstama, jog miesto saugumo būklė priklauso nuo
veiksmingo valstybinių ir privačių subjektų bendradarbiavimo užtikrinant saugią gyvenamąją aplinką mieste. Viešųjų problemų sprendimas,
įtraukiant privatų sektorių, užsienio valstybėse (Olandijoje, Danijoje,
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje) įvardijama kaip viešojo
ir privataus sektorių partnerystė. Partnerystės principo ir idėjos taikymas
valstybinių ir privačių subjektų, dalyvaujančių užtikrinant miesto saugumą, veikloje atskleidžia bendradarbiavimo naudą sprendžiant gyvenamosios aplinkos saugumo klausimus. Skyriuje akcentuojamas valstybinio
ir privataus sektorių partnerystės modelio kūrimas kaip ilgalaikė miesto
saugumo palaikymo ir užtikrinimo perspektyva.
Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos,
nurodančios, kokių priemonių galima imtis, siekiant užtikrinti saugumą
miestuose ateityje. Metodinę priemonę rengė autorių kolektyvas: I skyrių
parašė teisininkai, Mykolo Romerio universiteto mokslininkai Alfredas
Kiškis ir Rokas Uscila, II skyrių – teisininkė, Teisės instituto jaunesnioji
mokslo darbuotoja Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, III skyrių – sociologė kriminologė, Teisės instituto mokslo darbuotoja Aušra Pocienė,
9
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IV ir V skyrius – teisininkas, Mykolo Romerio universiteto mokslininkas
Raimundas Kalesnykas.
Metodinės priemonės autorių nuomone, kiek šioje priemonėje pateikiami pasiūlymai bus naudingi, priklauso nuo ja pasinaudosiančių specialistų valios ir noro. Daugelis siūlomų naujovių Lietuvoje dar nėra taikomos. Tačiau naujos mintys ir platesnis požiūris galėtų būti gera pradžia
kuriant saugumo miestuose užtikrinimo strategiją ateityje.
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1
Nusikalstamumas ir viktimizacija
Lietuvos miestuose ir kaimuose
1.1. Miestas socialiniu, demografiniu
ir kultūriniu požiūriais
Kodėl, kalbant apie saugumą, reikia ir verta išskirti atskirą erdvę –
miestus? Viena vertus, saugumas vienodai svarbus tiek miestų, tiek kaimų
ir apskritai visos valstybės gyventojams. Todėl rūpintis saugumu būtina,
nesvarbu, kalbama apie miestą ar kaimą. Iš esmės tai ir yra daroma nacionaliniu mastu. Egzistuoja tam skirtos programos ir strategijos. Antra
vertus, nediferencijuotas požiūris į saugumą leidžia kurti tik bendro pobūdžio priemones. Miestas yra sudėtinga sistema demografiniu, kultūriniu ir socialiniu požiūriais. Joje užkoduoti savi įtampos ir konfliktų bei
nesaugumo šaltiniai. Taigi rengiant saugumo mieste užtikrinimo priemones, jame vykstančius procesus reikia nagrinėti atskirai.
Vertinant demografiniu požiūriu, miestai skiriasi nuo kaimų aukštesniu gyventojų tankumo lygiu. Taip pat miesto visuomenė yra labiau diferencijuota nei kaimo pagal užsiėmimo, pajamų, išsilavinimo, tautybės,
religinės priklausomybės ir kitus požymius. Migracijos procesai juose taip
pat intensyvesni. Miestai, ypač didieji ekonomikos, kultūros ir švietimo
centrai, dažnai tampa traukos vietomis tiek pačios valstybės, tiek kitų
šalių gyventojams. Intensyvūs migracijos procesai ne tik keičia gyventojų
sudėtį, bet ir neleidžia jai nusistovėti. Tokie spartūs pokyčiai tiesiogiai
veikia ir gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, staiga išaugus gyventojų skaičiui
mieste, gali atsirasti gyvenamųjų būstų stygiaus problema. Arba dėl struktūrinių ekonomikos pokyčių į didžiuosius miestus plūstelėjus bedarbiams
iš aplinkinių miestelių ar kaimų, gali kilti socialinių problemų, kai darbo
rinka negali pasiūlyti darbo vietų visiems norintiems. Taigi gyventojų populiacijos pokyčiai reikšmingai veikia gyvenimo kokybę, taip pat ir saugu11
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mą. Turbūt neatsitiktinai mokslas apie visuomenę – sociologija – atsirado
XIX a., būtent tuo metu, kai Europoje vyko spartūs industrializacijos ir
urbanizacijos procesai. Staigus miestų augimas sukėlė aibę problemų: didelė žmonių koncentracija varganuose gyvenamųjų namų kvartaluose lėmė
tiek ligų, tiek nusikaltimų protrūkius. Paprastai tariant, sociologams atsirado medžiagos apmąstymams ir tyrimams. Miestai, anot britų sociologo
A. Giddenso, vertinami labai prieštaringai. Viena vertus, tai „civilizacijos
stebuklas“, dinamizmo, kūrybiškumo šaltinis, kur sudaromos sąlygos plėtotis ekonomikai ir kultūrai. Antra vertus, tai „rūkstantis pragaras“, kuriame gyvena agresyvios ir niekuo nepasitikinčios minios, kurioms nesvetimas
smurtas, ištvirkavimas ir nusikaltimai.1 Taigi tokia miesto specifika lemia ir
savas (ne)saugumo problemas.
Nagrinėjant kultūriniu ir socialiniu aspektais, miestas akivaizdžiai skiriasi nuo kaimo. Miestietiškas gyvenimo stilius diktuoja savo ritmą. Miestą
galima įsivaizduoti kaip įvairių socialinių situacijų mozaiką, kur žmogus
turi pakeisti aibę socialinių vaidmenų per 24 valandas. Darbo ir namų, viešoji ir privati erdvės mieste visada atskirtos. Paros metas suskirstytas į laiko
atkarpas, o kiekvienoje iš jų miesto gyventojas užmezga ir palaiko ryšius su
įvairiais žmonėmis: labai artimus, emocijomis grįstus santykius šeimoje ar
su draugais, profesinius darbe ar viešajame gyvenime ar visiškai anoniminius gatvėje. Mokslininkai, nagrinėję miesto gyvenimo ypatumus, atkreipia
dėmesį, jog būtent čia sustiprėja anonimiškumo jausmas.2 Anonimiškumas – neišvengiama dinamiško gyvenimo būdo pasekmė. Jis atpalaiduoja
neformalios socialinės kontrolės saitus. Mieste tampa sudėtingiau kontroliuoti deviacijos ar nusikalstamo elgesio apraiškas be formalių institucijų
įsikišimo. Taigi, vykstant urbanizacijos procesams, nedideles, betarpišku
bendravimu ir priklausomybe grįstas homogeniškas kaimo bendruomenes
pakeitė didelės, diferencijuotos, anoniminiais ryšiais susaistytos miesto visuomenės, o tai sukėlė vien miestams būdingų saugumo problemų.
Mieste saugumo problemų kyla ne tik dėl susilpnėjusios ar išnykusios
bendruomeninės kontrolės, bet ir dėl to, kad čia atsiranda papildomų

1
2

Giddens A. Sociologija. Vilnius, 2005, p. 530.
Nisbet A. Sociologijos tradicija. Vilnius, 2000, p. 160.
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paskatų, veiksnių, lemiančių nesaugumą – tiksliau sakant, nusikaltimus
ar kitas deviacinio elgesio apraiškas. Visų pirma, mieste kaip niekur kitur
geriausiai matoma ir jaučiama socialinė nelygybė. Žinoma, tai priklauso
tiek nuo šalies ekonominio išsivystymo lygio, tiek nuo socialinės politikos (kiek bent minimali gerovė užtikrinama žemiausiajam sluoksniui).
Tačiau bet kuriuo atveju mieste labiau nei kaime išryškėja skirtumai tarp
aukščiausiojo ir žemiausiojo sluoksnių. Tokių skirtumų suvokimas gali
paskatinti nusivylimą, apmaudą, kuris pasireiškia deviaciniu elgesiu.
Reikia įvertinti ir kitą miesto kultūros aspektą – vartotojiškumo didėjimą. Pramonės, prekybos ir paslaugų sektoriaus plėtra paremta daugiau ar mažiau pastoviu ar, pageidautina, augančiu vartojimu. Gyventojai
skatinami pirkti, naudotis, turėti. Sutapę šie du veiksniai – įtampa, nepasitenkinimas esama padėtimi ir dalies gyventojų turtėjimas – labai natūraliai veda prie turtinių nusikaltimų. Miestuose jiems yra didesnė „pasiūla“. Galima būtų rasti ir daugiau pavyzdžių, kaip miesto erdvė sukuria
sąlygas, lemiančias (ne)saugumą. Tačiau šiuo atveju pakanka konstatuoti,
kad, nagrinėjant saugumo situaciją miestuose, reikia nuodugnesnio nei
makrolygmens (nacionalinio lygmens) požiūrio. Žinoma, saugumas yra
kur kas platesnė sąvoka nei vien tikimybė tapti nusikaltimo auka. Tai gali
būti ir ekonominis saugumas: kiek garantuotos asmens pajamos ir bent
minimalus pragyvenimo lygis. Tai gali būti ir saugumas nuo stichinių
nelaimių. Tačiau šioje metodinėje priemonėje orientuojamasi būtent į
saugumą nuo nusikaltimų.
Vertinant statistiniu požiūriu, miestai apibrėžiami kaip kompaktiškai
užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau kaip du trečdaliai dirbančiųjų dirba pramonėje,
verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse. Miestuose gali
gyventi ir mažiau negu 3 tūkst. žmonių, jei šie miestai turėjo miesto statusą iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui (1994 m. liepos 19 d.)3. Daugiau kaip trys ke-

Gyventojų skaičius apskrityse. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=2304&download=1&doc=975
(žr. 2008-07-21).
3
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tvirtadaliai (per 75 proc.) Lietuvoje užregistruojamų veikų sudaro veikos,
padarytos miestuose4. Todėl verta išsamiau patyrinėti nusikalstamumą
miestuose. Tačiau prieš tai būtina paminėti vieną esminį dalyką. Norint
sukurti saugumo miestuose užtikrinimo strategiją, reikia tinkamai įvertinti ir stebėti situaciją mieste – tiek kriminogeninę, tiek kitokio (socialinio, demografinio ir pan.) pobūdžio. O tam reikalingas informacinis
modelis, kurio Lietuvoje dar nėra arba kuris nėra apibrėžtas ir detalizuotas. Saugumo miestuose užtikrinimas vyksta įprastais būdais, remiantis
informacija, kuri yra prieinama. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad ji negalėtų ar neturėtų būti išsamesnė, įvairesnė ir plačiau prieinama atskirų
sričių specialistams, besirūpinantiems saugumu mieste.

1.2. Informacinis modelis
Formuojant lokalią saugaus miesto strategiją, visų pirma reikia turėti
informacinį modelį, kuris padėtų ją parengti ir plėtoti. Informaciniame
modelyje turi būti aprašyti du aspektai: a) reikalingos informacijos pobūdis (kokia, apie ką ir kiek išsami informacija reikalinga) ir b) galimi
informacijos šaltiniai (institucijos, kurios teikia ar galėtų teikti informaciją, pateikimo formos).
Parengus ir įgyvendinus tokį informacinį modelį, galima būtų operatyviai surinkti ir analizuoti informaciją bei įvardyti saugumo problemas,
taip pat priimti pagrįstus sprendimus, kuriant ir įgyvendinant saugumo
užtikrinimo priemones.
a) Reikalingos informacijos pobūdis
Su saugumo klausimu iš pirmo žvilgsnio labiausiai siejasi informacija
apie nusikaltimus. Tačiau sprendžiant saugumo miestuose problemas, reikalinga ne vien įprasta apibendrinta informacija, kiek ir kokio pobūdžio
nusikaltimų ar nusikalstamų veikų5 įvykdoma, bet naudinga žinoti ir kitas

4
Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2007. Vilnius: Statistikos departamentas, 2008, p. 11, 13.
5
Toliau tekste kaip nusikaltimų ir nusikalstamų veikų sinonimas bus vartojama
„nusikaltimo/ų“ sąvoka, reiškianti veikas, už kurias numatoma atsakomybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu.
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detales. Naudinga žinoti, kiek ir kokių nusikaltimų padaroma atskiruose
miesto rajonuose ar seniūnijose. Svarbu fiksuoti ir konkrečią nusikaltimo
padarymo vietą (laiptinė, skersgatvis, automobilių stovėjimo aikštelė prie
naktinio klubo ir pan.), taip pat laiką (tiek paros, tiek metų laiką). Be to,
naudinga rinkti informaciją, kas tampa nusikaltimų aukomis (socialines
demografines charakteristikas). Sujungiant įvairaus pobūdžio informaciją, galima identifikuoti tipiškus nusikaltimų modelius mieste (pavyzdžiui,
identifikuoti tipiškas apiplėšimo situacijas: kokiose miesto vietose, kokiu
paros metu ir kas dažniausiai tampa nusikaltimo aukomis).
Rengiant saugumo miestuose užtikrinimo strategiją, svarbu ir reikalinga fiksuoti ir subjektyvius saugumo indikatorius. Vienas jų – tai gyventojų saugumo jausmas. Lietuvoje įprasta, kad saugumo jausmas matuojamas tik atliekant viktimologinius tyrimus. Tačiau tokie tyrimai yra
epizodiniai ir nėra kartojami periodiškai. Rengiant priemones saugumui
mieste užtikrinti, naudinga būtų nuolatinė saugumo jausmo stebėsena.
Tokie tyrimai galėtų būti atliekami kas pusmetį ar bent kasmet, kad būtų
galima fiksuoti saugumo jausmo pokyčius. Pavyzdžiui, kasmet galima
būtų stebėti, kaip keičiasi situacija: kokios gyventojų grupės (pagal lytį,
amžių ar soc. padėtį) jaučiasi daugiau ar mažiau saugios, taip pat kaip
saugumo jausmas kinta ar išlieka stabilus atskiruose miestų rajonuose.
Norint palyginti, galima paminėti kelerius metus iš eilės Lietuvoje atliktą
tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis“6, kuris leido fiksuoti pokyčius ir
korupcijos lygį atskirose socialinėse sferose. Panašiu principu organizuojami saugumo jausmo tyrimai (stebėsena) leistų nuolat stebėti situaciją ir
ją vertinti. Praplečiant tyrimą ir aiškinantis saugumo jausmo priežastis,
galima būtų numatyti priemones, kaip jį užtikrinti. Galbūt kartais pakanka tik geresnio gyventojų informavimo apie kriminogeninę padėtį ar
geriau apšviestų gatvių, kad gyventojai pasijustų saugesni, nei stengtis
sumažinti bendrą nusikalstamumo lygį (tai jau yra ne vienų metų darbas). Plačiau apie saugumo jausmą ir juos lemiančius veiksnius rašoma
II skyriuje.

6
Plačiau apie šiuos tyrimus: Ališauskienė R., Dobryninas A., Žilinskienė L. Lietuvos korupcijos žemėlapis 2001–2004. Vilnius: Eugrimas, 2005.
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Be šių duomenų, gali būti renkama informacija, padedanti atskleisti socialinius demografinius procesus mieste. Pavyzdžiui, galima rinkti
duomenis apie atskirų miesto bendruomenių socialines demografines
charakteristikas, stebėti bendruomenės augimo ar depopuliacijos procesus. Tokios informacijos analizė gali paaiškinti ar prognozuoti bręstančias
problemas. Pavyzdžiui, jeigu mieste atsiranda socialinių getų, galima tikėtis socialinės dezorganizacijos, o vėliau ir nusikalstamo elgesio apraiškų.
Ne mažiau svarbi ir informacija apie infrastruktūrinius pokyčius
mieste. Planuojant ar perplanuojant miestą, naudinga žinoti, kaip išsidėstys ir kokie bus mikrorajonai. Kartais infrastruktūriniai pokyčiai gali
suaktyvinti kriminogeninius veiksnius (pavyzdžiui, prabangių parduotuvių tinklas gali pritraukti daugiau vagišių). III skyriuje plačiau kalbama
apie geografinio ir architektūrinio planavimo svarbą užtikrinant saugumą
mieste.
b) Informacijos šaltiniai
Įvardijus, kokia informacija būtų naudinga kuriant miesto saugumo
strategiją, reikia numatyti, kokios institucijos ar žinybos turėtų ją kaupti ir pateikti. Kadangi tokio informacinio modelio kūrimas reikalautų
daugiau ir specialaus dėmesio, čia galima įvardyti tik keletą iš jų. Visą
informaciją apie nusikaltimus ar aukas galėtų kaupti ir sisteminti vietos policijos komisariatai. Seniūnijos galėtų būti atsakingos už socialinių
demografinių rodiklių pokyčius atskiruose miesto rajonuose. Nuolatinė
saugumo jausmo stebėsena galėtų būti pavesta savivaldybės Saugaus
miesto departamentui. Taip pat ir Miesto plėtros departamentas galėtų
bendradarbiauti su policija ir keistis informacija apie kriminogeninę padėtį mieste.
Esama situacija
Deja, Lietuvoje toks informacinis modelis kol kas nėra sukurtas ir įgyvendintas. Nuodugniai nusikaltimų analizei reikalingi išsamūs nusikaltimų pasiskirstymo konkretaus miesto teritorijoje duomenys ir jų filtravimo (atrinkimo) pagal įvairius kriterijus bei jų derinius galimybės. Taip
pat kol kas nėra galimybių nusikaltimų statistiką vaizduoti žemėlapiuose
(policijoje nusikaltimų analizės skyriai dar nedirba su geografinės infor-
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macijos sistema, kuri vis labiau populiarėja užsienyje). Šiuo metu galima
laisvai gauti tik nacionalinio lygmens informaciją, t. y. apie nusikaltimų
lygį ir struktūrą atskiruose Lietuvos miestuose ar savivaldybėse, bet ne
vieno miesto rajonuose. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje informaciją apie nusikaltimų pasiskirstymą konkretaus miesto teritorijoje
kaupia policija kompiuterizuotoje duomenų bazėje „POLIS“. Joje yra
galimybės filtruoti (atrinkti) užregistruotas nusikalstamas veikas pagal jų
rūšį, padarymo vietą, laiką, subjektus, objektus ir kitus kriterijus. Tačiau
Lietuvos policija šiuo metu neturi galimybių automatizuotai pavaizduoti nusikaltimų pasiskirstymą miesto žemėlapyje. Tai galima padaryti tik
rankiniu būdu apytiksliai pažymint konkrečias nusikalstamų veikų padarymo vietas. Be to, tai galima daryti naudojantis tik nevieša informacija
apie padarytas nusikalstamas veikas. Dėl to nusikaltimų pasiskirstymo
mieste analizė Lietuvoje yra atliekama ypač retai.
JAV praktika
Kokios yra nusikalstamumo pasiskirstymo mieste analizės galimybės kitose valstybėse? Kaip pavyzdį galima paminėti San Diego (JAV,
Kalifornijos valstija) Automatizuotą regioninę teisingumo informacinę
sistemą ARJIS (Automated Regional Justice Information System)7. Ji yra
vieša ir prieinama internete. ARJIS buvo sukurta kaip bendra valstybės įstaigų informacinė sistema, kurios tikslas – sudaryti sąlygas teisėsaugos įstaigoms keistis informacija. ARJIS kompleksinį baudžiamojo teisingumo
informacinį tinklą naudoja iš viso 71 vietinė, valstijų ir federalinė įstaiga.
Saugus ARJIS kompiuterinis tinklas sujungia 6000 kompiuterių, esančių
4265 kvadratinių mylių teritorijoje San Diego apygardoje. Vidutiniškai
per dieną į šią informacinę sistemą kreipiasi per 11 tūkstančių vartotojų,
kurie atlieka per 35 tūkstančius operacijų.8

7
Automated Regional Justice Information System (ARJIS). http://mapping.arjis.org/ (žr.
2008-12-17).
8
What is ARJIS? Automated Regional Justice Information System. http://www.arjis.org/
WhatisARJIS/tabid/54/Default.aspx (žr. 2008-12-17).
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ARJIS naudojama taktinei analizei, nusikaltimų tyrimui, statistikos
skaičiavimui ir nusikaltimų analizei. San Diego apygardos vietinės teisėsaugos institucijos teikia informaciją ARJIS apie visus nusikaltimus,
areštus ir kai kuriuos eismo įvykius. Žemėlapyje galima pasirinkti jurisdikcijos teritoriją (miestą, kitą apygardos dalį) ir vietas joje, kurios domina (mokyklas, ligonines, didesnius prekybos centrus ir kt.). Šios vietos
pavaizduojamos žemėlapyje. Pasirenkama teritorija gali būti nuo 500
pėdų iki vienos mylios spindulio. Nusikaltimų rūšys, kurios gali būti
pasirenkamos ir pavaizduojamos žemėlapyje: užpuolimai, padegimai,
įsilaužiamosios vagystės, nužudymai, vandalizmo atvejai, plėšimai, vagystės, vagystės iš automobilių ir automobilių vagystės. Duomenys yra
atnaujinami kiekvieną savaitę pirmadieniais. Galima pasirinkti bet kurį
92 ar mažiau dienų laikotarpį iš paskutinių 12 mėnesių. Taip pat galima pasirinkti nagrinėjamo laikotarpio pradžios ir pabaigos datą, dienos
laiką ir savaitės dienas (darbo dienos, savaitgaliai, pirmadieniai, antradieniai ir t. t.). Galima pamatyti šiuos žemėlapyje vaizduojamų įvykių
požymius: įvykio rūšis, miesto kvartalas ar gatvių sankirta, data ir laikas.
Nusikaltimų aukų vardai, pavardės ir tikslūs įvykio adresai yra nepateikiami siekiant apsaugoti aukų privatumą. Dėl šios priežasties įvykio vieta žemėlapyje nurodoma netiksliai. Jei keli įvykiai įvyksta toje pačioje
vietoje, tai jie vaizduojami kaip vienas įvykis. Tačiau kiekvienas įvykio
simbolis gali būti patikrintas, panaudojant žemėlapio savybę, leidžiančią
sužinoti, kiek įvykių yra toje pačioje vietoje.
1 pav. pavaizduota vienos mylios spindulio San Diego dalis. Žemėlapyje
parodyti nusikaltimai, įvykdyti per 2008 m. lapkričio mėnesį: plėšimai
(oranžiniai rombai),9 vagystės (geltoni apskritimai), įsilaužiamosios vagystės (mėlyni trikampiai), vagystės iš automobilių (žali kvadratai) ir automobilių vagystės (violetiniai kvadratai).

9

Žemėlapį patartina peržiūrėti internete.
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1 pav. Nusikaltimai, padaryti San Diege 2008-11-01 – 2008-11-3010

Bet kuris vartotojas, kad ir iš Lietuvos, gali internete pasirinkti parametrus ir gauti San Diego apygardoje padarytų nusikaltimų pasiskirstymą žemėlapyje.
Taigi šis pavyzdys rodo, kaip operatyviai galima įvardyti problemas.
Kadangi Lietuvoje kol kas tokios informacinės sistemos nėra, kaip ir
duomenų, reikalingų nuodugniai analizei, toliau tekste pateikiama nusikaltimų statistika, kuri šiuo metu yra prieinama. Viena vertus, ji leidžia
bendrai įvertinti situaciją miestuose, antra vertus, atskleidžia, kokio lygio
apibendrinimus galima padaryti, turint tik tokią ribotą informaciją.

Regional Crime MAPS. San Diego County. http://mapping.arjis.org/main.aspx (žr.
2008-12-17).

10
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Nusikaltimų statistika miestuose pateikiama lyginant su situacija kaimuose. Nors šis palyginimas neleidžia padaryti fundamentaliai naujų
atradimų (tradiciškai miestuose padaroma daugiau nusikaltimų nei kaimuose), tačiau leidžia labiau išryškinti saugumo mieste problemas. Be to,
nusikalstamumo miestuose sumažinimas panašiai paveiktų ir visą nusikalstamumą Lietuvoje.

1.3. Nusikalstamumas Lietuvos
miestuose ir kaimuose
Registruotasis nusikalstamumas sudaro tik mažą dalį realaus nusikalstamumo. Todėl registruotojo nusikalstamumo analize pagrįstos
išvados turėtų būti vertinamos atsargiai. Deja, šiuo metu Lietuvoje
nėra pakankamai reprezentatyvių viktimologinių tyrimų duomenų apie
nusikalstamumo mieste ir kaime skirtumus. Tačiau registruotojo nusikalstamumo statistika atspindi kvalifikuotų specialistų atliktus veikų
vertinimus, pagrįstus įvairių, teisiškai reikšmingų aplinkybių ištyrimu
ir įvertinimu. Iš registruotojo nusikalstamumo statistikos gaunama
informacija apie įvairius padarytų nusikalstamų veikų, jų tyrimo, nukentėjusių asmenų ir kitus aspektus. Šių aspektų informacija renkama
sistemiškai. Todėl registruotojo nusikalstamumo mieste ir kaime palyginimas yra prasmingas.
1.3.1. Nusikalstamumo būklė, lygis ir dinamika
Registruotojo nusikalstamumo būklę, lygį ir dinamiką tikslingiau nagrinėti 2004–2007 m., nes per šį laikotarpį išliko santykinai stabilesnė
nusikalstamų veikų kriminalizacija ir jų registravimo tvarka. 2003 m.
gegužės 1 d. įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos baudžiamajam
kodeksui, įvyko didelių baudžiamosios teisės ir nusikalstamų veikų registracijos pasikeitimų.
Lietuvos miestuose užregistruojama per 3 kartus daugiau nusikalstamų veikų negu kaimuose (žr. 1 lentelę). Tačiau miestuose gyvena ir
gerokai daugiau gyventojų negu kaimuose. 2008 m. pradžioje miestuose
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gyveno 67 procentai Lietuvos gyventojų11. Todėl analizuojant miesto ir
kaimo nusikalstamumo skirtumus, teisingiau yra naudoti nusikalstamumo lygio, apskaičiuoto 100 tūkstančių gyventojų, duomenis.
1 lentelė. Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiai12
Metai
Lietuvoje

2004 m.
93 419

2005 m.
89 815

2006 m.
82 155

2007 m.
73 741

mieste
kaime

70 379
23 040

69 080
20 735

63 736
18 419

56 830
16 911

mieste ir kaime santykis

3,05

3,33

3,46

3,36

mieste dalis nuo visų Lietuvoje
užregistruotų veikų, proc.

75 %

77 %

78 %

77 %

Palyginus nusikalstamumo lygį Lietuvos miestuose ir kaimuose,
matyti, kad nusikalstamumo miestuose lygis yra jau ne 3 kartus, o tik
53–73 procentais didesnis negu kaimuose (žr. 2 lentelę). 2004–2005 m.
nusikalstamumo mieste lygis vidutiniškai buvo 64 procentais didesnis
negu kaime ir vidutiniškai 15 procentų didesnis negu visoje Lietuvoje.

Gyventojų skaičius metų pradžioje. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės.
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable
=M3010201&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3234&IQY=&TC=&
ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=
&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14= (žr. 2008-07-21).
12
Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2006. Vilnius: Statistikos departamentas, 2007, p. 14; Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2007. Vilnius:
Statistikos departamentas, 2008, p. 11, 13.
11
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2 lentelė. Užregistruotų nusikalstamų veikų lygis 100 tūkstančių gyventojų13
Metai
Lietuvoje

2004 m.
2711

2005 m.
2622

2006 m.
2414

2007 m.
2179

mieste
kaime

3074
2010

3036
1820

2814
1630

2519
1510

miesto ir kaimo
nusikalstamumo lygių santykis

1,53

1,67

1,73

1,67

Užregistruotų nusikalstamų veikų lygis 2004–2007 m. mažėja tiek
mieste, tiek ir kaime (žr. 2 pav.). Per šį laikotarpį užregistruotų nusikalstamų veikų lygis mieste sumažėjo 18 procentų, o kaime – 25 procentais.
2 pav. Užregistruotų nusikalstamų veikų Lietuvoje lygis 100 tūkstančių gyventojų

Galima būtų panagrinėti užregistruotų nusikalstamų veikų dinamiką
mieste ir kaime pagal atskiras nusikalstamų veikų rūšis, tačiau Informatikos
ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pradėjo rengti statistines ataskaitas apie užregistruotas nusikalstamas veikas, padarytas miestuose ir kaimuose, (forma M-K) tik nuo 2007 m. dvylikos mėnesių.

13
Užregistruotos nusikalstamos veikos Lietuvoje. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. http://www.nplc.lt/stat/nus/nus1.htm (žr. 2008-01-17); Nusikalstamumas ir teisėsaugos
institucijų veikla 2006. Vilnius: Statistikos departamentas, 2007, p. 14; Nusikalstamumas ir
teisėsaugos institucijų veikla 2007. Vilnius: Statistikos departamentas, 2008, p. 11, 13.
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1.3.2. Nusikalstamumo teritorinis pasiskirstymas

Nusikalstamumo Lietuvos miestuose lyginamoji analizė

Norint atskleisti nusikalstamumo miestuose teritorinio pasiskirstymo
ypatybes, tikslinga panagrinėti, kokiuose miestuose, kuriose Lietuvos
teritorijose jis didesnis, kuriose mažesnis, taip pat palyginti, kuo nusikalstamumo miestuose teritorinis pasiskirstymas Lietuvoje skiriasi nuo
nusikalstamumo kaimuose pasiskirstymo.
Pirmiausia galima panagrinėti, kuriose Lietuvos teritorijose nusikalstamumas miestuose, kaimuose yra didžiausias, o kuriose mažiausias. Tai galima
padaryti remiantis naujausiais 2007 m. duomenimis, pateiktais Informatikos
ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos statistinėje ataskaitoje
„Duomenys apie Lietuvos Respublikoje užregistruotas nusikalstamas veikas,
padarytas miestuose ir kaimuose (Forma M-K)“14. Nusikalstamumo skirtingose teritorijose palyginimas daromas naudojant nusikalstamumo lygio
duomenis. Tačiau minėtoje Informatikos ir ryšių departamento statistinėje
ataskaitoje (Forma M-K) nusikalstamumo lygis mieste ir kaime apskaičiuotas
netinkamai. Šioje ataskaitoje nusikalstamumo lygis konkrečios savivaldybės
miestuose apskaičiuotas ne šios savivaldybės miestų gyventojų, bet visų šios
savivaldybės gyventojų atžvilgiu. Analogiškai ataskaitoje apskaičiuotas ir nusikalstamumo lygis kaimuose. Apie šią problemą informuotas Informatikos
ir ryšių departamentas. Atsižvelgiant į šią situaciją, nusikalstamumo lygis savivaldybių miestuose ir kaimuose šioje analizėje apskaičiuotas panaudojant
minėtos ataskaitos (Forma M-K) užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius
ir gyventojų 2007 m. pradžioje savivaldybių miestuose ir kaimuose skaičius,
pateiktus Statistikos departamento leidinyje15.

14
Duomenys apie Lietuvos Respublikoje užregistruotas nusikalstamas veikas, padarytas
miestuose ir kaimuose per 2007 m. sausio–gruodžio mėnesius (Forma M-K). Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos statistinė ataskaita. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. http://www.nplc.lt/stat/atas/ird/mk/2007/mk200712.
htm (žr. 2008-07-18).
15
Gyventojų skaičius apskrityse. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=2304&download=1&doc=
975 (žr. 2008-07-21).
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2007 m. užregistruotas didžiausias nusikalstamumo lygis 100 tūkstančių gyventojų miestuose pagal savivaldybes (žr. 3 lentelę) yra Vilniaus m.,
Palangos m., Klaipėdos m., Kalvarijos ir Šilutės r. savivaldybėse, o mažiausias – Panevėžio r., Birštono, Trakų r., Rietavo ir Molėtų r. savivaldybėse. Jau keletą metų vienas iš didžiausių nusikalstamumo lygių yra
Vilniaus, Palangos ir Klaipėdos miestuose. Vilnius ir Klaipėda – tai didžiausio ekonominio aktyvumo miestai. Klaipėdoje nusikalstamumo lygis didesnis negu Kaune, kuriame gyvena daugiau gyventojų. Klaipėdoje
yra uostas. Aukštas nusikalstamumo lygis Palangoje yra nulemtas didelio
poilsiautojų antplūdžio vasarą ir mažo skaičiaus nuolatinių gyventojų,
kurių atžvilgiu skaičiuojamas nusikalstamumo lygis.
3 lentelė. 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų lygis 100 tūkstančių
gyventojų miestuose pagal savivaldybes
Vilniaus m.
Palangos m.
Klaipėdos m.
Kalvarija
Šilutės r.
Kaišiadorių r.
Kauno m.
Pagėgiai
Jonavos r.
Šiaulių m.
Panevėžio m.
Kėdainių r.
Plungės r.
Visaginas
Pakruojo r.
Tauragės r.
Širvintų r.
Vilniaus r.
Joniškio r.
Radviliškio r.

3989
3301
2993
2855
2689
2549
2545
2527
2384
2299
2088
2072
2066
1940
1917
1831
1829
1803
1784
1780

Šilalės r.
Biržų r.
Marijampolė
Druskininkai
Pasvalio r.
Utenos r.
Ukmergės r.
Vilkaviškio r.
Kazlų Rūda
Klaipėdos r.
Kauno r.
Anykščių r.
Jurbarko r.
Varėnos r.
Ignalinos r.
Akmenės r.
Šakių r.
Neringa
Kupiškio r.
Lazdijų r.

1768
1735
1687
1677
1667
1604
1525
1521
1513
1491
1478
1443
1437
1434
1408
1392
1380
1373
1356
1354
24

Telšių r.
Šalčininkų r.
Alytaus m.
Kretingos r.
Kelmės r.
Zarasų r.
Prienų r.
Raseinių r.
Elektrėnai
Mažeikių r.
Švenčionių r.
Skuodo r.
Šiaulių r.
Rokiškio r.
Molėtų r.
Rietavas
Trakų r.
Birštonas
Panevėžio r.
Alytaus r.

1316
1297
1284
1217
1182
1172
1164
1162
1140
1136
952
945
925
920
889
875
831
799
176
0
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Apibendrinant 3 lentelėje pateiktus duomenis ir panagrinėjus gyventojų skaičių miestuose pagal savivaldybes, galima teigti, kad miestuose
2007 m. užregistruotas nusikalstamumo lygis didžiausias yra didžiausiuose Lietuvos miestuose (ypač tuose, kuriuose yra didžiausias
ekonominis aktyvumas) ir savivaldybėse (Kalvarijos, Kaišiadorių r.,
Pagėgių), kuriose bendras nusikalstamumo lygis yra vienas iš didžiausių (žr. 3 pav.), o mažiausias – tose savivaldybėse, kuriose yra tik
maži miesteliai – Panevėžio r. (Ramygaloje – 1701 gyventojas), Rietavo
(Rietave – 3884 gyventojai), ir savivaldybėse, kuriose yra maži kurortinio tipo miesteliai – Birštono (Birštone – 3127 gyventojai), Trakų r.
(Trakuose – 5400 gyventojų, Rūdiškėse – 2511 gyventojų ir Lentvaryje
– 11 705 gyventojai). Išimtis yra Lentvaris, kuriam būdingas palyginti ne
toks mažas gyventojų skaičius, Lazdijų r. (Lazdijuose – 4862 gyventojai,
Veisiejuose – 1637 gyventojai), Neringa, kurioje nors ir yra mažai nuolatinių gyventojų (3132), tačiau vasarą būna didelis poilsiautojų antplūdis,
taip pat ir minėta Palanga (17 632 gyventojai), kuriai būdingas labai didelis poilsiautojų antplūdis vasarą.
3 pav. Per 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų Lietuvoje lygis
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2007 m. užregistruotas didžiausias nusikalstamumo lygis 100 tūkstančių gyventojų kaimuose pagal savivaldybes (žr. 4 lentelę) yra Vilniaus
m., Visagino, Kalvarijos, Pagėgių ir Jonavos r. savivaldybėse, o mažiausias
– Kretingos r., Skuodo r., Akmenės r., Mažeikių r. ir Šilalės r. savivaldybėse. Vilniaus miesto savivaldybės kaimuose nusikalstamumo lygis yra
ypač didelis (net 17 431) dėl labai mažo gyventojų skaičiaus (109) šioje savivaldybėje ir santykinai didelio tokiam gyventojų skaičiui užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus (19). Panaši situacija yra ir Visagino
savivaldybės kaimuose, kur 2007 m. pradžioje gyveno tik 322 gyventojai. Palyginkime – kitoje pagal gyventojų kaimuose skaičių – Rietavo
savivaldybėje 2007 m. pradžioje buvo 6324 gyventojai. Kai teritorijoje
gyvena palyginti labai mažai gyventojų, tai kiekviena nusikalstama veika
palyginti daug padidina jos nusikalstamumo lygį, mažiausias atsitiktinumas gali gerokai jį pakeisti. Kitaip sakant, Vilniaus miesto ir Visagino
savivaldybių kaimuose neveikia didžiųjų skaičių dėsniai.
Stebint tokį nusikalstamumo lygio Lietuvos miestuose ir kaimuose
teritorinį pasiskirstymą, galima būtų kelti tai paaiškinančias hipotezes,
remiantis socialinės dezorganizacijos, socialinės kontrolės ir kitomis kriminologinėmis teorijomis. Pavyzdžiui, kaip paaiškinti, kad didesniuose
miestuose yra didesnis nusikalstamumo lygis? Hipotezė galėtų būti tokia:
miesto visuomenė nėra tokia organizuota kaip tradicinės (kaimo, mažų
miestelių, įprastinio etnoso) visuomenės, todėl joje įvyksta daugiau nusikaltimų. Glaudžių gyventojų tarpusavio ryšių, organizuotumo nebuvimas
savaime reiškia didelę socialinę netvarką, kuri dažnai pasireiškia ir nusikalstamumu. Miesto gyvenimo būdas skatina susvetimėjimą ir anomiją
(socialinių normų trūkumą). Dėl šio trūkumo sutrinka visuomenės gyvenimo reguliavimas ir kontrolė. Susvetimėję žmonės jau nebesusiję vienas
su kitu tiesiogiai, jų tarpusavio įsipareigojimai (nenusižengti bendroms
normoms, nedaryti žalos artimui) tampa nuasmeninti, todėl dažniau pažeidžiami. Tokiai visuomenei būdingas mažas solidarumas, joje blogai
veikia socialinės kontrolės mechanizmai (palaikymas ir pasmerkimas)16.

16

Иншаков С. М. Зарубежная криминология. Москва, 1997, с. 102–113.
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Žinoma, tokie paaiškinimai yra tik hipotetinio pobūdžio ir be išsamesnių tyrimų negali būti priimami. Be to, didžiausio nusikalstamumo lygio
miestai nėra tvarkingai išsidėstę eilės tvarka, atitinkančia gyventojų skaičių
juose. Šio dėsningumo atitiktis minėtoms kriminologinėms teorijoms jokiu būdu nereiškia, kad didesnio nusikalstamumo lygio pasireiškimas didesniuose miestuose yra nulemtas būtent šiose teorijose išskiriamų kriminogeninių veiksnių. Čia analizuojamas tik registruotasis nusikalstamumas,
kuris sudaro gerokai mažesnę dalį realiojo nusikalstamumo negu latentinis.
Todėl veiksniai, turintys įtakos procesams, kurie susiję su realiai padarytos
nusikalstamos veikos patekimu į oficialią apskaitą, gali įvairiai paveikti registruotąjį nusikalstamumą ir jo santykį su realiuoju nusikalstamumu.
4 lentelė. 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų lygis 100 tūkstančių
gyventojų kaimuose pagal savivaldybes
Vilniaus m.
Visaginas
Kalvarija
Pagėgiai
Jonavos r.
Vilniaus r.
Panevėžio r.
Kaišiadorių r.
Klaipėdos r.
Kauno r.
Anykščių r.
Ignalinos r.
Zarasų r.
Ukmergės r.
Varėnos r.
Širvintų r.
Kėdainių r.
Pakruojo r.
Trakų r.
Rokiškio r.

17 431
3416
2735
2532
2440
2223
2143
1956
1863
1813
1742
1619
1618
1584
1583
1574
1574
1560
1546
1524

Biržų r.
Utenos r.
Vilkaviškio r.
Radviliškio r.
Jurbarko r.
Prienų r.
Tauragės r.
Šalčininkų r.
Lazdijų r.
Telšių r.
Marijampolė
Raseinių r.
Pasvalio r.
Plungės r.
Druskininkai
Elektrėnai
Šakių r.
Šilutės r.
Molėtų r.
Švenčionių r.

1519
1514
1475
1468
1451
1436
1390
1387
1340
1337
1270
1247
1225
1223
1205
1202
1191
1179
1147
1144
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Birštonas
Šiaulių r.
Kazlų Rūda
Alytaus r.
Kupiškio r.
Joniškio r.
Kelmės r.
Rietavas
Šilalės r.
Mažeikių r.
Akmenės r.
Skuodo r.
Kretingos r.
Kauno m.
Klaipėdos m.
Šiaulių m.
Panevėžio m.
Palanga
Neringa
Alytaus m.

1127
1124
1106
1100
1095
1013
1002
980
972
913
893
795
778
0
0
0
0
0
0
0
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Apibendrinant 4 lentelėje pateiktus duomenis, galima teigti, kad kaimuose 2007 m. užregistruotas nusikalstamumo lygis didžiausias kaimiško tipo savivaldybėse (Kalvarijos, Pagėgių, Jonavos r., Vilniaus r.,
Panevėžio r.), kuriose bendras nusikalstamumo lygis yra vienas iš didžiausių Lietuvoje, o mažiausias – Lietuvos šiaurės vakarų pakraščio
savivaldybėse (Kretingos r., Skuodo r., Akmenės r., Mažeikių r.), kuriose bendras nusikalstamumo lygis yra vienas iš mažiausių Lietuvoje.
1.3.3. Nusikalstamumo struktūra
Tyrinėjant nusikalstamumą Lietuvos miestuose, jį lyginant su nusikalstamumu kaimuose, logiška panagrinėti, kokių nusikalstamų veikų
rūšių daugiausia padaroma miestuose, kokių kaimuose, taip pat ir kokiose vietose daugiausia padaroma nusikalstamų veikų. Tačiau išsami nusikalstamumo struktūros analizė, deja, yra apribota pasiekiamų statistinių
duomenų, pateikiamų minėtoje Informatikos ir ryšių departamento statistinėje ataskaitoje (Forma M-K)17. Šioje ataskaitoje išskirtos tik šios nusikalstamų veikų rūšys: vagystės, sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, nužudymai (BK 129–131 str.), sunkūs sveikatos sutrikdymai (BK 135 str.),
plėšimai (BK 180 str.) ir turto sunaikinimas ar sugadinimas (BK 187 str.).
Analizuojama per 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų struktūra.
1.3.3.1. Nusikalstamų veikų rūšys
Per 2007 m. Lietuvoje užregistruotų nusikalstamų veikų struktūra mieste
ir kaime yra panaši (žr. 4 pav.). Ir mieste, ir kaime beveik pusę užregistruotų
nusikalstamų veikų sudaro vagystės (atitinkamai 45,3 proc. ir 49,2 proc.).
Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai taip pat sudaro panašią užregistruotų
nusikalstamų veikų dalį tiek mieste (4,8 proc.), tiek ir kaime (4,9 proc.)18.

Duomenys apie Lietuvos Respublikoje užregistruotas nusikalstamas veikas, padarytas miestuose ir kaimuose per 2007 m. sausio–gruodžio mėnesius (Forma M-K).
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos statistinė ataskaita.
Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. http://www.nplc.lt/stat/atas/ird/mk/2007/
mk200712.htm (žr. 2008-07-18).
18
4 pav. nepavaizduota.
17
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4 pav. Per 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų Lietuvoje struktūra

Didžiausi skirtumai yra tai, kad plėšimų, padarytų miestuose, dalis
yra apytiksliai 2 kartus didesnė, o nužudymų ir sunkių sveikatos sutrikdymų – apie du kartus mažesnė negu kaimuose.
1.3.3.2. Tiksli nusikalstamos veikos padarymo vieta
Panaudojus Informatikos ir ryšių departamento statistinės ataskaitos
(Forma M-K) duomenis, galima apskaičiuoti, kokia dalis visų užregistruotų nusikalstamų veikų, padarytų miestuose, yra padaryta konkrečios
rūšies vietoje – gatvėje, bute, automobilyje ir t. t. 5 lentelėje matome, kad
didžiausią dalį 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų, padarytų miestuose, sudaro veikos, padarytos viešosiose vietose (37 proc.). Santykinai
aukštą poziciją užima veikos, padarytos butuose (11 proc.) ir automobiliuose (11 proc.). Tai natūralu, nes seniai Lietuvoje yra nusistovėjusi
proporcija, kad daugiausia užregistruojama vagysčių, o iš jų – vagysčių iš
gyvenamųjų patalpų ir automobilių.
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5 lentelė. 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų, padarytų miestuose,
pasiskirstymas pagal tikslią veikos padarymo vietą

kita įstaiga

lankoma
37,32 % kita
vieta
23,04 % autobusas
11,13 % sandėlis
10,75 % kioskas
9,83 % pramogų
centras
4,34 % sodo namelis

parduotuvė

4,00 %

bendrabutis

kita vieta
gyvenamasis
namas
prekyb. centras
automobilių
stovėjimo
aikštelė
kita prekybos
įmonė
garažas

2,92 %

parkas

2,73 %

stotelė

2,59 %

geležink. stotis

maitinimo
0,49 % kita
įstaiga
0,45 % pliažas
0,44 % poliklinika
0,41 % vaikų darželis
0,41 % kitas
transportas
0,39 % paštas
0,39 % laisvės
atėmimo vieta
0,37 % juvelyrinė
parduotuvė
0,36 % kultūros
namai
0,35 % vasarnamis

2,42 %

aikštė

0,33 % automobilių
turgus

2,23 %

kita gyvenamoji 0,29 % poilsio namai 0,05 %
patalpa
troleibusas
0,27 % muitinės
0,05 %
teritorija

viešoji vieta
gatvė
butas
automobilis
kiemas

2,17 %

kita negyvenamoji patalpa 1,46 %
laiptinė
1,38 %

rūsys

0,26 % liftas

kavinė

1,35 %

kelias
sandėliukas
degalinė
statyb. objektas
bankomatas
kita atvira
vietovė
mokykla
bankas

1,21 %
1,12 %
1,12 %
1,09 %
0,96 %

negyven. namas 0,22 % traukinys
ūkinis pastatas 0,22 % pasienio
ruožas
viešbutis
0,17 % kino teatras
restoranas
0,16 % laivas
oro uostas
0,15 % jūrų uostas
kapinės
0,15 % teatras
vaistinė
0,14 % bažnyčia

0,95 %

miškas

0,88 %
0,69 %

turgus

0,54 %

ligoninė

0,53 %

pasienio postas 0,13 % muziejus
laukas
0,12 % mugė
interneto
0,12 % kempingas
kavinė
religinių
autobusų stotis 0,12 % bendruomenių
patalpos

0,14 % antikvariatas
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0,12 %

0,06 %

0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %

0,04 %
0,03 %

0,01 %

0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
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Analogiškai apskaičiavus nusikalstamų veikų, padarytų kaimuose, pasiskirstymą pagal tikslią padarymo vietą (žr. 6 lentelę), matyti, kad tarp kaimuose padarytų nusikalstamų veikų dominuoja veikos, padarytos gyvenamuosiuose namuose (16 proc.), keliuose (13 proc.), kiemuose (11 proc.).
6 lentelė. 2007 m. užregistruotų nusikalstamų veikų, padarytų kaimuose,
pasiskirstymas pagal tikslią veikos padarymo vietą
gyvenamasis
namas
kelias

16,05 % mokykla

0,78 % autobusų
stotis
0,77 % traukinys
0,68 % prekyb.
centras

0,07 %

kiemas

10,76 % kavinė

0,60 % viešbutis

0,05 %

0,60 % vaikų darželis

0,05 %

0,55 % cerkvė

0,04 %

3,99 % stotelė

0,49 % bankomatas

0,04 %

garažas

3,94 % vasarnamis

0,45 % poilsio namai

0,03 %

sodo namelis
kita atvira
vietovė

3,36 % kultūros namai

0,41 % kempingas

0,03 %

3,36 % rūsys

0,30 % restoranas

0,03 %

miškas

3,30 % kitas
transportas

maitinimo 0,03 %
0,28 % kita
įstaiga

kita
negyvenamoji
patalpa
butas
kita vieta
vienkiemis
statyb.
objektas
pasienio
ruožas
automobilių
stovėjimo
aikštelė

lankoma
3,13 % kita
vieta

0,28 % muziejus

0,03 %

3,04 % laiptinė
2,58 % pliažas
2,19 % turgus

0,21 % bažnyčia
0,17 % sąvartynas
0,14 % lėktuvas

0,03 %
0,02 %
0,02 %

2,05 % geležink. stotis

0,13 % bankas

0,02 %

2,05 % autobusas

0,12 % koplyčia

0,02 %

1,72 % parkas

0,12 % oro uostas

0,01 %

viešoji vieta
automobilis
laukas
ūkinis
pastatas

12,83 % degalinė
prekybos
7,89 % kita
įmonė
gyvenamoji
5,03 % kita
patalpa
4,58 % kapinės
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sandėlis

1,71 %

bendrabutis

0,11 %

poliklinika

0,01 %

negyven.
namas
kita įstaiga
pasienio
postas

1,69 %

paštas

0,08 %

vaistinė

0,01 %

1,62 %

0,08 %

motelis

0,01 %

1,49 %

kioskas
muitinės
teritorija

0,08 %

keltas

0,01 %

parduotuvė

1,39 %

ligoninė

0,08 %

sandėliukas

1,35 %

pramogų
centras

0,07 %

laisvės
atėmimo vieta 0,01 %
religinių
bendruomenių 0,01 %
patalpos

Palyginus nusikalstamų veikų, padarytų miestuose ir kaimuose, pasiskirstymus pagal tikslią padarymo vietą, matyti, kad miestuose viešosiose vietose padarytų nusikalstamų veikų dalis yra 4,7 karto didesnė,
padarytų butuose – 3,7 karto didesnė, padarytų automobiliuose –
2,1 karto didesnė, o padarytų gyvenamuosiuose namuose – 5,9 karto
mažesnė negu veikų, padarytų kaimuose. Skirtumai tarp nusikalstamų
veikų, padarytų butuose ir namuose, atspindi natūralią butų ir namų proporciją – miestuose yra kur kas daugiau butų negu kaimuose.

1.4. Viktimizacija Lietuvos
miestuose ir kaimuose

Statistinių duomenų19 analizė rodo, kad asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, nuo 2004 m. santykinai tolygiai mažėja, t. y. ryškėja vik19
Metodinėje priemonėje remiamasi šiais statistiniais duomenimis: a) M3170111: Asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų. Požymiai: nusikalstamos veikos rūšis, gyvenamoji vietovė, lytis; b) M3170207: Vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų. Požymiai:
nusikalstamos veikos rūšis, gyvenamoji vietovė, amžius, lytis; c) M3010201: Gyventojų
skaičius metų pradžioje ir vidutinis metinis gyventojų skaičius. Požymiai: gyvenamoji vietovė, lytis. http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1152 (žr. 2008-10-10). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; e) Duomenys apie asmenis,
nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (Forma 50-SAV); f) Duomenys apie nukentėjusius vaikus (iki 18 metų) (Forma 50N-SAV); g) Duomenys apie
įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma 1G-A).
http://www.nplc.lt/stat/atask.htm#IRD-ataskaitos (žr. 2008-10-10). Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
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timizacijos mažėjimo tendencijos tiek Lietuvos miestuose, tiek kaimuose.
Lietuvos miestuose registruojama ¾ visų nukentėjusiųjų, o 100 000 miesto
gyventojų tenka ~ 1640 nukentėjusių asmenų20. 100 000 Lietuvos kaimo
gyventojų tenka ~ 1140 nukentėjusių asmenų21. Taigi bendras viktimizacijos lygis – kiek didesnis Lietuvos miestuose. Paminėtina ir tai, kad pastarųjų
dvejų metų registruotos statistikos duomenys rodo kiek spartesnį viktimizacijos lygio mažėjimą Lietuvos miestuose nei kaimuose (žr. 7 lentelę).
7 lentelė. Nukentėjusių asmenų skaičius Lietuvos miestuose ir kaimuose
(2004–2007 m.)
2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.
Nukentėję
(fiziniai asmenys) nuo
nusikalstamų veikų

Miestas
ir kaimas

53 988

52 592

49 849

44 604

Miestas
Kaimas

40 001
13 987

39 287
13 305

37 070
12 779

32 677
11 927

Nukentėjusiųjų mieste
ir kaime santykis
Nukentėjusiųjų
mieste proc. dalis nuo
visų nukentėjusiųjų
Lietuvoje

Miestas /
kaimas

2,9

2,9

2,9

2,7

Miestas

74

75

74

73

100 000 gyventojų
tenka nukentėjusiųjų

Miestas
ir kaimas
Miestas
Kaimas

1571

1540

1469

1321

1747
1220

1727
1168

1637
1131

1449
1065

–1396

–2743

–5245

Nukentėjusių asmenų
Miestas
sk. pakitimo tempai
(palyginti su praeitais m.) ir kaimas

20
21

–

Pastaba: pateikiamas 2004–2007 m. vidurkis.
Pastaba: pateikiamas 2004–2007 m. vidurkis.
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Nukentėjusių asmenų
sk. pakitimo tempai
(palyginti su praeitais
m., proc.)

Mieste
Kaime

–
–

–714
–682

–2217
–526

–4393
–852

Miestas
ir kaimas

–

–2,6

–5,2

–10,5

Mieste
Kaime

–
–

–1,8
–4,9

–5,6
–4

–11,9
–6,7

8 lentelė. Nukentėjusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį Lietuvos miestuose ir kaimuose (2004–2007 m.)
Nukentėję nuo
nusikalstamų veikų
Vyrai

Moterys

100 000
gyventojų tenka
nukentėjusiųjų
Vyrai

Moterys

Miestas
ir kaimas
Miestas
Kaimas
Miestas
ir kaimas
Miestas
Kaimas

2004 m. 2005 m.

2006 m.

2007 m.

32 423

32 132

30 229

27 813

23 797
8626

23 830
8302

22 218
8011

20 167
7646

21 565

20 460

19 620

16 791

16 204
5361

15 457
5003

14 852
4768

12 510
4281

2006 m.

2007 m.

2004 m. 2005 m.
Miestas
ir kaimas
Miestas
Kaimas
Miestas
ir kaimas
Miestas
Kaimas

2022

2018

1911

1769

2270
1554

2291
1504

2149
1463

1961
1407

1177

1123

1083

931

1306
907

1252
852

1207
819

1020
742

Atlikta duomenų analizė (žr. 8 lentelę) parodė nukentėjusių vyrų ir
moterų skaičiaus mažėjimo tendencijas tiek Lietuvos miestuose, tiek kaimuose. 2004–2007 m. nukentėjusių vyrų sumažėjo 14 procentų (miestuose – 15 proc., kaimuose – 11 proc.), o nukentėjusių moterų – 22 procentais (miestuose – 23 proc., kaimuose – 20 proc.).
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Tačiau vyrų nukenčia nuo nusikalstamų veikų 1,5 karto daugiau nei
moterų, be to, šis santykis (pagal lytį) 2004–2007 m. praktiškai nekinta
tiek Lietuvos miestuose, tiek kaimuose. Taigi 60 procentų22 visų registruotų nukentėjusių asmenų – tai vyrai, be to, 2007 m. nukentėjusių
vyrų dalis padidėjo iki 62 procentų.
Paminėtina ir tai, kad 100 000 miesto vyrų tenka ~ 2170 nukentėjusių vyrų, o 100 000 miesto moterų tenka ~ 1200 nukentėjusių moterų
(2004–2007 m. vidurkiai). Taigi nukentėjusių miesto vyrų viktimizacija
yra 1,8 karto didesnė nei moterų.
9 lentelė. Nukentėjusių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
ir pagal lytį 2007 m.
Vyrai, nukentėję nuo nusikaltimų
Nukentėjusiųjų amžiaus grupės
2007 m.
14–
16–
21– 25– 30– 40–
Iki 13 15 17 18–
20
24
29
39
59
Iš viso
814 538 731 1706 2697 2627 4212 5110
Vilniaus m.
284 158 232 690 1250 1213 1710 1872
Kauno m.
99
61 104 251 434 396 613 659
Klaipėdos m. 96
70 74 177 288 251 384 507
Panevėžio m. 51
43 37 64
86
86 148 268
Šiaulių m.
48
40 45 74 139 113 205 235
Kaimuose
332 189 306 623 615 714 1326 2381
Moterys, nukentėjusios nuo nusikaltimų
Nukentėjusiųjų amžiaus grupės
2007 m.
14–
16–
21– 25– 30– 40–
Iki 13 15 17 18–
20
24
29
39
59
Iš viso
434 248 316 777 1110 1190 2465 3666
Vilniaus m.
108 63 96 349 595 565 931 1227
Kauno m.
59
42 50 121 160 168 348 541
Klaipėdos m. 37
18 31 78 108 108 228 298
Panevėžio m. 24
12 18 38
36
55 135 256
Šiaulių m.
33
18 18 44
44
44 134 200
Kaimuose
246 124 169 176 180 249 661 1396

22

Pastaba: pateikiamas 2004–2007 m. vidurkis.
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60 m. ir
daugiau
1496
468
195
139
73
68
938
60 m. ir
daugiau
1674
517
266
158
104
82
875
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Viktimologinės statistikos analizė rodo (žr. 9 lentelę), kad didžiausia
nukentėjusių asmenų koncentracija Lietuvos miestuose yra amžiaus grupėse nuo 30 iki 39 ir nuo 40 iki 59 metų. Iš esmės šios tendencijos būdingos visiems didiesiems Lietuvos miestams. Lietuvos kaimuose situacija
panaši, tačiau išsiskiria ir kiek gausesnė 25–29 metų nukentėjusių asmenų grupė. Paminėtina ir tai, kad šiuo aspektu nėra didesnių skirtumų tarp
nukentėjusių vyrų ir moterų. Išsiskiria nukentėjusių moterų amžiaus grupė nuo 60 metų ir daugiau, tačiau tai susiję su Lietuvos demografiniais
veiksniais, nes moterų gyvenimo trukmė ilgesnė nei vyrų.
10 lentelė. Fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų Lietuvos
miestuose ir kaimuose 2005–2007 m. (absol. skaič. / 100 000 gyv.)

Visi
Iš viso
Mieste
Kaime
Pilnamečiai
Iš viso
Mieste
Kaime
Vaikai
Iš viso
Mieste
Kaime

Nukentėjusiųjų
100 000 gyventojų
skaičius
tenka nukentėjusiųjų
2005 m. 2006 m. 2007 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.
52 592 49 849 44 604
1540
1469
1321
39 287 37 070 32 677
1727
1637
1449
13 305 12 779 11 927
1168
1131
1065
47 637
35 605
12 032

44 708
33 362
11 346

40 033
29 487
10 546

1795
1987
1396

1680
1854
1316

1488
1620
1211

4955
3682
1273

5141
3708
1433

4571
3190
1381

676
792
476

727
826
555

668
732
554

Asmenys, nukentėję Lietuvos miestuose 2005 m., sudarė 75 procentus visų registruotų nukentėjusiųjų, 2006 m. – 74 procentus, o 2007 m.
– 73 procentus, tad atitinkamai didėja procentinė nukentėjusiųjų dalis
Lietuvos kaimuose. 2007 m. 27 procentai visų nukentėjusiųjų buvo registruoti Lietuvos kaimuose.
Nukentėję vaikai sudaro 9,4–10,3 procento visų nukentėjusiųjų. Paminėtina ir tai, kad mažėja nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų miestuose, t. y. nuo 74 procentų – 2005 m. iki 69 procentų – 2007 m. Tad
36
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pastarųjų metų statistika rodo, kad nors ir sumažėjo nukentėjusių vaikų
kaime, tačiau nekentėjusių vaikų, tenkančių 100 000 kaimo vaikų, skaičius 2006–2007 m. nekinta. Mažėjimo tendencijos išryškėja tik Lietuvos
miestuose.
5 pav. Suaugę (pilnamečiai) asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų
Lietuvos miestuose ir kaimuose 2007 m. (absol. skaič.)

2007 m. statistinių duomenų analizė parodė, kad suaugę asmenys mieste dažniausiai nukenčia nuo: vagysčių (58,6 proc.), plėšimų
(8,8 proc.), viešosios tvarkos pažeidimų (5,7 proc.), nesunkių sveikatos sutrikdymų (5,4 proc.) ir turto sunaikinimų ar sugadinimų
(4,6 proc.).
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11 lentelė. Suaugę (pilnamečiai) asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų
Lietuvos miestuose ir kaimuose 2007 m. (absol. skaič. / 100 000 gyventojų)
Nukentėjusieji nuo:
Nesunkių sveikatos
sutrikdymų
Fizinio skausmo
sukėlimų ar nežymių
sveikatos sutrikdymų
Grasinimų nužudyti
ar sunkiai sutrikdyti
žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimų
Išžaginimų
Seksualinių
prievartavimų
Vagysčių
Plėšimų
Turto prievartavimų
Sukčiavimų
Turto sunaikinimų ar
sugadinimų
Kelių transporto eismo
saugumo ar transporto
priemonių eksploatavimo
taisyklių pažeidimų
Viešosios tvarkos
pažeidimų

Miestas
>= 18 m.

100 000
gyventojų

Kaimas
>= 18 m.

100 000
gyventojų

1638

73

894

80

254

11

136

12

266

12

102

9

58

3

27

2

21

1

8

1

17 709
2659
79
981

785
118
4
43

5670
394
25
134

506
35
2
12

1392

62

571

51

1365

61

1723

154

1719

76

583

52

Duomenų analizė parodė, kad 2007 m. nukentėjusiųjų nuo vagysčių,
plėšimų, turto sunaikinimų, taip pat viešosios tvarkos pažeidimų, tenkančių 100 000 gyventojų, daugiau registruojama Lietuvos miestuose.
Tačiau Lietuvos kaimams būdinga intensyvesnė viktimizacija (palyginti
su miestais) nesunkių sveikatos sutrikdymų, o ypač kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimų atvejais, kai 100 000 kaimo gyventojų
teko 154 nukentėjusieji nuo minėtos nusikalstamos veikos.
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6 pav. Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų Lietuvos miestuose ir kaimuose
2007 m.

2007 m. Lietuvoje registruotas 4571 vaikas, nukentėjęs nuo nusikalstamų
veikų (4434 nusikaltimų). 2007 m., palyginti su 2005 ir 2006 m., išryškėja
panašios tendencijos, kai dažniausiai vaikai nukenčia nuo plėšimų – 928
(20 proc.), vagysčių – 626 (13,6 proc.) ir viešosios tvarkos pažeidimų –
359 (7,8 proc.). Be to, šių veikų atvejais matomas didelis nukentėjusių
vaikų skaičių skirtumas tarp Lietuvos miestų ir kaimų. Plėšimų atvejais net
11 kartų daugiau nukentėjusių vaikų registruota Lietuvos miestuose nei
kaimuose, vagysčių – 8,9 karto, o viešosios tvarkos – 2,3 karto (žr. 6 pav.).
7 pav. Asmenys, nukentėję nuo seksualinės prievartos Lietuvos miestuose ir
kaimuose (2005–2008 m.)
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7 pav. pateikti duomenys rodo, kad suaugusiųjų, nukentėjusių
nuo seksualinės prievartos Lietuvos kaimuose, per pastaruosius 3 metus proporcingai mažėja. Nuo seksualinės prievartos nukentėjusių
suaugusiųjų taip pat mažėja ir Lietuvos miestuose. Tačiau turint
omenyje nukentėjusius vaikus, situacija kritiškesnė, mat 2007 m. vaikų,
nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, Lietuvos kaimuose net 3 kartus
daugiau nei suaugusiųjų, o miestuose – 1,4 karto.
12 lentelė. Nukentėję nuo nužudymų ir pasikėsinimų nužudyti Lietuvos
miestuose ir kaimuose 2004–2007 m. (absol. skaič. / 100 000 gyv.)
Nusikaltimas

Nukentėjusiųjų skaičius

100 000 gyventojų tenka
nukentėjusiųjų

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
Miestas ir Nužudymai
kaimas

Miestas
Kaimas

Pasikėsinimai
nužudyti
Nužudymai
Pasikėsinimai
nužudyti
Nužudymai
Pasikėsinimai
nužudyti

377

461

350

293

11

14

10

9

22

21

18

14

1

1

1

0

233

233

201

180

10

10

9

8

12

12

15

7

1

1

1

0

144

144

149

113

13

13

13

10

10

10

3

7

1

1

0

1

12 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Lietuvos miestuose nuo
2005 m., o kaimuose nuo 2006 m. mažėja asmenų, nukentėjusių nuo
nužudymų. Kiek kitokia situacija su pasikėsinimais nužudyti: dvigubai
jų sumažėjo miestuose (lyginant 2006 ir 2007 m.), o kaimuose išryškėjo
priešingos tendencijos.
Be to, 2004–2007 m. nukentėjusiųjų nuo nužudymų, kurie tenka 100
000 gyventojų, kiek daugiau yra Lietuvos kaimuose: juose 100 000 gyventojų
tenka 12 nukentėjusiųjų23 nuo nužudymų, o miestuose – 9 nukentėjusieji24.

23
24

astaba: pateikiamas 2004–2007 m. vidurkis.
Pastaba: pateikiamas 2004–2007 m. vidurkis.
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Išvados ir rekomendacijos:
1. Per 2004–2007 m. laikotarpį registruotasis nusikalstamumas
Lietuvoje mažėjo: mieste – 18 procentų, kaime – 25 procentais.
Nusikalstamumo lygis miestuose per šį laikotarpį buvo nuo 53 iki
73 procentų didesnis nei kaimuose. 2007 m. didžiausias nusikalstamumo lygis pagal savivaldybes užfiksuotas šiuose miestuose: Vilniaus m.,
Palangos m., Klaipėdos m., Kalvarijos ir Šilutės r. savivaldybėse, o
mažiausias – Panevėžio r., Birštono, Trakų r., Rietavo ir Molėtų r.
savivaldybėse. Tai paaiškinama tuo, kad nusikaltimų padaroma daugiau tose savivaldybėse, kur daugiau didžiųjų miestų, ir atvirkščiai.
2007 m. padarytų nusikaltimų struktūra mieste ir kaime panaši: beveik pusę užregistruotų nusikalstamų veikų sudaro vagystės.
2. Statistiniai duomenys rodo, kad nuo 2004 m. mažėjo viktimizacijos lygis tiek Lietuvos miestuose, tiek kaimuose. Tačiau miestuose registruojama 3/4 visų nukentėjusiųjų. Didžiausia nukentėjusiųjų
koncentracija miestuose yra amžiaus grupėje nuo 30 iki 59 metų.
3. Lietuvoje beveik nėra galimybių analizuoti nusikaltimų pasiskirstymą mieste. Lietuvos policija šiuo metu neturi galimybių automatizuotai pavaizduoti nusikalstamumo pasiskirstymą miesto žemėlapyje. Tai
galima padaryti tik rankiniu būdu pažymint konkrečias nusikalstamų
veikų padarymo vietas žemėlapyje. Be to, tai galima daryti naudojantis tik nevieša informacija apie padarytas nusikalstamas veikas.
Rekomenduojama:
 Sukurti informacinį modelį, kur būtų aiškiai numatyta, kokia,
kiek ir kokio sudėtingumo informacija turi būti kaupiama (nuo nusikalstamų veikų iki miesto bendruomenių socialinių demografinių
charakteristikų), taip pat numatyta, kokios institucijos turi būti atsakingos už šios informacijos kaupimą ir teikimą, kokios institucijos
turėtų keistis šia informacija, siekiant parengti pagrįstas saugumo
mieste užtikrinimo priemones.
 Sukurti informacinę sistemą, kuri leistų automatizuotai pagal vartotojo pasirinktus parametrus – nusikalstamų veikų rūšis, laikotarpį, paros laiką, teritoriją, joje esančius objektus ir kt. – pavaizduoti
nusikalstamų veikų pasiskirstymą miesto žemėlapyje. Šios galimy41
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bės turėtų būti prieinamos internete ir viešai pasiekiamos, kad nusikalstamumo mieste analizę galėtų atlikti ne tik specialiųjų tarnybų
atstovai, bet ir mokslininkai ar kiti tyrėjai.
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2
Individualus saugumo jausmas
ir jį lemiantys veiksniai
Oficialiosios nusikalstamumo statistikos duomenys ir viktimologinių
tyrimų rezultatai parodo objektyvųjį nusikalstamumo, kaip grėsmės saugumui, vaizdą. Tačiau vien oficialioji statistika neleidžia pateikti pagrįstų išvadų ar rekomendacijų, kaip užtikrinti saugumą mieste. Šiuo atveju
reikalingas situacijos vertinimas, keliant klausimą, koks nusikaltimų lygis
jau yra grėsmė saugumui, kaip atskiros visuomenės grupės reaguoja į nusikaltimų lygį, kaip suvokia savo riziką tapti nusikaltimo auka. Taigi būtina atskleisti ir subjektyvųjį analizuojamo reiškinio aspektą – išanalizuoti
saugumo jausmą ir nustatyti jį lemiančius veiksnius.
Saugumo jausmas, nusikaltimų baimė nėra tik tiesioginis kriminalinės viktimizacijos atspindys. Tai reiškinys, kuris, pasak kriminologų, pats
lemia naujas problemas, sukelia neigiamas socialines pasekmes. Vien paklausus gyventojų apie jų jaučiamą nusikaltimų baimę, galima paskatinti
juos galvoti apie dalykus, apie kuriuos jie anksčiau net nesusimąstė ar jų
nepastebėjo. Vien pats klausimas apie nusikaltimų baimę gali paskatinti
šios baimės didėjimą. Kad nusikaltimų baimės problema yra specifinė,
įrodo „nusikaltimų baimės paradoksas“. Remiantis juo, labiausiai nusikaltimų bijo ne tie, kurie turi didžiausią riziką tapti nusikaltimo auka, bet
mažiau rizikuojantys asmenys.
Nusikaltimų baimės lygio nustatymas ir mažinimas yra svarbi nusikaltimų prevencijos dalis: „<...jei baimės mastai peržengia tam tikras ribas,
ji tampa žalinga. Visų pirma toks reiškinys gali žymiai pakeisti gyvenimo
stilių, sukelia nepasitenkinimo jausmą dėl valstybės vykdomų funkcijų, taip
pat griauna baudžiamosios teisės ir teisingumo vykdymo autoritetą. Tai savo
ruožtu gali sąlygoti „privataus“ teisingumo atsiradimą, ypač kai teismų veikla visuomenės vertinama kaip labai švelni, teigiant, jog teismai daugiau
rūpinasi nusikaltėliais, o ne nusikaltimų aukomis. Tokiu būdu nusikalsta43
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mumo baimė taip pat sumažina visuomenės pritarimą baudžiamosios politikos
priemonėms kaip dekriminalizacija arba resocializacija, sąlygodama kriminalizacijos išplėtimą ir baudžiamosios teisės represinio pobūdžio didinimą.“25
Baudžiamosios teisės represyvumo didinimas kuria „kriminalinės visuomenės“ įvaizdį, kuris savo ruožtu lemia didesnį nesaugumo jausmą.
Saugumo jausmo analizė ir priemonių, mažinančių nesaugumo jausmą, taikymas yra ypač aktualu šiuolaikiniuose miestuose. Kaip jau minėta, šiuolaikinės visuomenės pasižymi aukštu urbanizacijos lygiu. Nuo
XX a. urbanizacija tapo globaliu procesu, į kurį vis labiau įsitraukia besivystančios šalys. Vis dažniau vartojami terminai „konurbacija“ (miestų
koncentracija, kai sudaromos didelės užstatytos teritorijos) ir „megapolis“
(miestų miestas, kai daug buvusių atskirų miestų suformuoja vientisą didelį urbanizacijos vienetą) iliustruoja didelę miestų reikšmę šiuolaikinėse
visuomenėse. Tą patį liudija ir faktas, kad miestų gyventojų skaičius didėja kur kas sparčiau nei pasaulio gyventojų.26 Taigi jau vien todėl svarbu
analizuoti saugumo jausmo būklę būtent miestų kontekste.
Urbanizacija – ne tik miestuose gyvenančių asmenų santykinės dalies
didėjimas, bet ir tam tikros socialinės egzistencijos formos atsiradimas.
Miestas išsiskiria specifiniu gyvenimo stiliumi. Dauguma gyventojų vienas kito asmeniškai nepažįsta, jų tarpusavio ryšiai trumpalaikiai ir daugiau yra priemonės konkretiems tikslams siekti (pvz., paslaugoms teikti
ir gauti), vyrauja konkurencija, o ne bendradarbiavimas. Taigi vienas pagrindinių miesto gyvenimo bruožų – kasdienių ryšių beasmeniškumas.
Tai silpnina neformalią socialinę kontrolę, sudaro sąlygas nusikaltimams
ar kitiems nusižengimams. Šiame kontekste ypač svarbi tampa saugumo
jausmo arba nusikaltimų baimės problema.
Nusikaltimų baimė gali trikdyti kasdienį miestiečių gyvenimą. Dėl
nuolatinės baimės ar nerimo jie gali atsiriboti nuo bendruomeninio gyvenimo, pakeisti gyvenimo būdą, tapti uždari, nepasitikėti nepažįstamais
asmenimis. Miestuose nusikaltimų baimė veikia kaip neformalios socialinės kontrolės silpnėjimo katalizatorius ir kuria nusikaltimams palankią

25
26

Michailovič I. Viktimologijos raida ir perspektyvos. Vilnius, 2007, p. 51.
Giddens A. Sociologija. Vilnius, 2001, p. 529.
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aplinką. Ji pažeidžia ir vieną esminių socialinės tvarkos garantų – visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis. Kuo labiau asmenys įsitikinę, kad yra nesaugūs ir patiria baimę tapti nusikaltimo auka, tuo labiau
jie linkę teigti, kad teisėsaugos institucijos nepajėgia vykdyti savo uždavinių, ir mažiau nori su jomis bendradarbiauti. O gyventojų ir teisėsaugos
institucijų bendradarbiavimas – viena pagrindinių efektyvios nusikaltimų prevencijos sąlygų.
Lietuvoje kol kas saugumo jausmo problemai nėra skiriama pakankamai dėmesio tiek nacionaliniu, tiek ir vietiniu lygmeniu. Viešojo saugumo
plėtros iki 2010 m. strategijoje27, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-250, tėra pora nuostatų, netiesiogiai susijusių su šia problema. Pirma, pažymima, kad „ilgalaikis viešojo saugumo sektoriaus plėtros tikslas yra pasiekti, kad 2010 m.
daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų jaustųsi saugiai“ (Viešojo saugumo
plėtros iki 2010 m. strategijos IV d.). Antra, kaip vienas iš socialinių veiksnių, keliančių grėsmę viešajam saugumui, įvardijamas „nepakankamas visuomenės pasitikėjimas visuomenės saugumo ir (ar) viešosios tvarkos užtikrinimo institucijomis“ (Viešojo saugumo plėtros iki 2010 m. strategijos
III.9 d.). Tačiau įvardijant šios grėsmės šalinimo priemones, tik pabrėžiama
būtinybė sukurti visuomenės saugumo ir (ar) viešosios tvarkos užtikrinimo
vertinimo sistemą bei įdiegti viešojo saugumo paslaugų vertinimo kriterijus, bet nėra numatomas konkrečių veiklų vykdymas.
Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje28, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu
Nr. IX-1383, taip pat nėra nuostatų dėl saugumo jausmo problemos
Lietuvoje. Tėra fragmentinės pastabos apie tokias nusikaltimų kontrolės
ir prevencijos problemas kaip mažas visuomenės pasitikėjimas teisėsauga,
urbanizacijos įtaka socialinės kontrolės silpnėjimui. Kiek daugiau dėme-

Viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-250 // Valstybės žinios. 2003,
Nr. 113-5092.
28
Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1383 // Valstybės žinios. 2003,
Nr. 32-1318.
27
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sio saugumo jausmui skiriama minėtos programos priemonių planuose.
Numatoma vykdyti sociologinius tyrimus, skirtus saugumo jausmo lygiui,
gyventojų nuomonei apie teisėsaugos institucijų darbą tirti ir pan. Bet tai
tik aprašomojo pobūdžio tyrimai, kurių duomenys naudojami kaip iliustracijos, sprendžiant teisėsaugos institucijų veiklos tobulinimo klausimus.
Taigi, nepaisant šios problemos aktualumo, saugumo jausmas Lietuvoje kol kas nėra įvardijamas kaip atskira nusikaltimų prevencijos ar
viešojo saugumo problema. Saugumo jausmo tyrimai daugiau naudojami
kaip diagnostikos priemonė, padedanti spręsti kitas problemas.

2.1. Saugumo jausmo samprata
Saugumo jausmo termino vartojimas sukelia daug diskusijų, prieštaravimų ir nesusipratimų. Mokslinėje kriminologinėje literatūroje jis
apibrėžiamas skirtingai. Tačiau šios skirtingos sąvokos dažnai vartojamos
sinonimiškai, tiksliai jų neapibrėžiant ir griežtai neatribojant. Pirmiausia mokslinėje literatūroje pradėtas vartoti „nusikaltimų ar nusikalstamumo29 baimės“ (angl. fear of crime) terminas. Vėliau vis dažniau imtas
taikyti „saugumo jausmo“ (angl. feeling of safety, unsafety) terminas. Taip
pat dažnai vartojamos tokios sąvokos kaip „nerimas“ ar „susirūpinimas“
dėl nusikaltimų (angl. worry, concern about crime). Skirtingos sąvokos
vartojamos ir Lietuvos mokslininkų darbuose. Pavyzdžiui, A. Dobrynino
ir V. Gaidžio tyrimo „Ar saugi Lietuvos visuomenė?“ publikuotoje medžiagoje 3 skyriaus pavadinime vartojamas terminas „saugumo jausmas“
(Saugumo jausmas ir žmogaus teisių Lietuvoje vertinimas). Šios dalies
tekste vartojami terminai: nerimas, nusikaltimų baimė, saugumo jausmas.30 I. Michailovič, apibrėždama nusikalstamumo baimę, nurodo, kad
ją sudaro emocinis komponentas, kurio vienas iš rodiklių yra saugumo ar
nesaugumo jausmas, pasireiškiantis kasdieniame gyvenime.31

Toks šio termino (fear of crime) vertimas vartojamas Michailovič I. Viktimologijos raida
ir perspektyvos. Vilnius, 2007, p. 50–56.
30
Dobryninas A., Gaidys V. Ar saugi Lietuvos visuomenė? // Lietuvos gyventojų viktimizacijos
patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą. Vilnius, 2004, p. 59–83.
31
Michailovič I. Viktimologijos raida ir perspektyvos. Vilnius, 2007, p. 51.
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Tokią vartojamų sąvokų įvairovę lėmė, viena vertus, mokslininkų ir
praktikų interesas analizuoti šį reiškinį, antra vertus, prasidėjusios diskusijos viešajame diskurse. Kriminologijos enciklopedijose ir vadovėliuose32
teigiama, kad mokslininkų susidomėjimas nusikaltimų baime kilo didėjant administracinės kriminologijos aktualumui ir plėtojantis viktimologinių tyrimų metodologijai. Siekiant nustatyti neigiamas viktimizacijos pasekmes, viktimologinių tyrimų anketos buvo papildytos klausimu
„Kaip saugus Jūs jaučiatės vaikščiodamas(-a) vienas(-a) tamsiu paros metu
tam tikroje vietoje?“ Atkreiptinas dėmesys, kad šis klausimas apie saugumą
nebūtinai yra susijęs su nusikaltimų rizikos vertinimu ar baimės jausmu,
tačiau „nusikaltimų baimės“ terminas, analizuojant tyrimų rezultatus,
visgi buvo vartojamas. Prasidėjus kritikai dėl šio termino neapibrėžtumo,
buvo keičiamos klausimų formuluotės. Dažniau buvo klausiama: „Ar
jaučiate nerimą tapti (tam tikro ar bet kurio) nusikaltimo auka?“ (įvardijama kita emocija, ne baimė, o nerimas), „Kokia, Jūsų nuomone, yra rizika
tapti (tam tikro ar bet kurio) nusikaltimo auka tam tikroje vietoje per tam
tikrą laiką?“ (šiuo klausimu įvertinama ne juntama emocija, o subjektyvus respondento rizikos suvokimas tapti nusikaltimo auka). Keitėsi ne
tik klausimų formuluotės, bet ir terminų vartojimas. Šiuo metu dažniau
minimos tokios sąvokos: „saugumo jausmas“, „susirūpinimas“, „nerimas“.
Tobulinant viktimologinių tyrimų metodologiją, atkreiptas dėmesys,
kad gyventojų jaučiamai nusikaltimų baimei ir jų atsakymams tyrimo
metu turi įtakos įvairūs reiškiniai. Juos galima apibrėžti kaip bendresnio saugumo jausmo problemas: fizinės netvarkos požymiai (šiukšlynai,
apleistos vietos, apleisti pastatai ir pan.); socialinės dezorganizacijos ir
neformalios socialinės kontrolės problemos; įvairios socialinės problemos ir atskirų socialinių sferų neigiamas vertinimas; bendras gyvenimo
kokybės vertinimas ir pan. Todėl ilgainiui pradėti vartoti du atskiri terminai: „nusikaltimų baimė“ ir „saugumo jausmas“. Kartu nurodoma, kad
„saugumo jausmas“ yra platesnė sąvoka nei „nusikaltimų baimė“.33 Kokie

Newburn T. Criminology. 2007, p. 356.
Sessar K. Fear of Crime or Fear of Risk? Some Considerations Resulting from Fear of
Crime Studies and Their Political Implications (Kury H. Fear of Crime – Punitivity //
New Developments in Theory and Research. 2008, p. 25–33).
32
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pagrindiniai šių sąvokų skirtumai? Nusikaltimų baimė – tai subjektyvus
rizikos tapti nusikaltimų auka vertinimas bei su tuo susijusios emocijos ir
atitinkami elgesio pakitimai. Saugumo jausmas – abstraktesnė sąvoka, nurodanti reakciją į nusikaltimus kaip socialinę problemą. Saugumo jausmas
dažniau atspindi bendrą tos visuomenės gyvenimo kokybės vertinimą ir
kultūrines tradicijas.
Dėl didelės žiniasklaidos įtakos formuojant atskiro individo suvokimą
apie nusikalstamumą kaip apie socialinę problemą tampa neįmanoma atriboti saugumo jausmo nuo nusikaltimų baimės. Individualiam tapimo nusikaltimų auka rizikos vertinimui ir pažeidžiamumo suvokimui vis daugiau
įtakos turi ne asmeninė patirtis, o žiniasklaidos pranešimai apie nusikaltimus. Subjektyvi nuomonė, kad Lietuvoje nusikalstamumas yra labai didelė
problema, lemia, kad asmuo baiminasi nusikaltimų, nesvarbu, ar jis arba
jo artimieji yra tapę nusikaltimų aukomis. „Šiuolaikinėse Vakarų visuomenėse yra tendencija asmeninį ar kolektyvinį nesaugumo jausmą tapatinti su
nusikaltimų baime“34, nes nusikaltimų baimė yra susijusi ne su suvokimu,
kad nusikaltimas yra reali ir rimta grėsmė, turinti įtakos atskiro individo
kasdieniam gyvenimui, bet daugiau „<...atspindi piliečių bendras baimes,
susijusias su gyvenimo kokybės vertinimu, taip pat kaip ir abejones dėl atitinkamų įgaliotųjų asmenų galimybių suteikti efektyvią apsaugą...>“35. Kadangi šiame darbe labiau akcentuojamos su nusikaltimais susijusios saugumo
problemos, o sąvokų vartojimas ir ypač jų atribojimas yra sudėtingas, toliau
bus vartojama „nusikaltimų baimės“ sąvoka36.
Taigi nusikaltimų baimė – tai visuomenės narių jausmų, minčių, vaizdinių ir su jais susijusių veiksmų visuma, nulemta rizikos tapti nusikaltimo auka suvokimo ir vertinimo. Kaip teigia C. Hale’as, „nusikaltimų
baimė atspindi emocinę neigiamą reakciją, kurią sukelia nusikaltimai ar su

Zarafonitou C. Fear of Crime and Victimisation: The Greek Experience (Kury H. Fear of
Crime – Punitivity // New Developments in Theory and Research. 2008, p. 159–172).
35
Ten pat.
36
Nusikaltimų baimės ir saugumo jausmo sąvokos toliau tekste bus vartojamos kaip sinonimai. Nors tai nėra tikslu, bet neišvengiama, siekiant apibendrinti skirtingų viktimologinių tyrimų ir analitinę medžiagą.
34
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jais susiję simboliai“.37 Nusikaltimų baimė ir saugumo jausmas pirmiausia
yra emocijos. I. Michailovič nurodo, kad „nusikalstamumo baimė yra tam
tikra konstrukcija – įvairių minčių ir pojūčių visuma – kurios vienas iš komponentų yra emocinis“.38 Panašiai apibrėžiama ir „Sage kriminologijos žodyne“: „Nusikaltimų baimė – tai racionali arba iracionali baimės arba nerimo būsena, sukelta įsitikinimo dėl kriminalinės viktimizacijos grėsmės.“39
Viena vertus, kad tai yra emocija, galima suprasti ir iš pačios „baimės“
sąvokos. Antra vertus, kyla klausimas, ar būtent baimę sukelia rizikos tapti nusikaltimo auka suvokimas. Ši abejonė tapo vienu pagrindinių ginčytinų klausimų. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad dažniausia emocija,
kuri kyla tapus nusikaltimų auka, yra pyktis, o ne baimė.40 Įdomu tai,
kad tyrimai, kuriais siekta nustatyti, kokias emocijas dažniausiai ir intensyviausiai žmogus jaučia kasdien, parodė, kad dažniausiai patiriamos
emocijos yra laimė (9,1 proc.) ir pyktis (8,6 proc.), o baimė yra gana retai
patiriama emocija (1,2 proc.).41 Taigi „nusikaltimų baimė“ yra emocinė
reakcija, apimanti daugiau emocijų, o ne tik baimę.
Mokslinėje literatūroje nusikaltimų baimė formaliai apibrėžiama taip:
tai emocija, kurią sukelia nusikalstamumo grėsmė. Tačiau, kaip rodo viktimologiniai tyrimai ir ypač emocijų sociologijos akademinė literatūra,
nusikaltimų baimė nėra vien tik psichologinė ar fiziologinė reakcija, sudaranti emocijos turinį. Ją papildo racionalusis komponentas – rizikos
suvokimas ir įvertinimas bei savo pažeidžiamumo įvertinimas. Todėl
tyrimais fiksuojamas nusikaltimų baimės lygis pirmiausia atspindi subjektyvų tapimo nusikaltimų auka rizikos suvokimą ir vertinimą (kokia
tikimybė, respondento nuomone, tapti nusikaltimų auka), taip pat kiek

Hale C. Fear of Crime: A review of the literature // International Review of Victimology, Nr. 4, p. 79–150.
38
Michailovič I. Viktimologijos raida ir perspektyvos. Vilnius, 2007, p. 51.
39
McLaughlin E., Muncie J. The Sage Dictionary of Criminology. London, Thousand
Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2006, p. 164.
40
Newburn T. Criminology. 2007, p. 356.
41
Gray E., Jackson J., Farrall S. Researching Everyday Emotions: Towards a Multidisciplinary investigation of the Fear of Crime (Kury H. Fear of Crime – Punitivity // New
Developments in Theory and Research. 2008, p. 3–24).
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pažeidžiami respondentai jaučiasi nusikaltimų grėsmės akivaizdoje. Todėl kartais tam tikros socialinės grupės jaučiasi gana saugios, nors tapimo
nusikaltimų auka tikimybę įvertina kaip labai didelę. Taip yra todėl, kad
jos nesijaučia pažeidžiamos, nors grėsmė ir yra didelė.
Kaip nurodo daugelis pateiktų apibrėžimų, nusikaltimų baimė yra ne tik
emocijos patyrimas, bet ir reakcija. Reakcija pasireiškia įvairiais veiksmais,
kuriuos intuityviai ar sąmoningai atlieka emociją patyręs asmuo. Šiuo atveju dažniausia reakcija yra saugumo priemonių taikymas, atitinkami elgesio
apribojimai (vengimas lankytis tam tikrose vietose tam tikru paros metu ir
pan.). Įdomu tai, kad reakcija ne tik atspindi, bet ir paveikia baimės lygį.
Apibendrinant galima teigti, kad nusikaltimų baimė yra įvairių emocijų ir jas lydinčių veiksmų visuma, kurią sukelia nusikalstamumo grėsmės ir savo pažeidžiamumo suvokimas, kuris savo ruožtu atspindi ir yra
neatsiejamai susijęs su kitų socialinių reiškinių vertinimu.

2.2. Saugumo jausmo būklė
Metodologinės problemos
Nagrinėjant duomenis, apibūdinančius saugumo jausmo būklę, būtina atsižvelgti į jų sąlyginį pobūdį. Jį lemia metodologinės šio reiškinio
analizės problemos. Viktimologinių kaip ir kitų socialinių tyrimų metodai vis dar yra riboti, palyginti su gamtos mokslais. Todėl pamatuoti
emociją – saugumo jausmą – nėra paprasta. Kad šie tyrimai atspindėtų
realią situaciją, svarbu, kad tiriamieji asmenys sugebėtų tiksliai įvardyti
ir įvertinti juntamą emociją. Atliekant tokio pobūdžio tyrimus, pirmiausia būtina įvertinti respondento jautrumą, reaguojant į nusikalstamumo
grėsmę. Atkreiptas dėmesys, kad jautresni asmenys yra linkę pervertinti ir
sureikšminti grėsmes. Individo reakciją lemia ir kultūrinė aplinka bei nacionalinis mentalitetas. Antra problema, su kuria susiduria tyrėjai – sunku įvertinti, kiek tiriamasis asmuo yra linkęs pripažinti juntamą emociją.
Sudėtinga įvertinti ir respondentų norą atskleisti savo emocijas ar pažeidžiamumą. Pavyzdžiui, nusikaltimų baimės lygio skirtumai socialinėse
demografinėse grupėse (ypač lyties) dažnai aiškinami šių grupių narių
skirtingu noru pripažinti ar atskleisti tyrėjams savo emocijas – baimes.
Trečioji problema – sunku įvertinti, ar respondentas geba identifikuoti ir
atskirti juntamas emocijas.
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Kita metodologinių problemų grupė susijusi su tuo, kad respondentas
turi įvertinti emociją ir pateikti atsakymą į klausimą, apie kurį galbūt jis
nė karto nėra susimąstęs. Ši metodologinė problema sukuria paradoksą:
nusikaltimų baimės temos aptarimas ją aktualizuoja ir didina nesaugumo
jausmą. Tai susiję su emocijos struktūra. Emociją sudaro ne tik fiziologinis
sužadinimas ir jo išraiška, bet taip pat ir asmens sąmoningi išgyvenimai.42
Taigi kol reakcija į nusikaltimų problemas nėra suvokta, jos išmatuoti ar
įvertinti negalima. Nusikalstamumo problemos dažniausiai yra už respondento kasdienės patirties ribų, ypač jei jis nėra tapęs kriminalinės viktimizacijos auka (būtent žiniasklaidos pranešimai apie kriminalinius įvykius šias
nusikalstamumo problemas priartina prie respondento suvokiamos kasdienio gyvenimo realybės). Taip diskusijos apie nusikaltimų baimę skatina asmenį išgyventi šią emociją ir sąlygiškai padidina nusikaltimų baimės lygį.
Nagrinėjant saugumo jausmo situaciją Lietuvoje, daug metodologinių problemų kelia gana skirtinga viktimologinių tyrimų metodologija.
Lietuvoje vykdyti skirtingi viktimologiniai tyrimai ir sociologinės gyventojų apklausos, kurių metu buvo užduodamas klausimas apie saugumo
jausmą. Vieni iš svarbesnių – tai 2003 m. viktimologinis tyrimas, atliktas vykdant JVTP programą „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“43;
2006 m. ir 2007 m. VRM atliktas tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir
saugumo jausmo vertinimas“44; „Lietuvos gyventojų apklausa apie policiją“, kurią nuo 2004 m. kasmet užsako Policijos departamentas45. Atskirose apskrityse komisariatų užsakymu atliekamos gyventojų apklausos

Mayers D. G. Psichologija. Kaunas, 2000, p. 447.
Čia ir toliau šio tyrimo rezultatai pateikiami remiantis publikuota šio tyrimo medžiaga
Dobryninas A., Gaidys V. Ar saugi Lietuvos visuomenė? // Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą. Vilnius, 2004.
44
Su šių tyrimų rezultatais galima susipažinti internetiniu adresu http://www.vrm.lt/
index.php?id=871.
45
Čia ir toliau 2004 m. tyrimo „Lietuvos gyventojų apklausa apie policiją“ rezultatai pateikiami remiantis šio tyrimo medžiaga, su kuria galima susipažinti internetiniu adresu http://
www.nplc.lt/lit/lit.htm#tyrimai, o kitų metų šių tyrimų rezultatai pateikiami remiantis
medžiaga, su kuria galima susipažinti internetiniu adresu http://www.policija.lt/index.
php?id=91.
42
43
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(2007–2009 m.) „Apskrities gyventojų apklausa apie policijos darbą“46;
viktimologinis tyrimas „Lietuvos gyventojų faktinė nusikalstamų veikų
patirtis“, kurį kasmet nuo 2005 iki 2009 m. vykdė Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras (toliau – NPLC)47; Teisės instituto atliekami
tarptautiniai viktimologiniai tyrimai, Lietuvoje vykdomi kaip tarptautinio tyrimo ICVS dalis (1997 m., 2000 m., 2005 m.). Minėtuose tyrimuose klausimas, tiriant saugumo jausmą, formuluojamas skirtingai:
„Ar Jūs jaučiatės saugus gyvenamojoje vietovėje / artimiausioje aplinkoje /
Lietuvoje?“, „Ar Jūs jaučiatės saugus Lietuvoje nuo nusikalstamų veikų?“,
„Kaip saugiai Jūs jaučiatės vaikščiodamas(-a) vienas(-a) tamsoje savo rajone?“, „Kokia tikimybė, kad per artimiausius dvylika mėnesių kažkas įsilauš
į Jūsų namus?“ ir t. t. Skirtinga klausimų formuluotė lemia tai, kad yra
tiriami gana skirtingi analizuojamo reiškinio aspektai: bendras situacijos
vertinimas, rizikos tapti nusikaltimų auka vertinimas, tiriamas reiškinys
siejamas su tam tikra vieta, paros metu ar konkrečia nusikalstama veika
(t. y. su tam tikrais veiksniais, dėl kurių įtakos rezultatai gali labai skirtis)
ir pan. Todėl tyrimų rezultatus yra sunku ar beveik neįmanoma palyginti.
Galima naudoti tik atskirus fragmentus, iliustruojant bendrą situaciją.
Lietuvoje visi tyrimai buvo atlikti nacionaliniu mastu48, netiriant saugumo jausmo atskiruose miestuose. Kadangi tokių tyrimų miesto lygmeniu nėra, toliau dėmesys skiriamas saugumo jausmo būklei nacionaliniu
mastu. Atsižvelgiant į tai, kad Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės duomenimis, miestuose gyvena didžioji Lietuvos visuomenės dalis (2000–2006 m. mieste gyveno 67 proc., o kaime
– 33 proc. visų Lietuvos gyventojų), nacionaliniai tyrimai iš dalies labiau
atspindi miesto gyventojų nuomonę. Tačiau jei minėtų tyrimų rezultatai
leis daryti tokias išvadas, bus analizuojami skirtumai tarp miestų ir kaimų.
Žinoma, daugiausia informacijos suteiktų tyrimai, kuriuose nagrinėjamas

Su šių tyrimų rezultatais galima susipažinti Alytaus, Telšių, Utenos, Šiaulių, Marijampolės, Kauno ir Tauragės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų internetinėse svetainėse.
47
Čia ir toliau NPLC vykdomų tyrimų rezultatai pateikiami remiantis medžiaga, su kuria
galima susipažinti internetiniu adresu http://www.nplc.lt/lit/lit.htm#tyrimai.
48
Tik 2008 m. buvo atlikti tyrimai Lietuvos apskrityse, kurių metu buvo siekiama nustatyti, kiek saugūs jaučiasi atskirų apskričių gyventojai.
46
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saugumo jausmas atskiruose miesto rajonuose, tačiau tokio pobūdžio studijos Lietuvoje dar nebuvo atliktos.
Nusikalstamumo grėsmės vertinimo įtaka saugumo jausmui
Saugumo jausmas ypač priklauso nuo socialinių reiškinių ir bendro
gyvenimo kokybės vertinimo. Todėl pirmiausia reikia įvertinti, kokią
reikšmę bendram saugumo jausmui turi nusikaltimų baimė ir kiek gyventojų saugumą lemia kiti socialiniai reiškiniai. Šis aspektas buvo tirtas
2003 m. viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP programą „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų
Lietuvos Respublikoje planą“, metu. Buvo analizuojama, kiek Lietuvos
gyventojai nerimauja dėl tokių reiškinių kaip: „pablogės santykiai šeimoje“, „tapsiu nusikaltimų auka“, „prarasiu darbą“, „pablogės sveikata“ ir
„neturėsiu pakankamai pajamų pragyvenimui“. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausią nerimą kelia pajamų pragyvenimui nepakankamumas,
darbo praradimas ir galimas sveikatos pablogėjimas (nerimo dėl šių įvykių galimybės nejautė tik 1/5–1/4 apklaustų gyventojų).49 Galimybė tapti nusikaltimo auka tebuvo ketvirtoje vietoje tarp minėtų reiškinių (nerimo nejautė 35 proc. respondentų). Taip pat atliekant šį tyrimą siekta
išsiaiškinti, kurios deviacinio elgesio formos gyventojams kelia didžiausią
nerimą (buvo tirta didėjantis nusikalstamumas, narkomanijos plitimas,
agresyvus jaunimo elgesys, korupcijos, AIDS ar terorizmo plitimas).50
Daugiausia respondentų „stiprų nerimą“ jautė dėl narkomanijos plitimo,
o daugiausia „tam tikrą nerimą“ – dėl agresyvaus jaunimo elgesio. Nagrinėjant dalį respondentų, kurie nejautė nerimo, nustatyta, kad mažiausiai
nerimo jiems kėlė terorizmo ir AIDS plitimas (atitinkamai 19 proc. ir
16 proc. dėl to nejautė nerimo), labiausiai nerimą keliantis buvo nusikalstamumo didėjimas (tik 5 proc. respondentų dėl to nejautė nerimo).
Tai, kad nusikalstamumas nėra pagrindinis nerimą keliantis reiškinys,

Plačiau apie tai Dobryninas A., Gaidys V. Ar saugi Lietuvos visuomenė? // Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą.
Vilnius, 2004, p. 62–67.
50
Ten pat, p. 67–70.
49
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nėra išskirtinė Lietuvos situacija. Tokias tendencijas rodo ir viktimologinių tyrimų rezulttai kitose valstybėse.
2.1. Nerimas dėl nusikalstamumo,
palyginti su kitomis socialinėmis
problemomis
Graikijoje:
2004 m. viktimologinio tyrimo rezultatai parodė, kad narkomanija,
imigracija ir nedarbas yra daug svarbesnės problemos Graikijos gyventojams
nei nusikalstamumas. Narkomaniją, kaip svarbiausią socialinę problemą,
išskyrė 1/4 respondentų, imigraciją – daugiau nei 1/5 respondentų, nedarbą – beveik 1/5 respondentų, nusikalstamumą – tik 13,20 procento (kitas
socialines problemas kaip svarbiausias išskyrė 6–8 proc. respondentų).
Šaltinis: Zarafonitou C. Fear of Crime and Victimisation: The Greek Experience (Kury H. Fear of Crime – Punitivity // New Developments in Theory and
Research. 2008, p. 159–172).
Vengrijoje:
2004 m. viktimologinio tyrimo rezultatai parodė, kad Vengrijos gyventojams labiausiai nerimą kelia ekonominės ir finansinės problemos. Daugiausia respondentų pažymėjo nedarbo ir darbo vietų kūrimo problemą
(21,59 proc., nepaisant to, kad, kaip komentavo Vengrijoje viktimologinį
tyrimą atlikę tyrėjai, nedarbo lygis tėra 5 proc. ir ši problema vis mažėjo
tuo laikotarpiu), tam tikra dalis (apie 9–7 proc.) respondentų išskyrė tokias socialines problemas kaip įtampa tarpusavio santykiuose (socialiniuose
visuomenės santykiuose), ekonominė, finansinė situacija, kainos ir su pragyvenimo lygiu susijusios problemos, bendros politinio gyvenimo problemos (minėtas penkias problemas pažymėjo daugiau nei pusė respondentų).
Visuomenės saugumo, nusikalstamumo problemos jaudino tiktai penkis
procentus respondentų. Vis dėlto nusikalstamumas buvo aktualesnė problema nei problemos, susijusios su moralinių vertybių sistema visuomenėje,
vyriausybės politika, korupcija, vyresniųjų ir pensinio amžiaus, mažumų
grupių problemos, sveikatos priežiūros sistemos ar žemės ūkio problemos
(šias problemas pažymėjo po 4–2 proc. respondentų).
Šaltinis: Ko J. Fear of Crime // Victims and Opinions. National Institute of
Criminology, 2004, p. 59–86).
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Saugumo jausmo lygis
Remiantis Policijos departamento užsakomųjų tyrimų rezultatais, galima įvertinti bendrą situaciją – kiek saugūs jaučiasi Lietuvos gyventojai
savo gyvenamojoje vietoje. Situacija 2004–2007 m. gerėjo. Kiekvienais
metais vis daugiau gyventojų jausdavosi labiau saugiai nei nesaugiai (žr.
8 pav.). 2004 m. visiškai saugiai arba daugiau saugiai jautėsi beveik pusė
respondentų. 2006–2007 m. šitaip jautėsi jau šeši respondentai iš dešimties. 2008 m. situacija kiek pablogėjo – visiškai saugūs ir daugiau saugūs
jautėsi 52 procentai respondentų.
8 pav. Gyventojų saugumo jausmas savo gyvenamojoje teritorijoje 2004–
2008 m.

Šaltinis: Policijos departamento užsakytas 2008 m. tyrimas „Lietuvos gyventojų apklausa apie policiją“

Kiek kitaip situacija atrodo, lyginant saugumo savo gyvenamojoje
aplinkoje vertinimus 1996 m. ir 2004 m. Buvo klausiama, kiek saugiai
respondentas(-ė) jaučiasi vaikščiodamas(-a) vienas(-a) tamsoje savo rajone (remiantis tarptautinio viktimologinio tyrimo rezultatais). Šių tyrimų
rezultatai parodė, kad nesaugumo jausmas padidėjo: „daugiau nei dvigu55
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bai padidėjo procentas labai nesaugiai besijaučiančių respondentų, taip pat
sumažėjo tų, kurie jaučiasi labai saugiai ar gana saugiai.“51
13 lentelė. Respondentų asmeninio saugumo įvertinimas savo gyvenamojoje
aplinkoje
Kaip saugiai Jūs jaučiatės vaikščiodamas(-a) vienas(-a) tamsoje savo
rajone? Ar Jūs jaučiatės labai saugiai, gana saugiai, truputį nesaugiai ar
labai nesaugiai?
1997 m.
2005 m.
8,6
%
4,5 %
labai saugiai
37,4 %
29,4 %
gana saugiai
42,9 %
35 %
truputį nesaugiai
10,9 %
27,9 %
labai nesaugiai
–
1,3 %
negali vaikščioti
0,2 %
2%
nežino / neatsakė
Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006)

Kadangi klausimai yra formuluojami skirtingai ir lyginami skirtingų laikotarpių rezultatai (1997 m. ir 2005 m.), sunku tiksliai įvertinti,
kas lėmė šias priešingas tendencijas. Tais pačiais (2005) metais atlikto
tarptautinio viktimologinio tyrimo rezultatai parodė, kad mažiau respondentų jautėsi labai saugiai ar gana saugiai vaikščiodami vieni tamsoje
savo rajone. O štai viktimologinio tyrimo „Lietuvos gyventojų apklausa
apie policiją“ metu respondentai buvo paprašyti įvertinti, kiek saugūs jie
jaučiasi gyvenamojoje vietoje. Galima kelti hipotezę, kad mažesnį saugiai besijaučiančių respondentų skaičių lėmė tokie nesaugumo jausmui
įtakos turintys veiksniai kaip „tamsus paros metas“ ir „vaikščiodamas“.
Pagal 2003 m. viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP programą
„Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos
veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“, rezultatus nesaugiausiai respon-

51

Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje. Teisės institutas, 2006, p. 73.
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dentai jaučiasi būtent gatvėje (57 proc. respondentų)52 ir tamsiu paros
metu (atsižvelgiant į paros metą, rodiklis skiriasi net 39 proc.).
Remiantis NPLC atliktų viktimologinių tyrimų rezultatais, galima įvertinti nusikaltimų baimės situaciją Lietuvoje. Šių tyrimų metu respondentų
buvo klausiama, kiek saugūs jie jaučiasi nuo nusikalstamų veikų Lietuvoje.
Rezultatai buvo dar mažiau optimistiški: 2004 m. tik 1/5 (apie 20 proc.)
respondentų jautėsi saugiai ar gana saugiai, 43 procentai jautėsi greičiau
nesaugūs / nesaugūs. Tai, kad beveik kas ketvirtas respondentas pasirinko
neutralų atsakymo variantą (jaučiuosi nei saugus, nei nesaugus, nežinau),
patvirtina prielaidą, kad nusikalstamumo grėsmė saugumui nėra pati aktualiausia problema Lietuvos gyventojams. 2005 m. saugiai ar gana saugiai
jautėsi tokia pati dalis respondentų (šiek tiek daugiau nei 1/5 respondentų)
kaip ir 2004 m., tačiau neapsisprendusių respondentų skaičius sumažėjo iki
23 procentų. Tačiau padidėjo greičiau nesaugiai / nesaugiai besijaučiančių
respondentų dalis – jų buvo šiek tiek daugiau nei pusė visų apklaustųjų
(56,2 proc.). Kitas žymus pokytis – tai veiksniai, lemiantys respondentų
nuomonę apie saugumą. 2004 m. respondentų saugumo jausmą labiausiai
veikė žiniasklaida (ją išskyrė 45,6 proc.), o asmenine patirtimi rėmėsi tiktai 27,7 procento respondentų. 2005 m., nors žiniasklaida išliko svarbus
veiksnys (ją pažymėjo 43,6 proc. respondentų), apklaustieji pirmiausia minėjo savo asmeninę patirtį (ją pažymėjo 44,7 proc.). 2006 m. ir 2007 m.
tyrimų rezultatai parodė respondentų, besijaučiančių saugiai / greičiau saugiai, dalies mažėjimą (atitinkamai 19,6 proc. ir 15,1 proc. respondentų).
2006 m. vis augo greičiau nesaugiai / nesaugiai besijaučiančių respondentų
dalis (57,2 proc.). 2007 m., palyginti su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo
respondentų, neturinčių nuomonės, dalis (32 proc.), o greičiau nesaugiai
/ nesaugiai besijaučiantys respondentai sudarė 53 procentus. Taigi NPLC
tyrimų rezultatai rodo, kad saugiai besijaučiančių respondentų dalis mažėja
(nuo 21 proc. iki 15 proc.), o daugiau nei pusei respondentų nusikalstamumas kelia didelę grėsmę. Iš dalies tokią situaciją lemia žiniasklaidos įtaka.

Dobryninas A., Gaidys V. Ar saugi Lietuvos visuomenė? // Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą. Vilnius, 2004,
p. 71–74.
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Antrasis pagal svarbumą veiksnys – asmeninė patirtis (2005–2006 m. ji
respondentų nuomonės formavimą lėmė tiek pat kiek ir žiniasklaida). Kaip
rodo visų tyrimų rezultatai, teisėsaugos darbas mažiausiai turėjo įtakos respondentų nuomonei apie saugumą.
Lyginti Policijos departamento užsakomų ir NPLC atliekamų tyrimų rezultatus sudėtinga. Šiuose tyrimuose naudojamų anketų klausimai
formuluojami skirtingai. Todėl ir nagrinėjami skirtingi aspektai. Tačiau
iš dalies šių tyrimų prieštaringi rezultatai gali būti paaiškinti tuo, kad
gyventojai savo gyvenamąją aplinką vertina daug objektyviau ir jaučiasi
joje daug saugiau nei vertindami saugumą Lietuvos mastais. Tą patvirtino ir 2003 m. viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP programą
„Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos
veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“, rezultatai. Minėto tyrimo metu
respondentai buvo paprašyti įvertinti riziką tapti nusikaltimo auka pateiktose aplinkose: respondento gyvenamojoje aplinkoje, respondento mieste,
rajone, Lietuvoje, Vakarų Europos šalyse, Centrinės Europos šalyse, kitose
Baltijos šalyse, JAV ir NVS šalyse. Rezultatai parodė, jog mažiausią riziką
respondentai jaučia savo gyvenamojoje vietoje, o didžiausią – apskritai
Lietuvoje. Tokia pati išvada padaryta ir „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimo“ tyrime. Kuo vertinama aplinka respondentams
yra artimesnė, tuo ji, apklaustųjų manymu, saugesnė.
Kad rizika tapti nusikaltimo auka yra maža savoje gyvenamojoje vietovėje, pažymėjo 64 procentai respondentų, o visoje Lietuvoje – daugiau nei
du kartus mažiau respondentų (27 proc.).53 Taigi žiniasklaidos formuojamas įvaizdis apie kriminogeninę situaciją Lietuvoje lemia, kad visos kitos
vietovės, išskyrus respondento gyvenamąją vietą ir jo gimtąjį miestą, rajoną,
atrodo pavojingos. Tačiau tyrimo autoriai atkreipia dėmesį, kad situacija
negali būti paaiškinta vien žiniasklaidos įtaka. Nukentėję nuo nusikaltimų
respondentai, kurie pirmiausia remiasi savo patirtimi, viktimizacijos rizikos
pasiskirstymą vertina gana panašiai kaip ir nenukentėjusieji. „Panašu, kad
tokiems rezultatams įtakos gali turėti ne tik žiniasklaida, bet ir tyrimo metu
užfiksuota padidinta nukentėjusiųjų fobija viskam, kas svetima, nepažįstama,
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Ten pat, p. 77–80.
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yra už aktualaus gyvenimo ribų. Nusikaltimų baimė kartu su perdėtais žiniasklaidos pranešimais apie kriminalinius įvykius sukuria tokią iškreiptą galimų
grėsmių viziją, kuri dezorientuoja ne tik nenukentėjusius nuo nusikaltimų
gyventojus, bet ir tuos, kurie buvo tapę tiesioginiais šių grėsmių objektais.“54
Šiuos teiginius ir rezultatus iš dalies patvirtina ir Policijos departamento užsakytų tyrimų „Lietuvos gyventojų apklausa apie policiją“ rezultatai. Respondentų buvo klausta, kurios nusikalstamų veikų grupės kelia didžiausią
grėsmę respondento gyvenamojoje vietovėje ir Lietuvoje. Lietuvos mastu
pateiktų grėsmių vertinimai dažniausiai svyravo vidutiniškai iki 8 procentų
(nuo 90 proc. iki 98 proc.), o gyvenamosios vietos atžvilgiu respondentų
vertinimų diapazonas buvo didesnis ir skirtumai didesni. Tai reiškia, jog
situaciją artimiausioje aplinkoje respondentai galėjo įvertinti tiksliau.
Tarptautinio viktimologinio tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kaip jie vertina tikimybę, kad per artimiausius 12 mėnesių kažkas
įsilauš į jų namus. Tyrimas buvo atliktas 1997 ir 2005 m. (žr. 14 lentelę). Palyginti su 1997 m., 2005 m. rizikos tapti tokio nusikaltimo auka
vertinimas sumažėjo beveik dvigubai. 1997 m. tik kiek daugiau nei 1/4
respondentų manė, kad įsilaužimo tikimybė yra maža. 2005 m. taip manančių buvo jau 45,4 procento. Atkreiptinas dėmesys, kad sumažėjo ir
neturinčių nuomonės respondentų dalis.
14 lentelė. Respondentų rizikos tapti nusikaltimo auka ateityje vertinimai
(pagal 1997 m. ir 2005 m. tarptautinio viktimologinio tyrimo duomenis)
Kokia tikimybė, kad per artimiausius dvylika mėnesių kažkas įsilauš į Jūsų
namus? Ar Jūs manote, kad tai labai tikėtina, tikėtina ar nelabai tikėtina?
1997 m.
2005 m.
7,1 %
7,2 %
labai tikėtina
44,1
%
32,9
%
tikėtina
26,2 %
45,4 %
nelabai tikėtina
22,6 %
14,6 %
nežino / neatsakė
Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006)
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Saugumo jausmo lygis miestuose ir kaimuose
Remiantis minėtais tyrimais, galima patikrinti prielaidas dėl saugiai
besijaučiančių gyventojų pasiskirstymo miestuose ir kaimuose. Tarptautinio viktimologinio tyrimo rezultatai rodo, kad gyvenamoji vieta turi
įtakos saugumo jausmui. Nesaugiausiai jaučiasi rajonų centrų gyventojai (72,2 proc.) ir didžiųjų Lietuvos miestų: Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio gyventojai (65,4 proc.). Kaimo gyventojai yra trečioje vietoje
pagal nesaugumo jausmą (59 proc.) (žr. 15 lentelę). Įdomu, kad respondentai, gyvenantys rajonų centruose, jaučiasi mažiau saugūs nei didžiausiuose Lietuvos miestuose. Tai galbūt galima sieti su subjektyviais psichologiniais veiksniais, o ne su realia kriminogenine situacija rajone.
15 lentelė. Respondentų asmeninio saugumo vertinimo pasiskirstymas pagal
gyvenamąją vietą

Vilnius
Kiti didieji miestai
(Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys)
Rajono centras
Kiti miestai
Kaimas

Labai
saugiai
(%)
5,2

Gana
saugiai (%)
31,9

Truputį
nesaugiai
(%)
35,3

Labai
nesaugiai
(%)
25,2

3,2

30,4

33,7

31,7

3,4
4,3
6,4

23
33,3
33,6

39,4
43,5
33,7

32,8
18,8
25,3

Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006)

2003 m. viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP programą
„Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos
veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“, metu respondentų buvo paprašyta
įvardyti, jų nuomone, tris nesaugiausius apskričių rajonus. Nesaugiausiu
vieningai pripažintas Panevėžys, antroje vietoje – Kaunas, trečioje –
Klaipėda. Rečiausiai minėti, taigi ir saugiausi Tauragė, Telšiai ir Utena.
Atkreiptinas dėmesys, kad tokie vertinimai atitinka žiniasklaidos priemonių pateikiamą informaciją.
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Kiek išsamesnius rezultatus pateikia atskirų apskričių vyriausiųjų komisariatų užsakyti tyrimai „Apskričių gyventojų apklausa apie policijos
darbą“. Šių tyrimų rezultatai rodo, kad tarp apskričių, kuriose atlikta apklausa, 2008 m. pabaigoje saugiausiai jautėsi Utenos ir Šiaulių apskričių
gyventojai. Ypač išsiskyrė Utenos apskritis, kurios net 90 procentų kaimų
gyventojų jautėsi saugiai. Tarp miestų išsiskiria Utena, Šiauliai, Telšiai ir
Tauragė. Juose saugiai jaučiasi daugiau kaip 80 procentų apklaustų čia
gyvenančių respondentų.
Kaip matyti iš 16 lentelės, miestų – apskričių centrų gyventojai jaučiasi mažiau saugiai nei kitų apskrities miestų ar kaimų gyventojai. O
kaimuose yra didžiausia dalis saugiai besijaučiančių gyventojų. Tačiau
šie skirtumai yra statistiškai nereikšmingi (apklausta tik po 400 apskrities
gyventojų, todėl galima didelė statistinė paklaida). Taigi galima daryti
prielaidą, kad išvados apie saugumo jausmo būklę ir jos veiksnius nacionaliniu mastu iš esmės apibūdina saugumo jausmo situaciją miestuose.
Alytus ir Marijampolė išsiskiria kaip miestai, kuriuose gyventojai jaučiasi
mažiausiai saugūs. Tačiau šios analizės išvados yra sąlyginio pobūdžio,
nes rezultatų negalima palyginti su gyventojų apklausos rezultatais tokiose apskrityse kaip Vilniaus ir Klaipėdos apskritys. Jos ne tik išsiskiria aukštu registruotojo nusikalstamumo lygiu, bet jose yra ir du didieji
miestai – Vilnius ir Klaipėda.
16 lentelė. Saugiai besijaučiančių respondentų dalis pagal gyvenamosios vietos tipą ir apskritį
Saugiai (visiškai saugiai ar daugiau saugiai) besijaučiančių
gyventojų dalis (proc. nuo apklaustų respondentų)
Bendras
Miestai –
Kiti
Apskrities Tyrimo
lygis
apskrities
apskrities kaimai
atlikimo
apskrityje
centrai
miestai
data
2008 m.
Alytaus aps.
78
74 (Alytus)
79
82
lapkritis
2008
m.
Kauno aps.
78
78 (Kaunas)
77
79
lapkritis
Marijampolės
74
2009 m.
76
77
78
aps.
(Marijampolė)
sausis
2008
m.
Šiaulių aps.
81
81 (Šiauliai)
79
82
lapkritis
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Utenos aps.

86

82 (Utena)

83

90

Telšių aps.

78

81 (Telšiai)

75

82

Tauragės aps.

78

80 (Tauragė)

77

77

2008 m.
lapkritis
2009 m.
sausis
2008 m.
lapkritis

Saugumo jausmo lygis mieste
Saugumo jausmo lygio skirtumai tarp miestų ir kaimų neatskleidžia
saugumo jausmo lygio skirtumų konkrečiame mieste. Nėra tyrimų, kurių rezultatai parodytų, kaip keičiasi saugumo jausmas atskiruose miesto rajonuose. Remiantis XX a. pradžios Čikagos ekologine mokykla,
miestai yra struktūros, sudarytos iš koncentrinių žiedų, suskaidytų į segmentus. Skirtinguose segmentuose vykdoma skirtinga veikla (pramoniniai rajonai; centro rajonai, kuriuose koncentruojasi pagrindiniai prekybos, laisvalaikio centrai, valdymo institucijos; gyvenamieji kvartalai
ir pan.) ir gyvena skirtingos socialinės padėties gyventojai. Tokiuose segmentuose, anot šios mokyklos atstovų, turėtų skirtis saugumo jausmo
lygis. Išsiskirti turėtų gyvenamieji rajonai, centriniai rajonai, kuriuose
koncentruojasi paslaugų sektorius, ir pramoniniai rajonai. Centriniuose
rajonuose yra materialinių gėrybių koncentracija (parduotuvės, bankai
ir pan.), tačiau tikėtina, kad čia skiriama daugiausia dėmesio apsaugai
(didesnė apsaugos darbuotojų koncentracija, vaizdo kameros ir t. t.), be
to, čia didesnis gyventojų judėjimo intensyvumas ir apšvietimas. Gali
skirtis ir gyvenamieji kvartalai: vienuose koncentruojasi vyresnio amžiaus ar mažesnes pajamas turintys gyventojai, kituose gausu individualių namų ar kotedžų ir juose reziduoja aukštesnis socialinis sluoksnis.
Skirtingos socialinės grupės veda skirtingą gyvenimo būdą, todėl susidaro skirtingos sąlygos, lemiančios saugumo jausmo lygį. Pavyzdžiui,
vienuose kvartaluose dažniau naudojamos apsaugos priemonės, geresnis gatvių ir namų apšvietimas ir pan.
Remiantis miesto ekologijos teorija, miesto susiskirstymas į segmentus yra dinamiškas procesas. Gali pradėti keistis segmentų (arba miesto
rajonų) paskirtis, prasidėti depopuliacijos ar, atvirkščiai, spartesnio apgyvendinimo procesai. Kaip pavyzdys Lietuvoje gali būti Klaipėdos rajono
ir Klaipėdos miesto pokyčiai. Dėl intensyvios individualių namų statybos
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dalis sodų masyvų, esančių už miesto ribų, tapo naujais gyvenamaisiais
kvartalais, kur susiformavo sudėtinga kriminogeninė situacija.
2.2. Rajono ir miesto
infrastruktūros pokyčiai,
lemiantys naujas nusikaltimų
prevencijos problemas
Klaipėdos rajonas – vienas iš sparčiausiai augančių šalies rajonų. Klaipėdos apskrityje tik minėtame rajone ir Neringoje gyventojų daugėja, o kitose
teritorijose mažėja. Kadangi rajonas priemiestinis, jame masiškai statomi
nauji gyvenamieji kvartalai ir gyventojai keliasi gyventi iš miesto į rajono
teritoriją. Daug gyventojų gyvena kolektyviniuose soduose, nedeklaravę gyvenamosios vietos.
Pastaruoju metu rajonas tapo didžiule individualių namų statybos aikštele. Ankstesniais metais kolektyviniai sodai su apytikriai 20 tūkst. sodų sklypų
bei specifiniais jų gyventojais ir labai prasta turto apsauga atrodė kaip gana
sudėtinga problema kriminogeniniu požiūriu, o štai dabar masinė šiuolaikinė
individuali statyba buvusiuose žemės ūkio paskirties žemės plotuose tapo kur
kas aktualesne problema nei minėti kolektyviniai sodai. Statybose naudojamos brangios ir paklausios statybinės medžiagos, kurias pavogus lengva realizuoti, bei labai brangūs statybos pramonėje naudojami prietaisai ir įrenginiai.
Visas šis turtas saugomas nepakankamai. Rajono teritorijoje formuojasi nauji
gyvenamieji kvartalai, kurie gyventojų skaičiumi gali aplenkti dabar esamus
seniūnijų centrus, turinčius susiformavusią infrastruktūrą, t. y. darželius, mokyklas, kultūros centrus, gaisrines, sporto sales, lauko sporto aikšteles ir t. t.
Naujuosiuose gyvenamuosiuose kvartaluose viso šito nėra. Dabar šiuose kvartaluose labai svarbus turto apsaugojimo nuo vagysčių uždavinys, o artimiausiu
metu, visiškai apgyvendinus, iškils viešosios tvarkos, eismo saugumo užtikrinimo problemos. Turimų Klaipėdos rajono policijos komisariato finansinių ir
žmogiškųjų išteklių nepakanka esamų gyventojų skaičiui iš seniai susiformavusių gyvenamųjų teritorijų aptarnauti, nekalbant apie rajono plėtrą. Kad ir
iš priemiestinio, tačiau savo pobūdžiu – žemės ūkio rajono, dabartiniu metu
rajonas virto gyvenamosios statybos, pramonės, kaimo turizmo su begale pirčių, pobūvių salių ir pramogų vietų rajonu.
Didelę įtaką rajono kriminogeninei situacijai daro šalia esantis Klaipėdos
miestas. Klaipėdos rajonas iš visų pusių supa miestą, į kurį galima patekti tik
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keliais, einančiais per rajoną. Rajoną kerta magistralė Kaunas–Klaipėda, kuria didėja srautas gyventojų, vykstančių poilsiauti į pajūrį ar pamarį vasaros
sezono metu, todėl įvyksta daug nelaimių keliuose. Rajonas ribojasi su Baltijos jūra ir Kuršių mariomis, su poilsiavietėmis, stovyklavietėmis, pliažais.
Dauguma Klaipėdos miesto gyventojų kolektyvinių sodų yra rajone. Kiek
šiuose soduose gyvena nedeklaravusių gyvenamosios vietos asmenų, duomenų nėra. Tačiau tenka pažymėti, kad dalis sodų masyvų virtę ištisiniais gyvenamaisiais kvartalais, kuriuose yra labai sudėtinga kriminogeninė situacija.
Nėra poilsiaviečių infrastruktūros, automobilių stovėjimo aikštelių Pajūrio
regioniniame parke. Sunku užtikrinti viešąją rimtį poilsiavietėse, nes dauguma kaimo turizmo sodybų paverstos pobūvių vietomis, kuriose girtaujama,
garsiai groja muzika, tai yra pažeidžiama viešoji tvarka ir rimtis.
Kadangi rajonas priemiestinis, nemažai netekusių darbo, nuskurdusių
Klaipėdos miesto gyventojų keliasi į rajono kaimus, ieškodami geresnio gyvenimo, o išsimokslinęs jaunimas iš miestų į rajoną negrįžta.
Šaltinis: 2008–2010 m. Klaipėdos rajono policijos komisariato strateginis
veiklos planas

Kintant miestų segmentams, kinta ir saugumo jausmo lygis. Todėl
visada turi būti peržiūrima nusikaltimų prevencijos veikla tame rajone.
Apskritai, siekiant efektyvios nusikaltimų prevencijos, būtina atlikti saugumo jausmo tyrimus mieste. Jie padėtų nustatyti miesto segmentus,
kuriuose gyventojai jaučiasi saugiausiai ar mažiausiai saugiai. Remiantis
šiais duomenimis, būtų galima tikslingiau planuoti nusikaltimų prevenciją mieste. Nesant tokių tyrimų, galima tik teoriškai prognozuoti, kurių
miesto segmentų gyventojai jaučiasi mažiausiai saugiai, atsižvelgiant į
saugumo jausmą lemiančius veiksnius.
Remiantis viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP programą
„Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos
veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“, rezultatais, galima išskirti daugiausiai ar mažiausiai saugias miesto vietas. Rezultatai parodė, jog nesaugiausiai
respondentai jaučiasi gatvėje (57 proc.).55 Dažniau gatvėje nesaugiai jaučia-

Dobryninas A., Gaidys V. Ar saugi Lietuvos visuomenė? // Lietuvos gyventojų viktimizacijos
patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą. Vilnius, 2004, p. 71–74.
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si moterys (63 proc.) ir pensininkai (65 proc.). Tai lėmė jų didesnis pažeidžiamumo jausmas (lytis ir amžius yra vieni iš pagrindinių demografinių
veiksnių, turinčių įtakos asmens saugumo jausmui). Nesaugiausiai gatvėse
jaučiasi būtent didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Tačiau įdomu tai, kad
į šį sąrašą nepatenka Vilniaus gyventojai. Kitos dvi pagal nesaugumą miesto
vietos yra gamta (38 proc.) ir masiniai renginiai (41 proc.). Todėl teigiamai
vertintinas Lietuvoje skiriamas dėmesys viešajai tvarkai užtikrinti masiniuose renginiuose. Gamtos paminėjimas rodo, kad gyventojai, organizuodami
iškylas gamtoje, jaučiasi nesaugiai. Tad sprendžiant saugumo problemas,
būtina atkreipti dėmesį į saugumo užtikrinimą populiariausiose iškylų vietose. Analizuojant saugumo jausmą masiniuose renginiuose, atkreiptinas
dėmesys, kad ne visi gyventojai juose lankosi. Tyrimo duomenimis, juose
dažniau lankosi jaunimas nei vyresnio amžiaus asmenys. Pažymėtina, kad
jaunimas, kuris dažniausiai gyvenamojoje aplinkoje jaučiasi saugiau nei vyresni asmenys, masiniuose renginiuose dažniau jaučiasi nesaugūs nei kiti
gyventojai. Tai rodo, kad saugumo užtikrinimas masiniuose renginiuose,
ypač kur pagrindinę publikos dalį sudaro jaunimas, yra aktuali problema.
Nesaugiai asmenys jaučiasi ir viešajame transporte. Čia nesaugiai jaučiasi net 33 procentai respondentų. Tikėtina, kad šie skaičiai būtų didesni,
jeigu būtų apklausiami tik tie asmenys, kurie naudojasi viešuoju transportu (gali būti, kad dalis respondentų naudoja automobilį kaip susisiekimo
priemonę). Viešajame transporte nesaugiausiai jaučiasi tų miestų gyventojai, kuriuose viešasis transportas ir naudojamas dažniau kaip susisiekimo
priemonė. Pavyzdžiui, Vilniuje ir kituose didžiuosiuose miestuose 38–39
procentai respondentų viešajame transporte jaučiasi nesaugiai.
Kaip saugiausios miesto vietos įvardyta: savi namai (79 proc. respondentų nurodė, kad namuose jaučiasi saugūs), parduotuvės (73 proc.) ir
darbovietės / mokymo įstaigos (53 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad 1/5
respondentų namų aplinką apibūdino kaip nesaugią. Iš dalies tikėtina,
kad tai susiję su buitiniu smurtu šeimoje, tačiau tyrimo rezultatai parodė,
kad nesaugiausiai namų aplinkoje jaučiasi pensinio amžiaus žmonės ir
gyvenantys vienkiemiuose, t. y. asmenys, kurie jaučiasi labiau pažeidžiami nusikaltimų grėsmės akivaizdoje. Šie duomenys leidžia manyti, kad
gyvenamieji rajonai, kur daugumą gyventojų sudaro vyresnio amžiaus
žmonės, turėtų išsiskirti aukštesniu nesaugumo jausmo lygiu.
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Didelį saugumo jausmą parduotuvėse gali lemti daugybė veiksnių:
čia lankosi daug žmonių (kuo daugiau žmonių lankosi vietovėje, tuo ji
atrodo saugesnė), taikoma daug apsaugos priemonių. Atkreiptinas dėmesys, kad kuo didesnė gyvenamoji vietovė, tuo gyventojai saugiau jaučiasi
parduotuvėse. Tyrėjų nuomone, tai „<...lemia parduotuvių dydis, infrastruktūra, aptarnavimo kokybė...>“.56 Todėl nenuostabu, kad saugiausiai
parduotuvėse jaučiasi vilniečiai. Nors darbovietėse saugiai jaučiasi tiktai 53 procentai respondentų, tačiau tai nurodoma kaip saugiausia vieta
mieste. Tyrėjų teigimu, dalis respondentų nedirba ir nesimoko. Todėl
nagrinėjant tik dirbančiųjų ar besimokančiųjų grupę, paaiškėjo, kad čia
saugiai jaučiasi net 82 procentai.
Atskiras dėmesys turėtų būti skiriamas restoranams ir barams.
Nuomonės apie saugumą restoranuose ir baruose neturėjo beveik 50
procentų respondentų. Manytina, kad tai buvo asmenys, apskritai nesilankantys tokiose vietose. Tačiau besilankantys restoranuose ir baruose
turėjo prieštaringą nuomonę. Pusė teigė, kad jaučiasi nesaugiai, kita pusė
nurodė, kad tokiose vietose gana saugu. Saugiausiai jautėsi jaunimas,
mažiau saugiai – vyresnio amžiaus asmenys. Įdomu, kad šiose įstaigose
saugiau jaučiasi būtent didžiųjų miestų gyventojai, o mažesniuose miesteliuose saugumas šiose vietose yra opi problema.
Pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad tose miesto vietose, kur
organizuojami masiniai renginiai, gatvėse ir gamtos iškylų vietose turėtų
būti dažniau taikomos priemonės gyventojų saugumo jausmui stiprinti.
Didžiuosiuose miestuose aktualiausia saugumo viešajame transporte problema, mažesniuose miesteliuose – saugumo restoranuose ir baruose problema.

2.3. Saugumo jausmą lemiantys veiksniai
Socialiniai demografiniai veiksniai
Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad saugumo jausmą ir nusikaltimų
baimę daugiausiai lemia demografiniai veiksniai, ypač amžius ir lytis. Pagal
1999 m. Britanijos nusikalstamumo tyrimo (British Crime Survey) rezultatus moterys labiau nei vyrai bijo beveik visų nusikalstamų veikų (išskyrus
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automobilio vagystę ar vagystę iš automobilio).57 Vyresni asmenys yra labiau
linkę nerimauti nei jaunesni. Taip pat jaunesnės moterys jaučiasi saugiau
nei vyresnės. Didesnė nusikaltimų baimė tarp moterų aiškinama didesniu jų
polinkiu nerimauti. Taip pat dėl vyraujančių socialinių stereotipų vyrai gali
būti labiau linkę ir kitiems neatskleisti savo nusikaltimų baimės.58 Kiti mokslininkai didesnį moterų nerimą dėl nusikaltimų aiškina seksualinės prievartos grėsmėmis. Atsižvelgdami į tai, kad moterys gali patirti didesnį smurtą
(ypač smurto šeimoje atveju) nei rodo viktimologinių tyrimų rezultatai, neracionalias moterų jaučiamas nusikaltimų baimes mokslininkai aiškina taip:
„<...paslėptos prievartos (hidden violence) atspindėjimu moterų nusikalstamumo
suvokime...>.“59 Panašias tendencijas rodo Lietuvoje atliktų viktimologinių
tyrimų rezultatai. Jie atskleidžia „statistiškai reikšmingus skirtumus pagal: lytį
(moterys jaučiasi labiau nesaugios negu vyrai)“ 60 (žr. 17 lentelę).
17 lentelė. Respondentų asmeninio saugumo vertinimo savo gyvenamojoje
aplinkoje pasiskirstymas pagal socialines demografines charakteristikas
Vyrai
Moterys
Išėję į pensiją / neįgalūs žmonės
Besimokantys / studijuojantys
Nevedę / netekėjusios
Vedę / ištekėjusios
Išsituokę
Našliai
Gyvena drauge nesusituokę

saugiai (%)
42,3
28,9
28,2
44,4
43,8
34,9
27,3
18,2
33,8

nesaugiai (%)
55,6
69,4
71,7
55,6
55,6
64,1
71,7
68,6
66,1

Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006)

Maguire M., Morgan R., Reiner R. The Oxford Handbook of Criminology. 2002, p. 426.
Newburn T. Criminology. 2007, p. 356.
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Maguire M., Morgan R., Reiner R. The Oxford Handbook of Criminology. 2002, p. 426.
60
2005 m. tarptautinis viktimologinis tyrimas. Teisės institutas, p. 73.
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Skirtingai nerimą dėl nusikaltimų jaučia jaunesni ir vyresni asmenys. Vyresni jaučiasi nesaugiau. Iš dalies amžiaus veiksnys atsiskleidžia
ir analizuojant saugumo jausmo lygį pagal užsiėmimą – „<...nesaugiausiai jaučiasi išėję į pensiją, neįgalūs žmonės; saugiausiai – besimokantys
/ studijuojantys...>“61. Taip pat šio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad
saugumo jausmui įtakos turi šeimyninis statusas (nesaugiausiai jaučiasi
našliai ir išsituokę žmonės, saugiausiai – nevedę / netekėjusios), gaunamos pajamos (didesnes pajamas gaunantys jaučiasi saugesni) ir socialinis aktyvumas (dažniau išeinantys vakare į klubą, kiną ir pan. jaučiasi
saugiau).
Panašius duomenis pateikia ir Policijos departamento užsakomi tyrimai „Lietuvos gyventojų apklausa apie policiją“ (2006–2008 m.)62: saugiau jaučiasi vyrai nei moterys, jauniausio amžiaus atstovai (iki 30 metų),
studentai ir moksleiviai; nesaugiausiai jaučiasi vyriausiosios kartos atstovai (daugiau kaip 50 metų), bedarbiai. Taip pat nustatyta, kad saugumo
jausmui įtakos turi išsilavinimas (saugiausiai jaučiasi turintys aukštąjį
išsilavinimą) ir gaunamos pajamos (nesaugiausiai jaučiasi šeimų nariai,
kurių pajamos mažiausios (2006 m. tai buvo iki 800 Lt, 2007 m. – iki
1000 Lt).
Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad saugumo jausmo, nusikaltimų baimės lygis priklauso nuo asmens pažeidžiamumo suvokimo.63
Labiausiai pažeidžiami jaučiasi vyresni asmenys, pensininkai bei asmenys, gaunantys santykinai mažiausiai pajamų, bedarbiai. Moterys jaučiasi
labiau pažeidžiamos galimos prievartos atveju nei vyrai. Tai atsispindi ir
tyrimo rezultatuose: visų šių socialinių grupių nariai išreiškia didesnį nerimą dėl nusikalstamumo grėsmės. Kitas veiksnys – socialinis aktyvumas.

Ten pat.
Tik šių minėtų metų tyrimai analizavo socialinių demografinių veiksnių įtaką. Su 2005–
2008 m. viktimologinių tyrimų „Lietuvos gyventojų apklausa apie policiją“ duomenimis
galima susipažinti internetiniu adresu http://www.policija.lt/index.php?id=91.
63
Plačiau žr. Sessar K. Fear of Crime or Fear of Risk? Some Considerations Resulting from
Fear of Crime Studies and Their Political Implications (Kury H. Fear of Crime – Punitivity // New Developments in Theory and Research. 2008, p. 25–33); Vanderveen G.
Interpreting Fear, Crime, Risk and Unsafety. 2006.
61
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Tiek Lietuvoje, tiek ir kitose valstybėse vykdytų tyrimų rezultatai rodo,
kad socialiai aktyvesni asmenys jaučia daug mažesnį nerimą dėl nusikalstamumo. Pavyzdžiui, labai saugiai jaučiasi studentai bei jauniausiosios
kartos atstovai. Todėl tikėtina, kad tie miesto gyvenamieji rajonai, kuriuose daugumą sudaro vyresnio amžiaus asmenys, asmenys, gaunantys
mažesnes pajamas, ir asmenys, kurių socialinis aktyvumo lygis yra žemas,
pasižymi didesniu nesaugumo jausmo lygiu. Būtent šiuose rajonuose reikėtų dažniau vykdyti įvairias prevencijos priemones, kurios mažintų gyventojų pažeidžiamumo jausmą.
Viktimizacinė patirtis ir rizika
Mokslininkai jau seniai nagrinėja nusikaltimų baimės paradoksą. Jo
esmė tokia: didesnę nusikaltimų baimę jaučia asmenys, kurių atžvilgiu
viktimizacinė rizika yra maža.64 O štai socialiai aktyvūs asmenys, kurie
dažnai lankosi kavinėse ar baruose, koncertuose ar kituose masiniuose
renginiuose, dažnai vaikščioja gatvėse įvairiu paros metu, lankosi įvairiuose masinių susibūrimų vietose, jaučiasi saugesni, nepaisant to, kad
patiria didelę riziką tapti nusikaltimų aukomis.
Skirtingų tyrimų rezultatai rodo, kad viktimizacinės patirties ir nusikaltimų baimės ryšys yra prieštaringo pobūdžio. Dauguma rezultatų
patvirtina, kad, tapus nusikaltimų auka, sustiprėja nusikaltimų baimė.
Tai nustatyta 1987 m. JAV ir Vokietijoje atliktais viktimologiniais tyrimais (Teksaso gyventojai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, daug
labiau nerimavo nei tie, kurie nebuvo tapę nusikaltimo aukomis).65
2004 m. Graikijoje atliktas viktimologinis tyrimas parodė, kad tarp
nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų saugūs jautėsi tik 27,2 procento asmenų, o tarp respondentų, nepatyrusių nusikaltimų, saugiai besijaučiančių buvo beveik dvigubai daugiau – 52,5 procento. 1998–1999 m.
Ciuriche atlikti viktimologiniai tyrimai atskleidė, kad nusikalstamų
Maguire M., Morgan R., Reiner R. The Oxford Handbook of Criminology. 2002,
p. 426; Newburn T. Criminology. 2007, p. 356.
65
Arnold H., Teske R. Factors related to fear of crime. A comparison of the Federal Respublic of Germany and the United States // Crime and Criminal Justice, 1988, p. 355–
384.
64

69

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

veikų aukos labiau baiminosi vėl nukentėti nuo nusikaltimų nei nuo
jų nenukentėję asmenys. Tačiau viktimizacinės patirties ir nusikaltimų baimės ryšiui įtakos turi ir kiti veiksniai: taikomos apsaugos priemonės (nuo nusikalstamų veikų nukentėję respondentai, kurie ėmėsi
tam tikrų apsaugos priemonių, mažiau baiminasi vėl tapti nusikaltimų
aukomis),66 teikiama pagalba nukentėjusiesiems nuo nusikalstamų veikų (gaunama pagalba neutralizuoja neigiamas viktimizacijos pasekmes,
todėl tokios pagalbos sulaukę nuo nusikalstamų veikų nukentėję respondentai išreiškė daug mažesnį nerimą).67 Įtakos turi ir laiko tarpas,
praėjęs nuo patirto nusikalstamo įvykio. Kuo daugiau praeina laiko nuo
nusikalstamo įvykio, kurio auka tapo respondentas, tuo mažiau jis bijo
vėl tapti nusikalstamų veikų auka. Ypač didelę įtaką turi nusikalstamos
veikos tipas, nuo kurios nukenčia respondentai. Paprastai nukentėjusieji nuo kontaktinių nusikalstamų veikų labiau bijo vėl tapti auka.68
Lietuvoje 2005 m. atlikto tarptautinio viktimologinio tyrimo rezultatai parodė, kad nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų (per 5 metus) ir nenukentėjusių respondentų saugumo vertinimai skiriasi nedaug. Labai nesaugiai
ar gana nesaugiai jaučiasi 68,7 procento nukentėjusiųjų ir 61,7 procento
nenukentėjusiųjų. Gana saugiai ir labai saugiai atitinkamai: 31,3 procento ir 38,3 procento (žr. 18 lentelę). „Tai rodo, kad saugumo jausmas
tik nedidele dalimi priklauso nuo to, ar respondentas pats buvo nusikaltimo
auka. Formuojant asmens saugumo ar nesaugumo jausmą labiau įtakos turi
daugybė kitų veiksnių.“69

Killias M., Clerici Ch. Different measures of vulnerability in their relation to different dimensions of fear of crime // British Journal of Criminology, 2000, Nr. 40,
p. 437–450.
67
Box St., Hale C., Andrews G. Explaining fear of crime // British Journal of Criminology,
1988, Nr. 28, p. 340–356).
68
Killias M., Clerici Ch. Different measures of vulnerability in their relation to different
dimensions of fear of crime // British Journal of Criminology, 2000, Nr. 40, p. 437–450.
69
2005 m. tarptautinis viktimologinis tyrimas. Teisės institutas, p. 75–76.
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18 lentelė. Nukentėjusių ir nenukentėjusių respondentų saugumo savo gyvenamojoje aplinkoje vertinimai
Kaip saugiai Jūs jaučiatės vaikščiodamas(-a) vienas(-a) tamsoje savo rajone?
nukentėję (absol. / %)
nenukentėję (absol. / %)
35
/
3,8
%
55 / 5,4 %
labai saugiai
257 / 27,5 %
336 / 32,9 %
gana saugiai
343 / 37,6 %
356 / 34,9 %
truputį nesaugiai
284
/
31,1
%
274 / 26,8 %
labai nesaugiai
Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006)

Tačiau viktimizacinė patirtis turėjo daugiau įtakos, paklausus apie
tikimybę tapti konkretaus nusikaltimo – įsilaužimo į namus – auka.
Tyrimas parodė, kad 12,9 procento nukentėjusiųjų ir 4,3 procento nenukentėjusiųjų vertina tokią galimybę kaip labai tikėtiną, o kaip nelabai
tikėtiną – atitinkamai 46,2 procento ir 59,3 procento respondentų (žr.
19 lentelę).
19 lentelė. Nukentėjusių ir nenukentėjusių respondentų vertinimai, kokia
yra tikimybė tapti nusikaltimo auka
Kokia tikimybė, kad per artimiausius dvylika mėnesių kažkas įsilauš į
Jūsų namus?
nukentėję (absol. / %)
nenukentėję (absol. / %)
104 / 12,9 %
39 / 4,3 %
labai tikėtina
330 / 40,9 %
328 / 36,4 %
tikėtina
372 / 46,2 %
535 / 59,3 %
nelabai tikėtina
Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006)

Įdomu, kad saugumo jausmo vertinimams turi įtakos nusikalstamos
veikos, nuo kurios buvo nukentėjęs respondentas, rūšis. Pavyzdžiui, nukentėjusieji nuo automobilio, dviračio, mopedo vagystės ar vagystės iš
automobilio arba tapusieji seksualinio nusikaltimo aukomis išgyvena panašų nesaugumo jausmą. O štai respondentai, nukentėję nuo įsilaužimo
71
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ar pasikėsinimo įsilaužti, apiplėšimo, smulkios vagystės, užpuolimo, jaučiasi labiau nesaugiai ir mano, kad įsilaužimo tikimybė yra didesnė.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2005 m. ICVS duomenys atskleidžia panašias tendencijas tarptautiniu mastu.70 Vagystės iš gyvenamosios vietos
tikimybės vertinimas atspindi tokių registruotų vagysčių lygio rodiklius
– kuo aukštesnis vagysčių iš gyvenamosios patalpos lygis valstybėje, tuo
labiau respondentai vagystės iš gyvenamosios patalpos tikimybę vertina
kaip tikėtiną. O štai bendras saugumo vertinimas (kiek saugus jaučiasi
vaikščiodamas vienas tamsiu paros metu savo gyvenamojoje vietovėje) visiškai nesiejamas su registruotojo nusikalstamumo ar viktimizacijos lygiu
valstybėje. Kaip pavyzdį galima pateikti Portugalijos ir Švedijos situaciją.
Portugalijoje viktimizacijos lygis yra labai mažas, tačiau labai daug gyventojų jaučiasi nesaugiai, o štai Švedijos gyventojai jaučiasi saugiai, nors
šioje šalyje viktimizacijos lygis yra labai aukštas.
Remiantis viktimizacinės patirties ir saugumo jausmo ryšio tyrimais,
galima daryti išvadą, kad statistiškai registruotų nusikaltimų lygis visiškai
neatspindi saugumo jausmo lygio tame rajone. Siekiant nustatyti saugumo jausmo problemas mieste, būtinos gyventojų apklausos ir specializuoti saugumo jausmo tyrimai. Be to, sprendžiant nusikaltimų problemas,
prevencijos priemonės turi būti taikomos visuose rajonuose, neatsižvelgiant į registruotojo nusikalstamumo lygį.
Vietinės netvarkos apraiškos
Nusikaltimų baimei turi įtakos ir vietinės netvarkos apraiškos (angl.
local incivilities): apleisti namai, šiukšlynai, neprižiūrimos teritorijos, vandalizmo žymės. Svarbu ir tai, kaip gyventojai suvokia tos netvarkos lygį,
ar glaudus yra kaimynų bendravimas, ar rajone nėra „besišlaistančių nepilnamečių gaujų“, kitų deviacinių grupių atstovų, kiek vietovė yra nuošali ir apšviesta, t. t.71 Šie veiksniai didina nusikaltimų baimę, nes tokioje
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Van Dijk J., Van Kesteren J., Smit P. Criminal Victimization in International Perspective // Key findings from the 2004–2005 ICVS and EU ICS, 2007, p. 127–133.
71
Maguire M., Morgan R., Reiner R. The Oxford Handbook of Criminology. 2002,
p. 427.
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aplinkoje gyventojai jaučiasi mažiau saugūs. Šios prielaidos pasitvirtina ir
Lietuvos kontekste.
2003 m. viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP programą
„Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos
veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“, metu tirta, kokią įtaką Lietuvos
gyventojų saugumo jausmui turi vietovės apšvietimas, kitų žmonių buvimas. Paaiškėjo, kad tamsiu paros metu neapšviestoje vietovėje nesaugiai
jaučiasi 54 procentai respondentų, saugiai – 39 procentai.72 Jei vietovė
yra neapšviesta, saugiai besijaučiančių respondentų sumažėja beveik keturis kartus (tik 11 proc. respondentų jaustųsi saugiai tamsiu paros metu
neapšviestoje teritorijoje). Atkreiptinas dėmesys, kad saugumo jausmui
įtakos turi ir paros metas. Dieną saugūs jautėsi 82 procentai respondentų,
o tamsiu paros metu (nepaisant to, kad vietovė yra apšviesta) tik 39 procentai. Tamsiu paros metu, nesant apšvietimo, nesaugūs jaučiasi aštuoni
respondentai iš dešimties.73
Taip pat ir žmonių buvimas turi lemiamos įtakos saugumo jausmui.
Respondentai buvo prašyti įvertinti, ar jaučiasi saugūs ten, kur: daug
žmonių, mažai žmonių, draugų kompanijoje, nepažįstamų žmonių kompanijoje. Vietose, kur yra daug žmonių, saugiai jautėsi dauguma respondentų (74 proc.), kur žmonių mažai, saugiai besijaučiančių respondentų
buvo beveik du kartus mažiau (39 proc.). Saugiausiai respondentai jaučiasi draugų kompanijoje (85 proc.), mažiausiai saugiai – nepažįstamų
žmonių kompanijoje (25 proc.).
Atsižvelgiant į 2003 m. viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP
programą „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir
apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“, rezultatus, didelį nerimą
respondentams kelia agresyvus jaunimo elgesys (dėl to nerimo nejautė tik
10 proc. respondentų). Todėl tikėtina, kad gyventojai nesaugiai jaučiasi
tose vietose, kur mėgsta grupuotis agresyviai nusiteikęs jaunimas.
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Taigi mieste nesaugiausiai gyventojai jaučiasi mažai apšviestose,
nuošalesnėse vietose, kur retai lankosi kiti asmenys ar kur yra daug vietinės netvarkos požymių arba požymių, liudijančių apie susilpnėjusią
neformalią kontrolę. Tvarkingos, gerai apšviestos miesto vietovės, kur
vyksta didelis žmonių judėjimas, gyventojams atrodo daug saugesnės.
Todėl galima daryti išvadą, kad priemonės, kurių reikėtų imtis, siekiant užtikrinti gyventojų saugumo jausmą, yra šios: daugiau dėmesio
skirti vietinės netvarkos požymiams šalinti (šiukšlynų, apleistų namų
tvarkymas ir pan.) ir gerinti vietovių apšvietimą. Šios priemonės ypač
svarbios nuošalesnėse ir tose vietovėse, kur būriuojasi asmenys, kurie
gyventojams asocijuojasi su nusikalstamumo grėsme (paaugliai, benamiai ir pan.).
Policijos ar apsaugos darbuotojų buvimas
Policija ar apsaugos darbuotojai gyventojams asocijuojasi su tvarka,
todėl teigiamai veikia jų saugumo jausmą. 2003 m. viktimologinio tyrimo, atlikto vykdant JVTP programą „Parama įgyvendinant Nacionalinį
žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“, rezultatai parodė, kad ten, kur yra policijos pareigūnų arba apsaugos darbuotojų, saugiai jaučiasi keturis kartus daugiau respondentų
nei ten, kur jų nėra.74 Panašūs ir kitose valstybėse atliktų tyrimų rezultatai. Pavyzdžiui, 2004 m. Graikijoje atlikto viktimologinio tyrimo
duomenimis, viena iš pagrindinių priežasčių, turinčių įtakos gyventojų
saugumo jausmui, buvo nepakankamas policijos patruliavimas. Tyrimo
metu respondentai, paprašyti atsakyti, kurios priežastys labiausiai lemia jų saugumo jausmą, pirmoje vietoje nurodė didelį skaičių užsieniečių (23,7 proc.), antroje vietoje – nepakankamą policijos patruliavimą
(22,9 proc.), o trečioje ir ketvirtoje vietose – apleistas vietoves ir praeivių abejingumą nusikalstamo įvykio metu (atitinkamai 15,2 proc. ir
10,4 proc.). Todėl siekiant padidinti gyventojų saugumo jausmą tose
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vietovėse, kuriose jie jaučiasi ypač nesaugiai, siūlytina numatyti dažnesnį policijos patruliavimą.
2003 m. viktimologinio tyrimo rezultatai taip pat iliustruoja, kaip
saugumo jausmą lemia gyventojų pasitikėjimas policija. Tarp neigiamai
vertinančių policijos darbą yra daugiau nesaugiai besijaučiančių negu
tarp tų, kurie jį vertina teigiamai. Kad pasitikėjimas policija yra vienas
iš svarbiausių saugumo jausmą lemiančių veiksnių, įrodo ir kiti tyrimai.
Modernioje visuomenėje, silpnėjant neformalios socialinės kontrolės
poveikiui, policijos vaidmuo tampa labai svarbus. Ypač bendruomenėse, kur policijos institucija apibūdinama kaip pagrindinė pagalbos teikėja (geranoriška, linkusi padėti, efektyvi ir priimtina visuomenei), o
ne kontrolės institucija. Policijos veiklos vertinimas svarbus ir Lietuvos
gyventojų saugumo jausmui. Kaip paaiškėjo iš 2005 m. viktimologinio
tyrimo, respondentai, geriau vertinantys policijos darbą, jaučiasi saugesni
ir mano, kad yra mažesnė rizika tapti nusikaltimo (įsilaužimo) auka. O
štai respondentai, prastai vertinantys policijos darbą, jaučiasi nesaugūs ir
jaučia stipresnę viktimizacijos riziką.
20 lentelė. Respondentų nuomonės apie policijos darbą ryšys su saugumo
jausmo vertinimais
Labai gerai vertinantys policijos darbą
Gerai vertinantys policijos darbą
Gana prastai vertinantys policijos darbą
Labai prastai vertinantys policijos darbą

saugiai (%)
51,2
41,2
27,9
27,9

nesaugiai (%)
48,8
57,9
71,2
70,7

Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006)

Atkreiptinas dėmesys, kad nors egzistuoja statistiškai reikšmingas
ryšys tarp saugumo jausmo ir policijos veiklos vertinimo, jis nėra labai
stiprus. Tai iš dalies paaiškinama tuo, kad Lietuvos gyventojai menkai
pasitiki policija. Taip pat, EU CVS duomenimis, lietuviai, palyginti su
kitų valstybių gyventojais, dažniau yra nepatenkinti policijos darbu.
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9 pav. Nusikaltimų aukos, patenkintos policijos darbu

Šaltinis: Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje (Teisės institutas, 2006) ir
EU CVS, 2005

Išvados ir rekomendacijos:
1. Gyventojų saugumą vertinti vien pagal registruotų nusikaltimų lygį
nėra adekvatu. Subjektyvų saugumą geriau atspindi „saugumo jausmas“
arba „nusikaltimų baimė“, kurią jaučia (arba ne) gyventojai suvokdami,
vertindami ir reaguodami į juos supančią aplinką. Kriminogeninė situacija ir galima nusikaltimų grėsmė yra tik vienas iš gyventojų saugumo
jausmą lemiančių veiksnių. Sveikatos būklė, gaunamos pajamos, darbo
turėjimas, savo ateities perspektyvų vertinimas, neigiami visuomeniniai
reiškiniai lygiai taip pat kaip nusikaltimai ar net labiau gali lemti gyventojų nesaugumo jausmą. Tiesioginės priklausomybės tarp individualios
asmens savijautos ir jį supančios aplinkos nėra. Labai svarbu, kaip pats
asmuo suvokia jį supančią aplinką ir galimas grėsmes, kaip jas vertina
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ir kiek pažeidžiamas jaučiasi. Asmeninė patirtis yra pagrindinis informacijos šaltinis apie artimiausioje aplinkoje vykstančius įvykius, taip
pat ir nusikaltimų grėsmę. O štai situaciją Lietuvoje bei aplinkoje, kuri
yra už tiesioginės žmogaus patirties ribų, gyventojai vertina, remdamiesi žiniasklaidos pranešimais. Todėl labai svarbu, kad ši institucija kuo
objektyviau apibūdintų situaciją šalyje.
Rekomenduojama:
 Šviesti visuomenę, informuojant ją apie realią kriminogeninę padėtį
Lietuvoje. Žiniasklaidos ir kitais informavimo kanalais pateikti daugiau ekspertinių vertinimų apie realią situaciją šalyje bei apskrityse,
taip formuojant adekvatų situacijos vertinimą. Taip pat bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais ir ugdyti jų socialinę atsakomybę, skatinant kuo objektyviau apibūdinti kriminogeninę situaciją šalyje.
2. Lietuvoje atlikta nemažai viktimologinių ir kitokio pobūdžio tyrimų,
kuriuose nagrinėtas gyventojų saugumo jausmas ir su juo susiję klausimai. Tačiau dėl skirtingos šių tyrimų metodologijos sunku palyginti jų
rezultatus ir objektyviai įvertinti saugumo jausmo situaciją Lietuvoje.
Vieni tyrimai rodo, jog apskritai, vertindami situaciją Lietuvoje, gyventojai jaučiasi nesaugūs ar net labai nesaugūs. Tačiau savo gyvenamojoje
vietoje ir artimiausioje aplinkoje gyventojai jaučiasi kur kas saugesni. Tai
paaiškintina tuo, kad artimesnę aplinką gyventojai geriau pažįsta ir vertina adekvačiau. Kasmet atliekami tyrimai rodo, kad 2004–2007 m. gyventojai savo gyvenamosiose vietose jautėsi vis saugesni. 2008 m. situacija
kiek pablogėjo, nes visiškai saugūs ir saugūs jautėsi mažiau respondentų.
3. Miestuose gyventojai jaučiasi mažiau saugūs negu kaimuose. Taip
pat ir mažesnių miestų gyventojai jaučiasi saugiau nei didžiųjų miestų. Remiantis atskirų apskričių vyriausiųjų komisariatų užsakytų tyrimų „Apskričių gyventojų apklausa apie policijos darbą“ rezultatais,
2008 m. pabaigoje saugiausiai jautėsi Utenos ir Šiaulių apskričių gyventojai. Tarp kitų miestų išsiskiria Utena, Šiauliai, Telšiai ir Tauragė,
juose saugiai jaučiasi daugiau kaip 80 procentų apklaustųjų gyventojų. Mažiausiai saugūs jaučiasi Alytaus ir Marijampolės gyventojai. Šie
rezultatai neatspindi padėties Panevėžio, Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse, kur tyrimai nebuvo atlikti. Saugiausios miesto vietos, gyventojų
77

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

vertinimu, yra: savi namai, parduotuvės (prekybos centrai), darbovietės ir mokymo įstaigos. Nesaugiausiai gyventojai jaučiasi gatvėse,
masiniuose renginiuose ir gamtoje. Didžiųjų miestų gyventojai taip
pat nesaugiai jaučiasi viešajame transporte. Mažesniuose miesteliuose
aktuali saugumo restoranuose ir baruose problema.
4. Lietuvoje atliekami tyrimai neturi bendros metodikos, todėl sunku
ne tik palyginti jų duomenis bei objektyviai įvertinti situaciją, bet ir
fiksuoti saugumo jausmo pokyčius. Be to, tokie tyrimai, atliekami
nacionaliniu ar apskričių lygmeniu, neleidžia įvertinti situacijos konkrečiame mieste, saugumo jausmo lygio atskiruose miesto rajonuose.
Rekomenduojama:
 Siekiant efektyvios nusikaltimų prevencijos, atlikti saugumo jausmo ilgalaikius tyrimus, taikant tą pačią metodiką ir taip užtikrinant
rezultatų palyginamumą. Viktimologinius tyrimus rekomenduojama atlikti konkrečiame mieste, nustatant saugumo jausmo lygį
atskiruose miesto rajonuose.
5. Gyventojų saugumo jausmui turi įtakos socialiniai ir demografiniai veiksniai. Lietuvoje didžiausią įtaką daro amžius, lytis ir pajamos.
Paprastai mažiau saugūs jaučiasi vyresnio amžiaus asmenys, moteriškosios lyties atstovės bei mažesnes pajamas gaunantys ir bedarbiai.
Lietuvoje gyventojų saugumo jausmą lemia ir kiti aplinkos veiksniai:
vietovės nuošalumas, apšviestumas, socialinės dezorganizacijos ir fizinės
netvarkos apraiškos, kitų žmonių buvimas, policijos pareigūnų arba apsaugos darbuotojų patruliavimas. Taip pat egzistuoja ryšys tarp policijos
veiklos vertinimo ir saugumo jausmo: dažniau jaučiasi nesaugūs prastai
vertinantys policijos darbą gyventojai.
Rekomenduojama:
 Gyvenamuosiuose rajonuose, kurių gyventojų daugumą sudaro
vyresnio amžiaus ar mažesnes pajamas gaunantys asmenys, dažniau
taikyti situatyvinės nusikaltimų prevencijos priemones. Siekiant padidinti gyventojų saugumo jausmą, būtina gerinti vietovių apšvietimą, šalinti vietinės netvarkos apraiškas, plėtoti nuošalių vietovių
infrastruktūrą, daugiau dėmesio skirti policijos pareigūnų patruliavimui, gerinti policijos įvaizdį visuomenės akyse.
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3
Saugumas miesto fizinėje
ir socialinėje erdvėje
Dar 1903 m. vokiečių sociologas G. Simmelis teigė, jog dėl sparčių
industrializacijos procesų augantys miestai nespės susitvarkyti su dėl to
kylančiomis socialinėmis problemomis: skurdu ir nusikaltimais. Jis taip
pat teigė, jog miestuose bus kur kas daugiau smurto ir prievartos nei žemdirbiškose kaimiškose vietovėse. Šios prognozės pasitvirtino tik iš dalies.
Daugiau nusikaltimų ir smurto patiria besivystančių šalių nei senosios
Europos miestai. Tačiau šios mintys jau XX a. pradžioje buvo apie tai,
kad miesto erdvė savaip veikia ir sukuria galimybes nusikaltimams įvykti.
Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip miesto fizinė aplinka sukuria galimybes nusikaltimams ir lemia gyventojų saugumą. Taip pat atkreipiamas
dėmesys į socialinės dezorganizacijos problemą, kuri, norint užtikrinti
gyvenimo kokybę ir saugumą, turi būti išspręsta pirmiausia. Aptariamas
nusikaltimų žemėlapių taikymas, palengvinantis nusikaltimų analizę,
naudojant geografinius metodus. Skyriuje taip pat pateikiamos teorinės
įžvalgos, kurios galėtų tapti nusikaltimų tyrėjų ir analitikų darbine logika.
Aptariamos geografinio ir architektūrinio požiūrio galimybės, aiškinant
ir sprendžiant miesto saugumo klausimus. Pateikiamos idėjos iliustruojamos užsienio šalių patirtimi ir Lietuvos realijomis.

3.1. Miesto saugumas socialinės
dezorganizacijos požiūriu
Saugumas mieste – tai daugiaaspektis klausimas. Kaip jau aptarta II
skyriuje, nagrinėjant gyventojų saugumo problemą, ji visų pirma siejasi
su saugumo jausmu – kiek saugūs jaučiasi miesto gyventojai. Viena vertus, nusikaltimai yra tik vienas iš šį jausmą lemiančių veiksnių. Tačiau,
antra vertus, jie yra gilesnių pokyčių indikatoriai. Jie parodo prasidėjusius
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socialinės dezorganizacijos procesus miesto visuomenėje. Jie taip pat parodo, jog prasidėjo visuomenės irimo procesas, kuris gali sukelti nesaugumo
jausmą kur kas anksčiau nei įvyksta nusikaltimas. Atkreiptinas dėmesys,
kad net tuomet, kai mieste, atrodytų, nevyksta nusikaltimų ar jie yra reti,
gyventojai gali jaustis nesaugūs. Ir atvirkščiai, jeigu įvykus nusikaltimui į jį
nedelsiant sureaguojama, miesto visuomenė gali jaustis gana saugi. Realusis
saugumas arba tikimybė tapti nusikaltimo auka neretai skiriasi nuo saugumo jausmo arba to, kaip patys gyventojai suvokia savo saugumą. Tokio
požiūrio laikosi socialinės dezorganizacijos, arba socialinės netvarkos (angl.
social disorder) teorijos atstovai, teigiantys, jog gyventojų saugumo jausmui
didelę įtaką visų pirma turi socialinė aplinka, kurioje jie gyvena.
Socialinė dezorganizacija lengviausiai atpažįstama pagal išorinius požymius: prišiukšlintos ir nesutvarkytos viešosios erdvės; negyvenami apleisti ir yrantys namai; vandalizmo aktų žymės; graffiti ant pastatų sienų;
gatvėmis slampinėjančios paauglių grupės, besikabinėjančios prie praeivių ir juos įžeidinėjančios. Socialinė dezorganizacija parodo du procesus:
pirma, yrančius bendruomeninius ryšius ir, antra, silpnėjančią neformaliąją socialinę kontrolę. Socialinė dezorganizacija gali pagreitėti, jeigu laiku nebus imtasi priemonių šiam procesui stabdyti.
Nėra aiškaus ir vienareikšmio socialinės dezorganizacijos apibrėžimo.
Ji apima tiek nusikaltimus, tiek visus nusižengimus ir deviacijų atvejus,
kurie formaliai nėra laikomi nusikaltimais, bet kuriuos gyventojai suvokia kaip pavojų jų saugumui ar gyvenimo kokybei.75 JAV mokslininkai
nustatė, jog situacija, kai gyventojai pradeda suvokti ir jausti pirmuosius
socialinės dezorganizacijos požymius, gali turėti reikšmingų neigiamų
pasekmių miesto bendruomenėms. Nustatyta, kad dezorganizacija gali
paskatinti tiek gyventojų nusikaltimų baimę, tiek realius nusikaltimus.76
Kokių neigiamų pasekmių dezorganizacija turi pačiai bendruomenei?
Pirmiausia socialinė dezorganizacija gali pradėti ardyti bendruomeninius

1985 m. JAV sociologas Albertas Reissas ėmė vartoti terminą „lengvi nusikaltimai“
(angl. soft crime), kitaip – nekriminalizuoti nusikaltimai. Tai yra tokie nusikaltimai, kurie, formaliai vertinant, neturi nusikaltimo požymių, bet kuriuos gyventojai suvokia kaip
problemas.
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ryšius. Gyventojai gali pradėti išsikėlinėti iš, jų suvokimu, nesaugaus rajono, o likusi bendruomenės dalis gali tapti mažiau sutelkta. Anksčiau bendruomenės nariai buvo linkę bendrauti tarpusavyje, prižiūrėti ir tvarkyti
savo aplinką, bendromis pastangomis spręsti iškylančias problemas, o,
prasidėjus socialinei dezorganizacijai, jie vis mažiau dalyvauja bendruomenės / kaimynystės veikloje. Bendruomenės nariai vis mažiau reaguoja į
jų aplinkoje vykstančius nusižengimus, o tai yra nykstančios neformaliosios socialinės kontrolės požymis.
Socialinės dezorganizacijos teorijos ir jos prielaidomis paremtų tyrimų ištakos siekia XX a. pradžioje JAV iškilusią Čikagos ekologinę mokyklą. Tačiau, kitaip nei tuometiniai tyrimai, pastaruoju metu jie atliekami
nesiremiant jokia aiškia koncepcija. Viena vertus, problema ta, kad nėra
aiškiai įvardijama, kas turėtų būti „socialinė tvarka“, kurios reikia siekti.
Aiškus „socialinės tvarkos“ apibrėžimas leistų lengviau nustatyti, kas yra
„socialinė dezorganizacija“. Tačiau, antra vertus, tokio aiškaus apibrėžimo ir negali būti. Kas yra „tvarka“, priklauso nuo to, ką visuomenė, tiksliau – vietos bendruomenė, ja laiko. Todėl „socialinę tvarką“ (o kartu ir
„socialinę dezorganizaciją“) keblu apibrėžti. Juo labiau kad šios sąvokos
turinys, žvelgiant istoriškai, kinta. Kaip 1983 m. teigė istorikas Samuelis Walkeris, laikui bėgant, visuomenėje įvyko „visuomenės lūkesčių dėl
gyvenimo kokybės revoliucija“.77 Taigi socialinė tvarka neišvengiamai
siejasi su gyvenimo kokybės samprata. Prasidėjus urbanizacijai, atsiradus
socialinės rūpybos sistemai, susikūrus policijos institucijai, gyvenimo kokybė sudarė prielaidas, jog miesto gyventojams turi būti užtikrintas ir tam
tikras saugumo lygis. Pirmieji policijos veiksmai buvo skirti žemiausiųjų
socialinių sluoksnių kontrolei. Sparčios urbanizacijos ir industrializacijos
pradžioje tai buvo ta socialinė grupė, kurią šie pokyčiai veikė pirmiausia
ir dažniausiai – neigiamai. Jie tapdavo nusikaltimų ir kitų nusižengimų
šaltiniu bei taikiniu.
Tačiau miesto erdvė ypatinga ir tuo, kad kitaip nei kaimiškoji, ji kuria
labiau susvetimėjusią visuomenę. Miesto gyventojai vis labiau orientuojasi į save, mažėja kolektyviškumo jausmas. Kaip teigia Harvey Coxas ir
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Richardas Sennettas, šiuolaikinėje modernioje visuomenėje vis dažniau
galima patvirtinti dar viduramžiais suformuluotą taisyklę – „miestas išlaisvina žmogų“.78 Miesto erdvė, suteikianti anonimiškumą, tarsi susilpnina tiek išorinę, tiek vidinę kontrolę. O tai reiškia, kad viešajai tvarkai
palaikyti vis labiau prireikia formalių institucijų įsikišimo. Remiantis šia
prielaida, šiandien vis dažniau prabylama apie bendruomenių kūrimą
miesto erdvėje (plačiau apie tai IV skyriuje). Neformalios saugios kaimynystės bendruomenės turėtų tapti atsvara ir papildyti formalių institucijų
taikomas priemones, kurios ne visada yra veiksmingos užtikrinant tvarką
ir saugumą mieste.
Taigi kaip tyrinėjama socialinė dezorganizacija mieste? Kadangi sunku formaliai apibrėžti, kas laikytina socialine dezorganizacija ir jos požymiais, dauguma tyrimų paremti nusikaltimų skaičiaus analize. Nagrinėjama statistinė informacija, kiek padaroma nusikaltimų skirtinguose
to paties miesto rajonuose, kokia yra padarytų nusikaltimų struktūra ir
dinamika. Taip pat aptariamos ir konkretaus miesto rajono socialinės
demografinės ar net fizinės charakteristikos. Pavyzdžiui: koks socialinis
sluoksnis dominuoja tarp rajono gyventojų (pajamos, užsiėmimas), kokia
yra gyventojų amžiaus struktūra, koks yra atstumas nuo nagrinėjamo rajono iki miesto centro, koks vyrauja pastatų aukštis ir pan. Surinkus tokią
informaciją, mėginama nustatyti, ar (ir kaip) išvardytieji veiksniai lemia
nusikaltimus. Nagrinėjama ir tai, kokią įtaką jie turi ir kitiems padariniams – pavyzdžiui, rajono gyventojų skaičiaus mažėjimui (depopuliacijai). Jeigu vietos gyventojai pradeda išsikelti iš kurio nors rajono, tai gali
reikšti ne tik tai, kad jie keičia gyvenamąją vietą ekonominiais ar kitais
sumetimais, bet ir tai, kad jaučiasi nesaugūs.
Nors nėra tyrimų, kurie tiksliai paaiškintų priklausomybę tarp socialinės dezorganizacijos ir nusikaltimų, tačiau kad tokia priklausomybė
egzistuoja, įrodyta. Tyrėjai Jamesas Q. Wilsonas ir George’as Kellingas
pažymėjo, kad jeigu niekaip nereaguojama į dezorganizacinę situaci-
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ją, tai gali iš pradžių paskatinti smulkius nusižengimus, o vėliau gali
prasidėti ir rimtesni nusikaltimai – vagystės, vandalizmo aktai ir pan.79
Socialinė dezorganizacija sutrikdo neformaliąją socialinę kontrolę, nes
sumažėja „teritorija“, už kurią žmonės jaučiasi atsakingi. Jie pradeda
rūpintis vien savo namu, butu, o visa kita viešoji erdvė jiems neberūpi.
Taip šioje erdvėje prasideda destrukcija, gali pradėti plisti nusikaltimai
(pavyzdžiui, nesaugoma nuosavybė gali tapti vandalų ar vagių taikiniu). Atkreipiamas dėmesys, kad bendruomenės, kurios nesusitvarko
ar neketina tvarkytis su dezorganizacijos apraiškomis, ilgainiui įgyja
dezorganizuotųjų reputaciją ir pritraukia nusikalstamas veikas. Dezorganizuotas rajonas, kur neveikia socialinė kontrolė ir bendruomenės
nariai yra abejingi už jų durų vykstantiems įvykiams – puiki terpė plisti
nusikaltimams. Tokių atvejų pavyzdžiai gali būti naktiniai barai ir klubai, kur dažnai įvyksta muštynės ar kiti nusižengimai viešajai tvarkai,
gatvės, kur siūlomos prostitučių paslaugos ir pan. Ten, kur stebėsena
menka, potencialūs pažeidėjai nebijo būti susekti ir išaiškinti. Jeigu kuriame nors miesto rajone pradeda plisti azartiniai lošimai, prostitucija,
prekyba narkotikais, jame pradeda apsigyventi ir atitinkamos socialinės
grupės. J. Q. Wilsonas ir G. Kellingas teigia, kad dezorganizacija iš pradžių gali pasireikšti kaip nusikaltimai be aukų, o vėliau gali peraugti ir
į sunkesnius nusikaltimus.80
Tai, kiek dezorganizacijos procesai paveikia kurį nors miesto rajoną,
labai priklauso nuo ten gyvenančios bendruomenės gyvybingumo. Jeigu
bendruomenės narių ryšiai glaudūs, jei jie jaučiasi atsakingi vieni už kitus ir juos supančią aplinką, maža tikimybė, kad prasidės socialinė dezorganizacija. Bendruomenės nariai gali imtis bendrų iniciatyvų: tvarkyti
aplinką; organizuoti aplinkos apšvietimą; kviestis policiją, kad patruliuotų tam tikru paros metu; spręsti bendruomenės konfliktus, apsieidami be
formalių institucijų atstovų įsikišimo.

79
80

Ten pat, p. 10.
Ten pat.

83

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

3.1. Vietos bendruomenės aktyvumo
reikšmė socialinės dezorganizacijos
atveju: Didžiasalis
Didžiasalis81 pastarąjį dešimtmetį yra turbūt viena žinomiausių gyvenviečių
Lietuvoje. Ir ne geriausia prasme. Daugeliui jis žinomas kaip „zombių“ miestelis.
Ši apie 1993 m. žiniasklaidos užlipinta etiketė, be abejonės, žeidžia vietos gyventojus. Tačiau Didžiasalio atvejis yra geras tuo (nors tai skamba ciniškai), kad tai
yra tinkamas pavyzdys, iliustruojantis socialinės dezorganizacijos atvejį.
Pirmiausia reikia priminti faktus. Didžiasalis yra gyvenvietė Ignalinos
rajono rytuose, netoli Lietuvos sienos su Baltarusija. Tarybiniais laikais joje
veikė statybinių medžiagų kombinatas, nes šioje vietoje yra aptinkama molio
klodų. Kombinatas buvo pagrindinė vietos gyventojų darbo vieta. 1992 m. jį
uždarius, dauguma vietos gyventojų tapo bedarbiais. Miestelis pradėjo skursti.
Dalis gyventojų išvažiavo į kitus miestus, ieškodami naujo pragyvenimo šaltinio. Daugėjo tokių, kurie įsiskolino už komunalines paslaugas, skolos tolygiai
didėjo. Atsirado namų „vaiduoklių“ su išdaužytais, užkaltais ar užmūrytais
langais. 2007 m. du daugiabučiai buvo visiškai negyvenami. Šių procesų pasekmė – labai sumažėjusios nekilnojamojo turto kainos. Butą galima buvo
nusipirkti už simbolinę vieno lito kainą. Tuo pat metu Vilniuje vyko panašūs
procesai. Kaip spartėjančios socialinės diferenciacijos pasekmė išryškėjo asocialių žmonių grupė, kurie taip pat buvo prasiskolinę ir nusigyvenę. Dažniausiai
– tai asocialūs asmenys. Tuo pasinaudojo apsukrūs verslininkai. Jie supirko
iš šių vilniečių butus, padengdami jų skolas, ir mainais nupirko jiems butus
Didžiasalyje. Tai buvo apsukrus verslo sprendimas, bet, vertinant socialiniu
požiūriu, pražūtingas Didžiasaliui. Kas gi įvyko vėliau?
Praradusi pagrindinį pajamų šaltinį (darbą kombinate), vietos bendruomenė turėjo ieškoti naujų būdų, kokią veiklą vykdyti, kad gyvenvietė vėl
ekonomiškai atsigautų. Be abejonės, reikėjo ir valstybės paramos. Tačiau
tokia įtempta situacija sutelkė vietos bendruomenę. Padedant savivaldybei
ir rėmėjams iš JAV, buvo įkurtas bendruomenės centras, atidaryta valgykla
skurstantiems, nupirkta technikos ir įrankių žemei dirbti. Didžiasalyje po

Nors Didžiasalis turi gyvenvietės, bet ne miesto statusą, šio pavyzdžio aptarimas vertingas tuo, kad lygiai tokie pat procesai gali vykti atskiruose miestų rajonuose, vykstant
ekonominiams pokyčiams ir keičiantis vietos bendruomenei.
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truputį pradėjo formuotis komuna. Būtent dėl bendruomenės sutelktumo
pastaraisiais metais ekonominė situacija Didžiasalyje stabilizavosi ir šiek tiek
pagerėjo. Gyvenvietėje veikia siuvykla ir verslo centras. Žinoma, Didžiasalyje ekonominė situacija nepasiekė vidutinio šalies lygio. Tačiau tai yra
pavyzdys, kaip vietos bendruomenės sutelktumas gali užkirsti kelią visiškam
gyvenvietės nuskurdimui ar iširimui.
Šalia sutelktos bendruomenės Didžiasalyje gyvena ir atvykėliai iš Vilniaus. Viena vertus, dėl socialinių įgūdžių stokos jiems buvo sunku įsilieti į vietos bendruomenę (alkoholizmas, degradacija). Miesteliui „zombių“
etiketė prilipo būtent dėl jų. Antra vertus, pati vietos bendruomenė juos
mėgino integruoti. Įsteigta anoniminių alkoholikų grupė kai kuriems padėjo sustabdyti besaikį gėrimą. Didžiasalio bendruomenės centro vyriausiojo
organizatoriaus E. Spėčiaus teigimu, „Didžiasalio naujakurių keliai susiklostė
trejopai – maža dalis išbrido iš bėdų, susitvarkė dokumentus, netgi rado darbą,
kiti geria toliau, o treti jau baigė savo žemiškąją kelionę“82.
Taigi Didžiasalis yra pavyzdys, kaip, pirma, ekonominiai ir, antra, vietos
bendruomenės, pokyčiai gali paskatinti ar sustabdyti socialinę dezorganizaciją.

Paprastai saugumo jausmą užtikrina bendruomenės stabilumas.
Stabilumas reiškia, jog bendruomenė nuolat atsinaujina: jos teritorijoje gyvena to paties socialinio sluoksnio žmonės, o naujakuriai lengvai
įsilieja į bendruomenę ir jos veiklą. Pavojus kyla tada, kai sutrikdomas
šis atsinaujinimo procesas. Veiksniai, kurie gali jį sutrikdyti, yra šie:
stambūs miesto plėtros projektai, kai nugriaunami senieji pastatai ir
statomi nauji; nekilnojamojo turto įkeitimas arba investicijos į jį. Dėl
jų gali pasikeisti net ten gyvenęs socialinis sluoksnis. Pavyzdžiui, renovuojant Vilniaus senamiesčio dalis bei plečiantis centrui, reikšmingai
pasikeitė Užupio ir Šnipiškių mikrorajonų gyventojų socialinė sudėtis.
Anksčiau gyvenusį mažų pajamų sluoksnį beveik išstūmė pasiturintys
gyventojai.
Bendruomenių gyvenimą mikrolygmeniu gali paveikti ir makroekonominiai procesai. Pavyzdžiui, ekonominio pakilimo metu, kai gyventojai
Ištrauka iš straipsnio „Didžiasalio žmonėms įgriso „zombių“ etiketė“: http://www.valstietis.
lt/Priedai/Gimtasis-krastas/Didziasalio-zmonems-igriso-zombiu-etikete (žr. 2009-01-5).
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turi galimybių pasiimti banko paskolas ir pirkti būstus (namus ar butus),
dažniausiai naujakuriai rūpinasi savo naujai įsigytu būstu bei jį supančia
aplinka, taip stiprėja neformali socialinė kontrolė. Ir atvirkščiai, ekonominė
recesija anksčiau buvusius gyvybingus rajonus gali paversti nuskurdusiais
lūšnynais, kuriuose plinta smulkūs viešosios tvarkos pažeidimai, o vėliau
ir nusikaltimai. Kai toks irimo procesas įsibėgėja, bendruomenė gali nebepajėgti jo sustabdyti. Prasidėjus dezorganizacijai, senieji gyventojai, kurie
turi lėšų (paprastai aukštesnysis ar vidurinis sluoksnis), išsikelia kitur. Lieka
gyventi tie, kurie neturi finansinių galimybių nusipirkti kito būsto patrauklesnėje vietoje. Tuomet jie prisitaiko kitaip, psichologiškai atsiriboja nuo
aplinkos: nustoja ja rūpintis ir nereaguoja į ten vykstančius pažeidimus.
Tokiuose rajonuose atsiranda naujų atsitiktinių gyventojų, kurie nepritampa ir net neketina integruotis į vietos bendruomenę. Dažnėja socialinės
dezorganizacijos apraiškos, didėja nusikaltimų baimė.
Taigi, sprendžiant saugumo mieste užtikrinimo problemas, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kad nusikaltimai ir viešosios tvarkos pažeidimai, kurie gali sukelti nesaugumo jausmą – tai tik gilesnių procesų indikatoriai. Todėl miestą reikia suvokti kaip tarpusavyje susijusių dalių
visumą, kur, pasikeitus vienai, keičiasi ir visos kitos. Socialiniam miesto
rajonų, o tiksliau – ten gyvenančių bendruomenių, gyvenimui didelės
įtakos turi fizinis miesto planavimas. Norint tai suprasti, reikia pasitelkti
ekologinį požiūrį. Jis paaiškina, kaip fizinės aplinkos formavimas leidžia
kontroliuoti socialinę sferą ir kaip neapgalvota miesto plėtra gali sukelti
saugumo problemų. Šis požiūris pristatomas kitame skyriuje.

3.2. Geografinis ir architektūrinis
požiūris į miesto saugumo problemą
Gyvenimo kokybę mieste lemia daugelis veiksnių. Gyvenamoji aplinka – vienas iš jų. Gerai žmogaus savijautai svarbu daugelis dalykų: nuo
buto ar gyvenamojo namo suplanavimo iki to, ar prie namų yra patogūs kiemai, rekreacinės zonos, kuriose galima pailsėti, kaip patogiai ir
greitai galima susisiekti su miesto centru ir pan. Gyvenimo kokybei turi
įtakos ir gyvenamosios aplinkos saugumas bei rizikos tapti nusikaltimo
auka lygis. XX a. pradžioje Čikagos ekologinės mokyklos atstovai (R. Parkas, E. Burgessas, C. R. Shaw, H. D. McKay) pirmieji prabilo apie tai, jog
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miesto zonų išsidėstymas, o tiksliau – gyventojų sudėtis jose, gali lemti
tam tikros rūšies nusikaltimų plitimą, taip pat ir saugumo būklę. Praėjus
šimtmečiui, vėl sugrįžtama prie šių idėjų. Kriminologai atkreipia dėmesį,
jog nusikaltimus, taigi ir saugumą, gali lemti ne tik miesto rajonų / zonų
išsidėstymas, bet ir atskirų pastatų architektūra. Apie tai reikia galvoti iš
anksto, kad stichiška miesto plėtra nesudarytų sąlygų nusikaltimams.
3.2. Lietuvos miestai:
socialinė segregacija ir naujieji
urbanistiniai getai
Apie urbanistinius getus užsienio mokslininkai kalba jau seniai. Tačiau
Lietuvoje ši tematika dar nauja. Vilniaus universiteto docentas filosofas
Nerijus Milerius vienas pirmųjų prabilo apie socialinių getų formavimosi
prielaidas Lietuvoje. Savo straipsnyje „Lietuvos miestai: socialinė segregacija ir
naujieji urbanistiniai getai“ filosofas kalba apie urbanistinius getus – vadinamąsias izoliuotas ir nuo kitų miesto erdvių atskirtas teritorijas. Pavyzdžiui,
XX a. JAV jos formavosi rasiniu pagrindu. Miestuose skirtingų rasių žmonės
judėjo skirtingomis kryptimis: baltieji – į miesto pakraščius, į privačių namų
kvartalus, juodieji afroamerikiečiai – į pigesnes miesto vidines teritorijas.
Miestų gyventojai pasiskirstė ne tik rasinės, bet ir socialinės priklausomybės
pagrindu. Urbanistinių getų ribas formavo socialiniai veiksniai, bet ne fizinės sienos. Kaip akivaizdų socialinio geto pavyzdį autorius pateikia Harlemo
kvartalą Niujorke. Anksčiau buvęs turtingųjų, vėliau jis tapo „atskirtųjų“
kvartalu.
Filosofo manymu, dabar daugiau socialiniai nei rasiniai veiksniai lemia
panašių getų susidarymą. Pavyzdžiui, atskiros teritorijos gali susidaryti pagal
finansines pajamas ar etninę priklausomybę. Autorius mini britų humanistinės geografijos specialistę Doreen Massey. Ji, kalbėdama apie atskirtį, pateikia britų pensininko, kuris gyvena apleistame miesto rajone, sėdi savo vieno
kambario bute, valgo pigiausią maistą, žiūri TV, vakarais bijo išeiti iš namų,
pavyzdį. Socialinis getas susiformuoja tada, kai taip atskiriami ir izoliuojami
ne pavieniai žmonės, bet dauguma to kvartalo gyventojų. Jie tiesiogiai nėra
diskriminuojami, tačiau jų galimybės realizuoti savo teises ir pomėgius yra
labai menkos.
Filosofo pastebėjimu, apie socialinių getų susidarymą Lietuvoje reikia
kalbėti jau dabar, stebint pokyčius, vykstančius Lietuvos miestuose. Jo manymu, galima svarstyti, ar gausėjant imigrantų srautui, Lietuvos miestuose
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nesusidarys rasiniai getai – China Towns. Taip pat galima ir būtina nagrinėti
etninių getų, tokių kaip romų taborų, klausimą. Tačiau pirmasis atvejis,
filosofo manymu, tai tėra ateities prognozė. Antrasis – romų taboro – atvejis
yra opi ir skaudi vietinio pobūdžio problema.
Socialiniai getai Lietuvoje dar nėra tokie akivaizdūs, tačiau prielaidos
jiems formuotis jau ryškėja. Lietuvos mastu atskiri miestai – getai, kur,
pardavę būstus didžiuosiuose miestuose, persikėlė finansinių išteklių stokojantys ar „asocialiais“ vadinami asmenys, jau egzistuoja. Autorius kelia
retorinį klausimą, kaip greitai tokie getai galėtų susiformuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų erdvėse; taip pat ar paskiruose Lietuvos miestų
rajonuose jau yra susitelkusi kritinė masė miestiečių, kuri pagal minėto britų
atvejo analogiją gyventų apleistuose, yrančiuose namuose, kuriems renovuoti neturėtų lėšų, bandytų išgyventi už socialines pašalpas ar pensijas, valgytų
pigiausią maistą, kaip vienintelę pramogą žiūrėtų vien TV, vakarais dėl išteklių stokos būtų įkalinti savo varganuose būstuose.
Filosofo manymu, miesto erdvių išsisluoksniavimas į „prestižinius“ ir
„neprestižinius“ rajonus jau įsibėgėjęs. Tačiau, anot jo, tokia miesto gyventojų diferenciacija teritoriniu požiūriu dar nebūtinai atitinka socialinę
diferenciaciją. Kitaip tariant, „varguolių“ galima surasti ir „turtingųjų“
rajonuose, ir atvirkščiai. Autorius atkreipia dėmesį, kad ilgą laiką miesto
erdvių diferenciaciją turtiniu pagrindu stabdė ir būsto poreikis, vienodinantis senos statybos ir naujos statybos būstų kainas. Tačiau turtinė
diferenciacija, laikui bėgant, tik didės, o tai spartins radikalesnį miesto
erdvių išsisluoksniavimo procesą.
Autorius cituoja Mike’o Daviso teiginį, kad šiandienos miestai skaidosi
į turtingųjų urbanistines „tvirtoves“, uždaras urbanistines ląsteles, saugomas
nuo „prašalaičių“ akių ir „perėjūnų“, ir „teroro“ erdves, kur gyvena mažiausiai
socialiai apsaugoti ir menkiausius finansinius išteklius turintys, linkę nusikalsti ir todėl nuolat prižiūrimi ir kontroliuojami žmonės. Akivaizdu, kad tokie
du poliai mūsų miestuose jau egzistuoja. Tačiau ar praraja tarp šių polių taps
tokia didelė, kad netrukus kalbėsime apie getus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje?
O gal egzistuoja prevenciniai saugikliai, kurie, nepaisant globalių tendencijų ir
turtinės diferenciacijos, neleistų tokiems getams susiformuoti?
Šaltinis: Nerijus Milerius „Lietuvos miestai: socialinė segregacija ir naujieji
urbanistiniai getai“83, www.bernardinai.lt
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XIX a., kai dar vyravo individualistinis pozityvistinis nusikaltimų
aiškinimas, nusikaltimų plitimą mėginta sieti su gamtiniais veiksniais,
tokiais kaip: oro temperatūra, klimato drėgnumas ir pan. (paminėtini
E. Huntingtono, S. J. Kaplano ir W. H. Millerio atlikti tyrimai). Tačiau
XX a. šiuos aiškinimus pakeitė ekologinės mokyklos idėjos. Jos atstovai
C. Shaw ir H. McKay savo tyrimais pradėjo tradiciją, kuri dabar gerai žinoma kaip „nusikaltimų žemėlapiai“ (angl. crime mapping). Jie sudarė 50
nusikaltimų žemėlapių atskiriems miesto rajonams ir padarė išvadą, jog
nusikaltimai plinta pagal tam tikrą geografinę logiką: nusikaltimų skaičius ir rūšis konkrečiame rajone priklauso nuo to, kiek rajonas yra nutolęs
nuo miesto centro.84 Tiesa, ne visi nusikaltimai plinta pagal šią logiką ir
yra būdingi būtent miestui. Pavyzdžiui, grobstymas, apiplėšimai, vandalizmo aktai, dokumentų klastojimas yra pasiskirstę gana tolygiai, nesvarbu, ar tai miestas, ar kaimas. Tačiau kitų rūšių nusikaltimų plitimas
priklauso nuo socialinių demografinių miesto veiksnių.
3.2.1. Nusikaltimų žemėlapiai
Nagrinėdami nusikaltimų problemą mieste, geografinio / ekologinio
požiūrio šalininkai atkreipia dėmesį ir į socialinę demografinę gyventojų
sudėtį bei jų pasiskirstymą atskiruose miesto rajonuose. Nagrinėjamos
tokios gyventojų charakteristikos kaip: etninė priklausomybė, pilietinis statusas (pvz., imigrantai), šeimos dydis, priklausomybė kuriai nors
konfesijai. Iš to daromos tam tikros išvados. Pavyzdžiui, rajonuose, kur
gyvena daug jaunų šeimų ir auga paaugliai vaikai, galima tikėtis nemažai viešosios tvarkos pažeidimų. Taip pat ir miesto rajonuose, kuriuose
įsikūrusios imigrantų šeimos, gali kilti specifinių problemų, ypač jeigu
šiai socialinei grupei sunku integruotis į visuomenę (rasti darbą ir pan.).
Be to, atkreipiamas dėmesys į atskirų rajonų industrializacijos laipsnį,
vyraujančią būstų nuosavybės formą ir pan.
JAV kriminologai N. Morrisas ir G. Hawkinsas teigia, kad nusikaltimai
yra kaina, kurią visuomenė moka už išsivystymą.85 Šią mintį pirmasis išsa-
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Harries K. D. The Geography of Crime and Justice. McGraw-Hill, 1974, p. 8.
Ten pat, p. 115.
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kė prancūzų sociologas E. Durkheimas. Urbanizaciją ir industrializaciją jis
siejo su bendruomenių irimu ir neformalios socialinės kontrolės silpnėjimu.
Tačiau nusikaltimų, taip pat ir kitų socialinės dezorganizacijos neigiamų
padarinių visiškai išvengti neįmanoma. Ypač jų pagausėja socialinių pokyčių metu. Manyti, kad galima sukurti visuomenę be nusikaltimų – naivu. Tačiau tai, ką realiai galima padaryti – mėginti kontroliuoti jų skaičių.
Reikia pabrėžti, jog geografinis ar ekologinis požiūris tiesiogiai nepaaiškina,
kodėl įvyksta vienas ar kitas nusikaltimas, kokios priežastys paskatina konkrečius asmenis nusikalsti. Tačiau, panaudojus geografinį ir ekologinį požiūrius, galima išsiaiškinti aplinkybes, kuriomis susikuria palankiausios sąlygos
nusikaltimams plisti. Nustatytus dėsningumus galima panaudoti miesto
planavimui. O tais atvejais, kai jau nieko negalima pakeisti, galima bent
paaiškinti, kodėl vienuose miesto kvartaluose kriminogeninė situacija yra
prastesnė nei kituose. Pavyzdžiui, nusikaltimų žemėlapiai parodo jų pasiskirstymą mieste. Šalia padarius žemėlapius, kurie atspindėtų gyventojų socialines demografines charakteristikas (etninė sudėtis, pajamų grupės ir pan.),
galima ieškoti sąsajų su kriminogenine padėtimi ir mėginti ją paaiškinti.
Nusikaltimų žemėlapiai
Nusikaltimų žemėlapius reikia suvokti kaip bendros Geografinės informacijos sistemos (GIS) dalį. Šią sistemą sudaro informacijos sisteminimo ir
analizės būdai, kurie leidžia geriau suprasti nusikalstamo elgesio modelius.
Nusikaltimų žemėlapiai parodo nusikaltimų paplitimą erdvėje. Juos siejant
su kitais nagrinėjamos geografinės teritorijos veiksniais, galima rasti paaiškinimus, kodėl nusikaltimai įvyksta būtent tam tikrose vietose, tam tikru
metu. Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje policija plačiai taiko nusikaltimų žemėlapius. Pavyzdžiui, JAV nuo 1997 m. vykdoma Žemėlapių ir
analizės viešajam saugumui programa (Mapping & Analysis for Public Safety
(MAPS) program). Šią programą įgyvendina tiek mokslininkai, tiek praktikai. Taip užtikrinama teorijos ir praktikos sąsaja. Pagal MAPS programą
yra remiami visi tyrimai, kurie susiję su erdviniais nusikaltimų aspektais:
žemėlapių sudarymu, jų sudarymo metodikos tobulinimu ir pan.86
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Nusikaltimų žemėlapiai yra nusikaltimų analizės sudedamoji dalis.
Pagrindinės nusikaltimų žemėlapių funkcijos yra šios:
1. atlikti vizualinę ir statistinę nusikaltimų ir kitų įvykių paplitimo
erdvėje analizę;
2. integruoti kokybiškai skirtingus duomenis (gyventojų surašymo
duomenis, mokyklų informaciją ir nusikaltimų statistiką) vienoje apibrėžtoje geografinėje erdvėje;
3. pateikti analizės rezultatus lengviau suprantama vizualine forma ir
pristatyti juos platesnei auditorijai.87
Nusikaltimų žemėlapiai naudojami trijų tipų analizei: taktinei, strateginei ir administracini.
10 pav. Nusikaltimų analizės schema88

Taktinė nusikaltimų analizė. Taktinė nusikaltimų analizė reiškia,
kad nusikaltimų žemėlapyje užfiksuojamas tik konkretus laiko momentas ir jame pažymimi tuo metu įvykę nusikaltimai. Pažymima, kurioje
vietoje ir koks nusikaltimas įvyko, pavyzdžiui: vagystė iš daugiabučio ar
prekybos centro, automobilio vagystė tam tikroje gatvėje ir pan. Tokia
nusikaltimų analizė gali padėti apčiuopti nusikaltimų telkinius ir besiformuojančius nusikaltimų modelius.

Boba R. Crime Analysis and Crime Mapping. Sage publications, 2005, p. 38.
Parengta pagal: Boba R. Crime Analysis and Crime Mapping. Sage publications, 2005,
p. 61.

87

88

91

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

Strateginė nusikaltimų analizė. Šiuo atveju nusikaltimų žemėlapiai
naudojami ilgalaikiams tikslams. Pasitelkus juos, duomenys kaupiami ilgesnį laiką ir analizuojami ryšiai tarp nusikaltimų ir socialinės netvarkos
indikatorių. Pavyzdžiui, atkreiptas dėmesys, kad ten, kur yra daug neprižiūrimos nuosavybės, padaugėja ir vagysčių. Strateginė nusikaltimų analizė
padeda: suformuluoti rekomendacijas, kaip išdėstyti turimus išteklius laike
ir erdvėje (kokioje miesto vietoje, kuriuo paros metu, kiek nusiųsti policijos
patrulių); nustatyti besiformuojančius nusikaltimų modelius tam tikrose
erdvėse (pvz., kokie nusikaltimai plinta aplink mokyklas, barus, priklausomybės ligų centrus ir pan.); apskaičiuoti nusikaltimų lygį (apskaičiuoti,
kiek vienam namų ūkiui tenka apiplėšimų toje vietovėje); nustatyti, kur
būriuojasi atskiros socialinės grupės (pvz., paaugliai); kokios yra atskirų socialinių grupių dažniausios buvimo vietos ir judėjimo trajektorijos (kokiais
maršrutais moksleiviai eina į mokyklas; kur išsidėstę narkotikų platinimo ir
prostitucijos tinklai) ir pan.
Administracinė nusikaltimų analizė. Nusikaltimų žemėlapiai yra
vertingas įrankis policijai, tyrėjams ir žiniasklaidai, kai reikia pateikti informaciją apie nusikaltimus visuomenei. Interneto svetainės ir žinių laidos gali nuolatos rodyti tokius žemėlapius. Taip pat ir policija gali juos
publikuoti, pateikdama papildomus paaiškinimus gyventojams.
3.3. Saugaus miesto žemėlapis
Vilniaus savivaldybėje
2006 m. Vilniaus savivaldybei bendradarbiaujant su vyriausiuoju policijos komisariatu, buvo parengtas Saugaus miesto žemėlapis. Žemėlapyje
buvo pavaizduotas nusikaltimų lygis pagal seniūnijas. Šio projekto įgyvendinimas išryškino pagrindinę problemą: norint parengti tokius žemėlapius,
nėra tiesioginio priėjimo prie duomenų. Vyriausiojo policijos komisariato
darbuotojai rankiniu būdu turėjo pildyti lenteles apie nusikaltimus pagal
seniūnijas. Tuo metu, o ir dabar, savivaldybė neturėjo galimybės prisijungti
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenų bazių. Dėl
to, kad negalima buvo papildyti ir atnaujinti duomenų, projektas buvo momentinis. Dėl šios priežasties šiuo metu žemėlapis nėra viešinamas.
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Projekto autoriai teigia, jog toks žemėlapis reikalingas ir naudingas daugeliui socialinių grupių: vietos gyventojams, miesto plėtros specialistams,
privatiems investuotojams, verslininkams. Atsiradus galimybėms naudotis
VRM duomenų baze, nusikaltimų lygio žemėlapiai galėtų būti pateikiami ir
ateityje, taip pat ir kituose Lietuvos miestuose.

Šaltinis: Vilniaus savivaldybės archyvas: http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/46/
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Pirmieji nusikaltimų žemėlapiai buvo pradėti daryti dar XIX a. Tačiau, kaip jau minėta, XX a. pradžioje (apie 1920–1930 m.) intensyviau
juos pradėjo sudarinėti Čikagos ekologinės mokyklos atstovai. Jie ieškojo
nusikaltimų lygio sąsajų su skurdu ir socialinės dezorganizacijos lygiu
konkrečiame miesto rajone. Nuo 1980 m., patobulinusi metodiką, nusikaltimų žemėlapius pradėjo naudoti ir policija. Intensyviausiai jie taikomi nuo 1990 m. Remiant valstybei, JAV buvo įsteigti specialūs nusikaltimų žemėlapių sudarymo centrai, ištobulėjo technologijos ir paplito
Compstat89 statistikos programos naudojimas. Tai ir lėmė šių žemėlapių
išpopuliarėjimą.
Pastaruoju metu dauguma didesnių policijos komisariatų JAV naudoja
modifikuotas nusikaltimų žemėlapių formas.90 Šie žemėlapiai naudojami
keliais tikslais: pateikti pareigūnams ir nusikaltimų tyrėjams informaciją
apie nusikaltimų vietą; nuspręsti, kaip paskirstyti policijos pajėgas miesto
teritorijoje; įvertinti policijos intervencijų poreikį; informuoti gyventojus apie nusikaltimus ir atskirų mikrorajonų būklę; fiksuoti pakartotinius
pranešimus apie nusikaltimus.
3.4. Problemos, vertinant kriminogeninę situaciją
miesto rajonuose: Šnipiškių atvejis I
Sėkmingam saugumo užtikrinimui mieste ir nusikaltimų prevencijos
programoms labai svarbu tinkamai įvertinti situaciją kiekviename miesto rajone. Šią informaciją paprastai žino policijos komisariatai. Tačiau ji
neprieinama vietos gyventojams ar seniūnams. Todėl verta paminėti gerus pavyzdžius, kai pačios vietos bendruomenės imasi iniciatyvos vertinti

Compstat – tai policijos darbo strategija, kai nusikaltimų situacija analizuojama ir sprendimai priimami renkant statistinius duomenis ir sudarinėjant nusikaltimų žemėlapius
naudojantis specialiomis kompiuterinėmis programomis. Šią strategiją apie 2000-uosius
sukūrė Niujorko policijos departamentas. Vėliau ją pradėjo taikyti ir kitos JAV policijos
nuovados.
90
Reikia atkreipti dėmesį, jog nusikaltimų žemėlapius sudarinėja ne nusikaltimų analitikai,
bet žemėlapių specialistai. Kaip ir pirmieji, jie taip pat dirba policijoje, tačiau jų išsilavinimas ir kompetencija kur kas aukštesni nei analitikų. Atitinkamai ir tokių specialistų darbas
vertinamas brangiau, todėl juos paprastai samdo tik didesni policijos komisariatai.
89
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savo situaciją ir spręsti problemas. Šiuo tikslu paminėtinas Teisės instituto
2003 m. atliktas užsakomasis tyrimas „Šnipiškių mikrorajono kriminogeninės situacijos apibūdinimas“. Tyrimas ne tik leido apibūdinti situaciją,
bet ir atskleidė problemas, kurios kiltų, jei nusikaltimų prevencijos iniciatyvų imtųsi to rajono gyventojai. Tyrimą užsakė nevalstybinis vaikų darželis
„Nendrė“. Jo tikslas – įvertinti kriminogeninę situaciją Šnipiškių rajone,
atkreipiant dėmesį į nepilnamečių padaromus nusižengimus.
Šnipiškės yra palyginti nedidelis Vilniaus miesto mikrorajonas, besiribojantis su miesto centru. Tyrimo metu nustatyta, kad jame nemažai objektų,
kurie yra patrauklūs nusikaltimams. Taip pat šiame rajone 50 % gyventojų
yra socialiai remtini, jame įsikūręs ir čigonų taboras. Atkreiptas dėmesys, jog
kavinių ir barų tinklas išsidėstęs greta miegamųjų rajonų. Taip pat tyrimo
metu buvo surinkta informacija apie mokyklas lankančius ir jų nelankančius
vaikus; statistika apie paauglius, įtrauktus į nepilnamečių įskaitą; šeimas, kurioms reikalinga socialinė parama; taip pat tas, kurios yra „probleminės“ ir
linkusios į nusikaltimus.
Surinkus tokio pobūdžio informaciją, toliau buvo mėginta analizuoti
duomenis apie tame rajone padarytus nepilnamečių nusižengimus. Čia išryškėjo rimta problema: kol kas Lietuvoje yra kaupiami ir prieinami duomenys apie nusižengimus / nusikaltimus tik visame mieste. Kaip jie pasiskirsto
po miesto rajonus, negalima įvertinti, nes nusižengimų atvejai registruojami
popierinėse kortelėse rankiniu būdu, o, suvedant į elektroninę duomenų
bazę, nėra pažymimas rajonas. Todėl tyrėjai, remdamiesi popierinių kortelių
duomenimis, turėjo patys suskaičiuoti nepilnamečių padarytus nusižengimus Šnipiškių mikrorajone. Atlikta analizė parodė, kad nepilnamečių padarytų nusižengimų lygis tame rajone nebuvo didesnis nei kituose (pavyzdžiui,
Žirmūnuose nepilnamečiai padarė 17 nusikaltimų, o Šnipiškėse – 7). Tai
daugiausia turtinio pobūdžio nusikaltimai: vagystės, apiplėšimai. Nepilnamečių padaryti smurtiniai nusikaltimai buvo reti. Nepilnamečių reikalų pareigūnai įvardijo, jog rajone veikia dvi nepilnamečių grupuotės, kurios daro
nusikaltimus bei kelia kitų problemų.
Nagrinėjant kriminogeninę padėtį, buvo nustatinėjama, kokiose vietose ir kokiu laiku nepilnamečiai dažniausiai padaro nusikaltimus. Mėginta
išskirti pavojingiausią vietą Šnipiškėse. Statistiniai duomenys parodė, kad
dauguma nusikaltimų padaromi viešosiose vietose (10), o būtent gatvėse
(7): Širvintų g. apie 19 val. (vagystės), Konstitucijos pr. 25, Jaunimo ir
moksleivių centras (14–15 val.), Kalvarijų / Žvejų g. sankryža (13–15 val.).
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Nepilnamečių reikalų pareigūnai atkreipė dėmesį į tai, kad iki 2003 m.
viena iš vietų, kur nepilnamečiai daugiausia padarydavo nusikaltimų,
buvo Universalinė parduotuvė ir teritorija prie Baltojo tilto, ypač masinių
renginių metu, taip pat apleistos teritorijos prie „Šanchajaus“. Uždarius
Universalinę parduotuvę (remontui) ir prasidėjus Vilniaus savivaldybės ir
kitų didelių komercinių pastatų statyboms (teritorijoje prie „Šanchajaus“),
gerokai sumažėjo nusikaltimų skaičius. Vėliau tos vietos tapo vienos ir ramiausių Šnipiškių rajone.
Šis tyrimas parodė, jog, vykdant nepilnamečių nusikaltimų prevenciją,
nepakanka situacijos analizės viso miesto mastu. Būtina nagrinėti atskirus
mikrorajonus ar net jų dalis, fiksuojant tiek nusikaltimų vietą, tiek laiką. Iš
to galima daryti ir bendresnę išvadą: siekiant įvertinti situaciją ir parinkti
tinkamiausias nusikaltimų prevencijos priemones, būtina kaupti informaciją apie nusikaltimus ir gyventojus ne viso miesto, bet atskirų mikrorajonų
pagrindu.
Šaltinis: Teisės institutas, tyrimo „Šnipiškių mikrorajono kriminogeninės situacijos apibūdinimas“ ataskaita

Nusikaltimų žemėlapių pavyzdžiai
Nusikaltimų žemėlapiai yra naudinga informacijos pateikimo ir analizės priemonė tiek nusikaltimų analitikams, tiek kitiems specialistams,
tiek plačiajai visuomenei. Todėl įdomu apžvelgti tinkamiausius būdus
vienos ar kitos rūšies informacijai pateikti.
Taškiniai žemėlapiai
Registruojant nusikaltimus, reikia žinoti labai tikslią jų vietą (gatvę,
skersgatvį, namą ir pan.). Tik tada galima sudarinėti taškinius žemėlapius. Žinoma, jie aktualūs tik tada, kai nusikaltimo vieta yra apskritai
svarbi (pvz., kitaip nei užpuolimų atvejais, nagrinėjant sukčiavimą stambiu mastu, nusikaltimo vieta nesvarbi). Tokia informacija gali būti naudinga tiek nusikaltimų analitikams, tiek miesto architektams ar projektų
vystytojams. Tačiau šie žemėlapiai netinka, jei nusikaltimai fiksuojami
ilgą laiką, ypač jei jie turi tendenciją pasikartoti vienoje ir toje pačioje
vietoje. Tuomet žymimi taškai persidengia, žemėlapis persipildo ir tampa
neaišku, koks yra nusikaltimų lygis. Taškiniai žemėlapiai gali būti naudojami ir strateginiams objektams žymėti. Pavyzdžiui, galima sužymėti visas
96
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miesto mokyklas ir nustatytas narkotinių medžiagų platinimo vietas. Paskui galima nagrinėti, ar egzistuoja sąsaja tarp šių vietų.
Linijinis žymėjimas
Žemėlapiuose galima naudoti ir linijinį žymėjimą. Linijos gali simbolizuoti: gatves, upes, elektros linijas, autobusų maršrutus ir pan.
11 pav. Taškinis ir linijinis nusikaltimų žymėjimas91

Žemėlapiai, naudojant statistinius simbolius
Norint pavaizduoti nusikaltimų intensyvumą, paprasčiausias būdas
tai padaryti – teritoriniuose vienetuose įrašyti ten įvykusių nusikaltimų
skaičių. Tačiau tokiu atveju nėra prasmės braižyti žemėlapių. Visa tai
galima pavaizduoti ir lentelėje. Žemėlapio paskirtis – padėti nesunkiai ir
greitai suvokti, kaip ir kokie nusikaltimai yra paplitę erdvėje. Todėl sudarant žemėlapį, skirtinguose rajonuose pateikiami statistiniai simboliai,
kurie parodo tiek nusikaltimų įvairovę, tiek dažnį. Pavyzdžiui, galima
naudoti pyrago formos grafikus arba stulpelines diagramas. Tai leidžia
pavaizduoti ir skirtingo pobūdžio informaciją: smurtinių nusikaltimų ir

91

http://www.policefoundation.org/pdf/introguide.pdf.
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skurdo lygį. Arba galima parodyti, kaip konkrečios seniūnijos gyventojai
balsavo už kokio nors įstatymo priėmimą (pvz., referendumas dėl leidimo įsigyti ginklus, JAV) ir tose seniūnijose įvykusių susišaudymų skaičių. Tokie žemėlapiai leidžia pateikti tiek kokybinę (kokie nusikaltimai),
tiek kiekybinę informaciją (kiek jų įvyko). Reikia visada pagalvoti, kokie
simboliai vaizdingiausiai perteiks informaciją (skritulinės diagramos, histogramos ir pan.). Taip pat reikia iš anksto numatyti, kokio dydžio bus
visas žemėlapis, kad jame pateikiami simboliai nebūtų per dideli. Žemėlapių negalima perpildyti.
12 pav. Nusikaltimų žemėlapis su grafikais92 (Smurtiniai nusikaltimai JAV)

Tankumo žemėlapiai
Tankumo žemėlapiai leidžia erdviškai pavaizduoti plotus, kuriuose
yra vienodas nusikaltimų lygis. Taip išskirtų plotų ribos nebūtinai sutampa su realių objektų ribomis (pvz., atskiro gyvenamojo rajono, parko,
mokyklos teritorijos ar pan.).

92

http://contexts.org/graphicsociology/2009/02/17/typical-crime-map-victimization/.
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13 pav. Nusikaltimų tankumo žemėlapis93

Poligoninis žymėjimas
Poligoninis žymėjimas reiškia, kad, naudojant geometrines figūras,
apibrėžiami kokie nors realūs plotai. Kitaip nei tankumo žemėlapiuose,
poligonais (geometrinėmis figūromis) galima pavaizduoti realių objektų
(parkų, mokyklų teritorijų, policijos komisariatų veiklos zonų ir pan.) ribas. O šiose zonų ribose taškais ar kitais simboliais žymimi nusikaltimai.
14 pav. Poligoninis nusikaltimų žymėjimas94

93
94

http://web.mit.edu/wplp/course/f98stud/pu/images/fm_prcrm.jpg.
http://www.nysgis.state.ny.us/outreach/gist/images05/Niagara2.jpg.
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Vaizdinis žymėjimas
Vaizdiniam žymėjimui paprastai naudojamos nuotraukos, padarytos
iš lėktuvo ar palydovo. Tokios nuotraukos leidžia labai tiksliai parodyti
detales: gatves, pastatus, automobilių stovėjimo aikšteles, kraštovaizdžio
objektus ir pan. Taip galima pavaizduoti ir gyvenamųjų namų kvartalus
ar kt. objektus.
15 pav. Miesto fragmento vaizdavimas iš palydovo (Vilniaus miesto fragmentas)

Buferinis žymėjimas
Buferinis žymėjimas – tai žymėjimo būdas, kai aplink kokį nors
objektą yra apibrėžiama jį supanti teritorija tam tikru spinduliu (pvz.,
100 m aplink mokyklą). Pavyzdžiui, galima pavaizduoti teritoriją aplink
parką ir nagrinėti, ar tik ne tame pačiame plote dažniausiai sulaikomi
prekiautojai narkotikais. Buferinis žymėjimas labai patogus norint palyginti. Pavyzdžiui, galima apibrėžti teritoriją aplink naktinius klubus
50 m ir 100 m spinduliu ir pažiūrėti, kokiuose plotuose ir kokie nusikaltimai plinta.
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16 pav. Buferinis nusikaltimų žymėjimas95

Laipsniškas žymėjimas
Laipsniškas žymėjimas naudojamas tuomet, kai, varijuojant simbolių
dydžiais arba spalvomis, parodomas įvairių reiškinių intensyvumas (pvz.,
kiek vienoje ar kitoje vietoje padaroma nusikaltimų ir koks yra skurdo
lygis konkrečiame rajone). Pavyzdžiui, kuo didesnis apskritimas arba
kuo intensyvesnė spalva, tuo daugiau nusikaltimų įvyksta toje vietovėje.
Tačiau toks vaizdavimas netinka, jei vienu metu norima pateikti daug
informacijos.

95

http://www.emeraldinsight.com/fig/1810240106002.png.
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17 pav. Laipsniškas nusikaltimų žymėjimas96

Interaktyvūs nusikaltimų žemėlapiai
Interaktyvūs nusikaltimų žemėlapiai įkeliami į internetą ir yra prieinami elektroniniu būdu. Jie labai patogūs, nes pateikiamame meniu galima
rinktis įvairias nusikaltimų rūšis ir ekrane matyti, kaip jie paplitę vienoje
ar kitoje miesto vietoje. Tokiems žemėlapiams sudaryti naudojama speciali programinė įranga.

http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.ncjrs.gov/html/nij/mapping/images
/fig2-6.gif&imgrefurl=http://www.ncjrs.gov/html/nij/mapping/ch2_4.html&usg=__5lSw
EMj6R6QEbyLOO7BeVKwocTE=&h=221&w=414&sz=13&hl=lt&start=39&um=1&
tbnid=Dx5rg8HZR07jCM:&tbnh=67&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dgraduate%
2Bcircle%2Bmap%2Bcrime%26ndsp%3D20%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26start%3D2
0%26um%3D1.

96

102

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

18 pav. Interaktyvus nusikaltimų žemėlapis97

Svarstant, kokiais atvejais kokį žemėlapį geriau pasirinkti, verta atsižvelgti į kitų šalių patirtį ir pasinaudoti metodiniais patarimais.
Nusikaltimų žemėlapiai plačiai naudojami JAV. Apie juos daug medžiagos pateikiama įvairiose interneto svetainėse.98 Nusikaltimų žemėlapiai
yra patogi priemonė rinkti ir sisteminti informaciją, nustatyti dėsningu-

Paveikslo pavyzdys pateikiamas iš šios svetainės: http://images.google.lt/
imgres?imgurl=http://www.ci.longmont.co.us/police/crimemap/0108/basemap.
gif&imgrefurl=http://www.ci.longmont.co.us/police/crimemap/0108/monthly_map.htm
&usg=__0gVfej3OnFtr8WkDoGIlGSDBgIA=&h=470&w=600&sz=48&hl=lt&start=15
8&sig2=206I9_zCxZeFymQjJQHM2g&tbnid=H31NkzYkZloDkM:&tbnh=106&tbnw
=135&ei=nMl1SealMteD_gbUst3NCA&prev=/images%3Fq%3Dcrime%2Bmap%26sta
rt%3D144%26ndsp%3D18%26hl%3Dlt%26lr%3D%26sa%3DN.
98
Plačiau žr.: Nacionalinio instituto nusikaltimų žemėlapių tyrimo centras (National Institute of Justice Crime Mapping Research Center): http://www.ojp.usdoj.gov/nij/maps/; Hunterio koledžas: http://www.geography.hunter.cuny.edu/capse/projects/nij/crime.html.
97
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mus ir priimti sprendimus dėl nusikaltimų prevencijos. Tačiau norint
juos naudoti, būtina tiek bendra nusikaltimų apskaitos sistema, tiek tam
pasirengę specialistai.
Apskritai nusikaltimų žemėlapiai yra vienas iš galimų vadinamosios
Geografinės informacijos sistemos (GIS) rezultatų. GIS yra programinė
įranga, leidžianti vartotojui pateikti geografinius vaizdus: nuo paprasto
žemėlapio, kur objektai sužymėti taškais, iki trijų dimensijų vizualizacijų.
GIS leidžia pavaizduoti tiek erdvės, tiek laiko dimensijas. Ji leidžia modifikuoti, vizualizuoti, lyginti ir kitaip nagrinėti geografinius ir lentelių
duomenis. GIS primena Word programą. Pats vartotojas nusprendžia,
kokias programos funkcijas naudos. Naudojantis GIS, galima ne tik parengti popierinius žemėlapius, bet ir analizuoti statistinius duomenis. Šia
programa galima sujungti duomenis, juos varijuoti, atlikti statistinius
skaičiavimus.99 Taigi tiek nusikaltimų žemėlapių, tiek visos GIS galimybės yra plačios, todėl jomis galėtų pasinaudoti ir Lietuvos praktikai.
3.2.2. Saugumas miesto plėtros kontekste
Nusikaltimų žemėlapiai – tik būdas analizuoti ir aiškinti kriminogeninę situaciją. Kai nusikaltimai pradeda plisti, šį procesą sustabdyti kur
kas sunkiau nei užkirsti jiems kelią iš pat pradžių. Žinoma, galima imtis papildomų priemonių: numatyti daugiau policijos pajėgų, geriau apšviesti gatves, sutvarkyti nuniokotą aplinką, atlyginti padarytą žalą ir pan.
Tačiau egzistuoja ir kitas būdas. Norint sumažinti nusikaltimų skaičių,
galima iš anksto planuoti „nusikaltimams nepalankią“ aplinką. O tai siejasi su miesto plėtra.
Deja, tiek daugelyje pasaulio valstybių, tiek Lietuvoje, planuojant
miesto plėtrą, kol kas dar mažai ar visai neatsižvelgiama į saugumo aspektus. Šiam procesui daugiau įtakos turi ekonominiai stambių korporacijų
interesai ar konceptualios miesto architektų idėjos. Pastarieji įkvėpimo
semiasi iš modernių technologijų ar naujų medžiagų. Nemažą vaidmenį

Susipažinti su GIS galima ir internete. Pavyzdžiui, užsiregistravus svetainėje http://campus.esri.com, galima išklausyti virtualius mokymo kursus, kaip naudotis šia programa, ir
susipažinti su jos galimybėmis.
99
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atlieka ir architektūrinės mados. Taip miesto architektūroje mūrą pakeičia stiklas ir gelžbetonis, žemus pastatus – dangoraižiai, aptakias formas
– išgrynintos tiesios linijos ir kubistiniai elementai. Visi šie veiksniai ir
daugelis kitų, kartu paėmus, nulemia tai, koks sukuriamas miesto vaizdas. Ir nors miesto plėtros specialistai turi atsižvelgti į daugelį aspektų,
saugumo klausimas – sąmoningai ar ne – dažnai ignoruojamas.
Kaip minėta, saugumas nuo nusikaltimų yra viena iš gyvenimo kokybės mieste sudedamųjų dalių. Todėl miesto valdžia, turinti visas galimybes
planuoti miesto plėtrą, turi galvoti ir apie jį. Užsienio šalių praktika rodo,
kad miesto sklypų ir žemių paskirties planavimas – ypač efektyvi priemonė užtikrinant saugumą.100 Mąstymas apie saugumą svarbus tiek statant
naujus rajonus, tiek perstatant / renovuojant senuosius. Daugelyje pasaulio
šalių miesto planavimo sistemos, kur atsižvelgiama į saugumo aspektus, dar
gana naujas reiškinys. Dažniausiai iškylantys sunkumai – riboti ištekliai ir
profesionalių specialistų trūkumas. Trūksta tokių, kurie sugebėtų globaliai
vertinti didelės apimties plėtros procesus ir numatytų, kiek jie turės įtakos
saugumui. Tačiau yra ir teigiamų pavyzdžių. Viena tokių valstybių – Didžioji Britanija. Jai prireikė 11 metų, kol tapo įmanoma į miesto plėtros
projektus įdiegti saugumo kriterijus. Tiesa, dar ir dabar iškyla abejonių, ar
miesto planavimo specialistų grupė pakankamai į juos atsižvelgia.
3.5. Vilniaus miesto plėtra: Šnipiškių atvejis II
Vilniaus Šnipiškių mikrorajonas yra klasikinis pavyzdys, iliustruojantis
ekologinį kriminologinį požiūrį. 2002–2003 m. įgyvendinant Vilniaus miesto plėtros planą, buvo pradėtas perstatinėti dešinysis Neries upės krantas. Iki
tol dalis Šnipiškių rajono (privačių sklypų dalis) greičiau priminė kaimą nei
miestą: medinės išklypusios trobelės be vandentiekio ir kanalizacijos. Pradėjus įgyvendinti plėtros planus, rajono vaizdas labai pasikeitė. Iškilo naujų
modernių dangoraižių. Iš senamiesčio į šią upės pusę atkeltas savivaldybės
pastatas, įsikūrė verslo plėtros centras, bankai ir kt. Senieji daugiabučiai
pradėti renovuoti. Buvo išpirkta ir dalis sklypų iš senųjų gyventojų. Lūšnų

Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements. United
Nations Human Settlements Programme. London, 2007, p. 239–277.
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vietoje iškilo privatūs mūriniai namai. Tokie pokyčiai, miesto vystytojų požiūriu, žinoma, yra teigiami. Tačiau, kalbant apie saugumą, būtina atkreipti
dėmesį ir į kitus aspektus. Į tai, kaip pasikeitė vietos bendruomenės sudėtis
ir kokių dėl to kilo problemų.
Atnaujinus ar pastačius naujus pastatus, į Šnipiškes pradėjo keltis nauji
gyventojai. Tie, kurie galėjo įpirkti daug kainuojančius būstus. Prasidėjo senųjų gyventojų išstūmimo procesas. Ekologiniais terminais kalbant, į senąją
ekologinę sistemą įsibrovė (ne natūraliai įsiliejo) nauja rūšis. Stipresnė. Taip
galima pavadinti tą grupę žmonių – naujakurius, tiksliau nekilnojamojo turto agentus, kurie siekė supirkti iš senųjų gyventojų jų sklypus ir varganus
namus, kad galėtų statyti naujus. Prasidėjo spaudimas, kuris ne visada buvo
daromas teisėtomis priemonėmis. Problemos prasidėjo tuomet, kai senieji
gyventojai nenorėjo už siūlomą kainą perleisti savo būstų. Yra žinomi plačiai
žiniasklaidoje aptarti atvejai, kai po vietos gyventojų konfliktų su nekilnojamojo turto agentais „netikėtai“ kildavo gaisrų.
Iškalbingai situaciją apibūdina ištrauka iš straipsnio „Šnipiškių kapitalizmo pamokos“101. „Jie grasino man. Pastaruosius dvejus metus žmonės iš statybinės kompanijos ateina vėl ir vėl, kartais net kas dieną. Išsikelkit arba neturėsit
gyvenimo, – sakė jie“, – Algio, kuris nenorėjo atskleisti savo pavardės, balse
pasigirsta susijaudinimas. Jo žmona duoti interviu atsisakė dar prie paradinių
durų. Po pusės valandos Algis paskambino mobiliuoju telefonu. „Visi čia gyvena
baimėje, bet išsikelti aš nenoriu. 2005 metų rugsėjo mėnesį jie padegė mano
tvorą, o po mėnesio ir namus. Kaimynas pastebėjo gaisrą po penkių minučių,
todėl nieko ir nenutiko. Prieš mėnesį, sausio 16-tą, gaisras kilo už kampo – Šilutės g. 28. Dėl stipraus vėjo namas sudegė labai greitai.“
Ši iliustracija parodo, kad, planuojant miestą, reikia turėti galvoje, jog
kilusios pasekmės turės tiesioginės įtakos senajai vietos bendruomenei, kuri
jau turi nusistovėjusį gyvenimą, tradicijas ir kuriai modernizacija ne visada
yra priimtina. Bus tokių, kurie nenorės išsikelti už jokią kainą: „Mano šeima
gyvena čia jau 300 metų. Tai visa dinastija. Man patinka paukščiai ir ramybė
čia.“102

Plačiau žr. „Šnipiškių kapitalizmo pamokos“: http://vilnius.cafebabel.com/lt/
post/2007/07/02/kapitalizmopamokos (žr. 2009-01-06).
102
Ten pat.
101

106

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

Miestų planavimo sistemą galima įsivaizduoti kaip žingsnių grandinę.
Pirmasis žingsnis – politinių įrankių sukūrimas. Jis reikalingas tam, kad
vėliau planuotojų iniciatyvos sulauktų pritarimo. Paprastai viskas pradedama tuo, kad į miesto planavimo dokumentus ir susijusius teisės aktus
įrašomi reikalavimai ir atskiri skyriai dėl saugumo ir nusikaltimų prevencijos. Didžiosios Britanijos planavimo sistemos pavyzdys šiame kontekste
yra naudingas dviem aspektais. Pirma, tai labai struktūruota ryšių sistema
tarp miesto planuotojų ir policijos pareigūnų. Didžiosios Britanijos policijoje dirba specialistai, tiesiogiai atsakingi už mieste vykdomų architektūrinių ir plėtros projektų priežiūrą. Jie tiesiogiai konsultuoja plėtros projektų vykdytojus nusikaltimų prevencijos klausimais. Taip užtikrinamas
nuolatinis policijos bendradarbiavimas su miesto planavimo tarnybomis
ir dalyvavimas miesto plėtros procese. Antra, Didžiojoje Britanijoje galioja tiek nacionalinio, tiek savivaldos lygmens patariamieji dokumentai.
Juose nurodoma, ko siekiama planavimo sistema, įdiegiant saugumo reikalavimus į darnios plėtros procesą. Reikia pripažinti, kad ir pati Didžioji Britanija nėra išsprendusi saugumo klausimo. Tai yra nuolatinis
procesas. Taip pat tiesa ir tai, kad britų patirtis negali būti beatodairiškai
pritaikyta kitoje valstybėje. Tačiau tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip buvo
imtasi iniciatyvos užtikrinti saugumą, apgalvojant miesto plėtrą.
Kitas pavyzdys – Jungtinių Tautų Habitat (UN-Habitat) organizacijos103 rytinių ir pietinių Afrikos valstybių (Kenijos, Etiopijos, Malavio,
Mozambiko, Pietų Afrikos Respublikos, Tanzanijos, Ugandos, Lesoto,
Zambijos) miestuose vykdoma Saugesnių miestų programa. Šios programos patirtis leido išskirti saugių miestų planavimo aspektus, kurie yra
būtini, kad, planuojant miestus, būtų atsižvelgta į saugumą. Visų pirma
tam reikalingi nauji įgūdžiai, papildomi ištekliai, specialistų mokymas
ir personalo pertvarkymas. Taip pat turi būti diskutuojama apie miestų
planavimo sistemų prioritetus. JT Habitat organizacija įvardijo nemažai

UN-Habitat – tai Jungtinių Tautų žmonių gyvenviečių programa. Jos agentūra yra prie
JT Generalinės asamblėjos. UN-Habitat prižiūri žmonių gyvenviečių vystymąsi. Jos tikslas – skatinti miestų vystymąsi socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu ir užtikrinti tinkamą
prieglobstį visiems žmonėms. Programos svetainė: http://www.unhabitat.org/.
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planavimo, projektavimo ir municipalinių paslaugų teikimo iniciatyvų,
kurios sudaro aplinkos valdymo kompleksą (angl. environmental stewardship). Egzistuoja šių programų ir iniciatyvų veiksmingumo tyrimai. Jų rezultatai prieinami viešai, todėl bet kuri valstybė gali mėginti pritaikyti šias
programas nacionaliniame kontekste.104
3.6. Miesto planavimas ir projektavimas
bei municipalinių paslaugų teikimo
iniciatyvos Saugesnių miestų programoje
Afrikos miestuose105
Išskiriamos šios veiksmų grupės:
 Planuojant ir vystant gyvenamuosius rajonus, viešąsias erdves ir gatvių
įrenginius, į bendrą planavimą reikia integruoti saugumo principus. Planuojant erdves, reikia galvoti apie jų daugialypę paskirtį. Reikia atkreipti
dėmesį į fizinį tokių plotų prieinamumą, jų apšvietimą ir matomumą.
Taip pat reikia numatyti, ar šie plotai bus prieinami tais atvejais, kai staiga
reikės kam nors suteikti pagalbą. Planuojant erdves, turi būti numatytas
ir saugumo auditas.
 Turi būti užtikrinta gatvių, įvairių įrenginių ir viešųjų erdvių stebėsena, naudojant tiek formalius, tiek neformalius mechanizmus: stebėjimo
kameras, patrulius (paprastai turimi galvoje bendruomenės nariai, o ne
policininkai), tikslingą savisaugos skatinimą (kad visą parą šiose erdvėse būtų daugiau žmonių), partnerystės su privačiomis saugos tarnybomis
skatinimą.
 Gyvenamųjų rajonų planavimas ir projektavimas, įskaitant apšvietimą,
privažiavimo kelius, valymą ir atliekų šalinimą, apleistų automobilių išvežimą, graffiti piešinių pašalinimą, įrenginių priežiūrą ir taisymą.

Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements. United
Nations Human Settlements Programme. London, 2007, p. 241–242 // http://www.
unhabitat.org/.
105
Ten pat, p. 241.
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 Eismo ir automobilių stovėjimo aikštelių valdymas, atnaujinant, integruojant ir įgyvendinant savivaldos poįstatyminius aktus, specializuotus skyrius
dėl automobilių apsaugos. Taip pat tikslingų informavimo kampanijų vykdymas, atkreipiant dėmesį į automobilių apsaugos aspektus.
 Barų kontrolė, reguliuojant darbo pradžios ir pabaigos valandas, periodiškai tikrinant ten besilankančius jaunuolius ir kontroliuojant jų elgesį,
skatinant barų savininkų atsakomybę.
 Nuosavų namų ir daugiabučių namų rajonų apsauga, organizuojant
viešumo kampanijas apie saugumo priemones, techninę pagalbą namų
savininkams ir nuomininkams, stebėseną ir kaimynų bendradarbiavimą,
kaimynystės stebėsenos iniciatyvas ir galimus pagalbos šaltinius.
Pagal: UN-Habitat, 2006 e, p. 33.

3.2.3. Architektūrinių sprendimų
sąsaja su nusikaltimų rizika
Galvojant apie miesto saugumą, svarbus ne tik miesto rajonų planavimas, viešųjų ir gyvenamųjų erdvių išdėstymas, bet ir pati pastatų
architektūra. Tyrėjai atkreipia dėmesį, kad nusikaltimų rizika gali būti
„užkoduota“ pastato dizaine. Dar 1961 m. amerikiečių kilmės Kanados
urbanistė ir visuomenės aktyvistė Jane Jacobs parašė klasika tapusią knygą „Didžiųjų Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas“ (“The Death and
Life of Great American Cities”). Joje ji teigė, kad senosios kaimiškosios
bendruomenės, gyvenusios nuosavuose namuose, kur kas geriau užtikrino socialinę kontrolę nei sterilūs daugiaaukščių kvartalai. Autorė pateikė
pavyzdžių, kaip pastato architektūrinis dizainas gali pritraukti nusikaltimus. Pavyzdžiui, blogai matomas įėjimas į namą yra labai patogus užpuolikams. Taip pat pažymima, jog socialinė kontrolė (kaimynų stebėsena)
efektyvesnė ten, kur galima lengviau matyti, kas vyksta kieme, nes galima
laiku sureaguoti. J. Jacobs atkreipė dėmesį, kad ir viešosios erdvės šalia
pastatų turi būti suplanuotos taip, kad leistų vykti laisvai socialinei kontrolei (vietos gyventojai turi matyti, kas vyksta lauke, kad, reikalui esant,
galėtų sureaguoti).
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3.7. SAUGUMAS NUO NUSIKALTIMŲ LIETUVOS MIESTŲ
URBANISTINĖS PLĖTROS KONTEKSTE
Planuojant miestų plėtrą Lietuvoje, į saugumo aspektus atsižvelgiama
nepakankamai. Nepakankamai reglamentuojamas ir saugumas nuo nusikaltimų galiojančiuose teisiniuose normatyviniuose dokumentuose. O saugumas nuo nusikaltimų tampa ypač aktualus socialinių permainų ir didėjančios socialinės diferenciacijos metu.
2008 m. Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Darni urbanistinė plėtra Lietuvoje – problemos ir sprendimo būdai“. Ji paskatino Darbo
grupės, sudarytos prie Vyriausybės Ministro Pirmininko potvarkiu dėl teritorijų planavimo, statybos ir investicinių procesų tobulinimo klausimų,
narius susitikti su nevyriausybinių organizacijų atstovais, susirūpinusiais
nevaldoma miestų plėtra bei įvairiomis problemomis, kurios blogina gyvenimo kokybę. Susitikime kalbėta apie specialistų ir politikų įtaką miestų
plėtrai, apie tai, kad dažnai prioritetas teikiamas politiniams, bet ne profesionalų sprendimams. Tokiai situacijai prielaidas sudaro teisinė bazė, kurioje
gausu neapibrėžtumų, neaiškių sąvokų, atveriančių galimybes savoms interpretacijoms ir politinėms manipuliacijoms. Pripažinta, kad verslas stokoja
socialinės atsakomybės, o politikų sprendimai yra trumparegiai – orientuoti
į trumpalaikius tikslus. Gausu ir žemesnio lygmens problemų. Pavyzdžiui,
„taškinė plėtra“, orientuota į sklypo, o ne viso rajono planavimą ir plėtrą,
padarė daug žalos miesto gyvenamajai ir visuomeninei erdvei. Anot NVO
atstovų, pagrindinė tokios situacijos priežastis yra ta, kad nėra teritorijų planavimo normatyvų, užtikrinančių gyvenimo kokybę.106
Šios problemos buvo laiku pastebėtos ir įvardytos. Tačiau tiek politikai,
atsakingi už miestų plėtrą, tiek specialistai vis dar nepakankamai galvoja
apie miesto saugumo aspektus. Saugumas greičiau suvokiamas kaip neprognozuojama ir savaiminė miesto gyvenimo pasekmė, kaip sudedamoji gyvenimo kokybės dalis.
Lietuvoje miestų plėtra vyksta rengiant trijų rūšių teritorijų planavimo
dokumentus: bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus. Bendrųjų

106
Plačiau apie diskusiją straipsnyje „Viešasis interesas prieš aiškias normas“: http://www.
spec.lt/lt/Viesasis_interesas_per_aiskias_normas (žr. 2009-01-26).
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ir specialiųjų107 miesto planų rengimą kuruoja miesto savivaldybė108. Šiame
etape dirba specialistų grupė (architektai, kultūros paveldo atstovai, teisininkai, inžinieriai, valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovai, istorikai
ir kt.),109 į kurią, deja, neįtraukiami policijos ar kitų už saugumą mieste
atsakingų žinybų atstovai.110 Kaip planuojama plėtra atsilieps nusikaltimų
skaičiui, sprendžiama atliekant bendrąjį poveikio aplinkai bei strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Galima būtų manyti, jog nusikaltimų problemos bus išspręstos, suplanavus gyvenimo kokybės kriterijus atitinkančius miesto rajonus, tačiau sistemingą miesto plėtrą riboja pasikeitęs buvusių valstybinių sklypų mieste
statusas po Nepriklausomybės atgavimo. Tarybiniais laikais, kai visa miesto
žemė buvo valstybinė, miesto planuotojai ir architektai turėjo galimybes
nevaržomi planuoti miestą, atsižvelgdami į įvairius aspektus. Pavyzdžiui,
valstybinę premiją pelnę Vilniaus Lazdynų mikrorajono architektai gyvenamuosius namus harmoningai priderino prie vietos kraštovaizdžio. Tačiau
šiuo metu, kai fiziniai asmenys atgavo nuosavybės teises į žemę ir jiems buvo
išdalyti sklypai įvairiose miesto vietose, atsirado kliūčių darniai miesto plėtrai. Miesto architektams neretai tenka derintis ir „apeiti“ privačios nuosavybės valdas, planuojant naujuosius ar atnaujinant senuosius rajonus.
Bendrojo ir specialiojo planų rengimo etape galima kurti miesto vaizdą.
Galima iš anksto numatyti, kaip miesto peizaže įsikomponuos pramoniniai
ir gyvenamieji rajonai, kuri miesto vieta taps patrauklesnė ir lems didesnę
nekilnojamojo turto kainą, o kartu ir pritrauks atitinkamą socialinį sluoksnį. Būtent šiame etape praverstų ekologinės kriminologijos mokyklos žinios.
Šiuo tikslu į miesto planavimo darbo grupę turėtų būti įtraukti sociologai,
kriminologai ar kiti atitinkamos kvalifikacijos specialistai.

Specialieji planai sudaromi atskiriems miesto rajonams, parodant infrastruktūrinių
objektų bei įvairios paskirties plotų išsidėstymą (kelius, užstatytas teritorijas, siūlomas
užstatyti teritorijas, bendrojo naudojimo zonas ir pan.).
108
Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės Miesto plėtros departamento Bendrojo ir specialiojo
planavimo skyrius kuruoja šį procesą, nors konkrečiai gali būti numatytos viešosios įstaigos
(VšĮ „Kauno planas“, VšĮ „Vilniaus planas“), kurios atsakingos už šių planų parengimą.
109
Informacinis bukletas vilniečiams „Bendrasis planas iki 2015 m. – miesto bendruomenės dalyvavimas“. Vilniaus savivaldybė.
110
Lietuvoje kol kas dar nerengiami specialistai, kurie nagrinėtų, kaip miestų plėtra ar
pastatų projektai siejasi su saugumu.
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Kai rengiami detalieji planai111, tiksliai apibrėžiamos sklypų ribos ir
nurodoma nuosavybės teisės bei sklypo paskirtis. Šiame etape, galima manyti, kad nepakankamai priimama sprendimų, kurie tiesiogiai ar ne lemtų
saugumą. Tačiau apie saugumo užtikrinimą galima prabilti konkrečių pastatų projektavimo etape. Pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi
rengiant ir įgyvendinant pastato projektą – Statybų techninis reglamentas
(STR). STR 1.05.06:2005 – Statinio projektavimas – bendroje dalyje primenama, kad aiškinamajame rašte reikia pateikti informaciją – apsauginių
priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpą aprašymą. Kitame reglamente
(STR 2.02.01:2004 – Gyvenamieji pastatai) tiesiogiai kalbama apie saugumą nuo nusikaltimų VII skirsnyje „Reikalavimai apsaugai nuo smurto,
vandalizmo ir vagysčių“. Jame išskiriama 13 punktų, kuriuose išvardijami
reikalavimai sklypui, priėjimams ir privažiavimams, taip pat ir pačiam pastatui dėl saugumo nuo nusikaltimų. Atkreiptinas dėmesys, kad visais atvejais
statybų leidimus išduoda Savivaldybės Statybos leidimų skyrius. Derinant
projektus savivaldybių nuolatinėse statybos komisijose paprastai dalyvauja
įvairių sričių specialistai. Tačiau tarp jų nėra tokių, kurie galėtų įvertinti
pastatų projektus saugumo nuo nusikaltimų požiūriu konkrečiu atveju, išskyrus tai, kad vertinama, ar paisoma įstatyme numatytų reikalavimų dėl
saugumo nuo nusikaltimų.
Taigi galima daryti išvadą, kad saugumo užtikrinimas miesto plėtros
kontekste nėra vienas iš prioritetų Lietuvoje. Daugiau remiamasi prielaida,
kad jo neįmanoma prognozuoti ar planuoti.

J. Jacobs pradėtą tradiciją tęsė kiti tyrėjai. 1970 m. C. Ray Jefferey ėmė
tirti galimybes, kaip užkirsti kelią nusikaltimams, panaudojant aplinkos
dizainą, o Oskaras Niumanas, siūlydamas nusikaltimų prevencijos idėjas, pradėjo vartoti tokias sąvokas kaip: erdvė, natūrali stebėsena, interesų
bendruomenė. Pagrindinė jo mintis – nusikaltimams galima užkirsti kelią planuojant ir projektuojant pastatus, aplinką, taip pat telkiant vietos
bendruomenes. Deja, į jo siūlymus nebuvo rimtai atsižvelgta valstybiniu
lygmeniu. Saugumas ir toliau buvo užtikrinamas „tradiciniu būdu“ – reaguojant į jau padarytą nusikaltimą. Tačiau verslininkai atkreipė dėmesį

111

Šių planų rengimą kuruoja savivaldybės Detaliojo planavimo skyrius.
112

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

į O. Niumano idėjas ir jas pritaikė savo pastatų ir turto apsaugai. Taip
prasidėjo situatyvinė nusikaltimų prevencija. Kitaip nei JAV, Didžiojoje
Britanijoje situatyvinę prevenciją organizavo tiek vyriausybė, tiek civilinių paslaugų sektoriaus institucijos.
Saugumo užtikrinimas svarbus ne tik planuojant miesto plėtrą, bet ir
kuriant konkrečius pastatų projektus. Čia taip pat reikalingi specialistai,
kurie įvertintų pastatus ir jų aplinką saugumo požiūriu. Saugumo standartai gali būti pradėti taikyti dar tame etape, kai planuojama aplinka, projektuojami pastatai ir apskritai vystomi plėtros projektai. Jau pastatytuose
objektuose, jeigu kyla problemų dėl saugumo, galima diegti technines naujoves. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kartais nebūtina skubėti modernizuoti
atskirų miesto rajonų ar pastatų, nes nuo senų laikų išlikusi architektūra gali
net labiau apsaugoti nuo nusikaltimų nei naujoji. Tokius saugius rajonų
ar pastatų projektus lengviau parengti tuomet, kai bendradarbiauja miesto
architektai, inžinieriai, statybininkai ir vietos bendruomenės nariai. Tačiau
problema yra ta, kad, planuojant miesto plėtrą, gali susikirsti nemažai vienas kitam prieštaraujančių interesų: vietos bendruomenės, miesto valdžios,
verslininkų, miesto architektų ir kt. Tokių prieštaravimų dažniausiai kyla,
kai atnaujinami ar perstatomi senieji rajonai. Šiuos interesus galima būtų
lengviau suderinti, jei egzistuotų aiški teisinė bazė. Suinteresuotos grupės
galėtų ja remtis ir veiktų labiau koordinuotai. Turi formuotis suvokimas,
jog ne vien policija yra atsakinga už mesto saugumą, o miesto plėtra nėra
vien infrastruktūros, bet ir socialinės aplinkos kūrimas.
Pastatų architektai, lygiai taip pat kaip ir miesto planuotojai, pirmiausia turi galvoti apie vietą, kur įvyksta nusikaltimai, ir projektuoti nusikaltimams „atsparius“ pastatus. Yra du saugumo užtikrinimo atvejai. Pirmasis, kai miestas dar tik planuojamas, o pastatai tik projektuojami – tada
galima atsižvelgti į saugumo reikalavimus. Tačiau dažniausias yra antrasis variantas – rajonai pastatomi, o saugumo problemos išryškėja vėliau.
Kaip teigia tyrėjai,112 kartais nesąmoningai būna suprojektuojami tokie
pastatai, kurių suplanavimas automatiškai „užprogramuoja“ nusikaltimų

Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements. United
Nations Human Settlements Programme. London, 2007, p. 240.
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riziką. Tokie atvejai yra sudėtingesni, nes reikia perstatyti ar rekonstruoti
jau pastatytus objektus, o tam reikia ir papildomų lėšų.
Galima kelti klausimą, ar išankstiniai, įstatymuose numatyti pastatų
saugumo reikalavimai neriboja architektų kūrybos laisvės. Viena vertus,
riboja. Tačiau, antra vertus, jeigu architektai iš anksto supažindinami su
saugumo reikalavimais, jie žino ribas, kiek gali plėtoti savo architektūrines idėjas, todėl didesnių problemų nekyla. Pasaulyje kai kurie architektai savo darbuose ypač akcentuoja pastatų saugumą. Vienas jų – tai
Didžiosios Britanijos architektas Barry Poyneris (1938–2006).
3.8. Barry Poyneris per visą savo profesinį gyvenimą siekė įgyvendinti idėją, jog pastatai turi būti projektuojami visų pirma atsižvelgiant į saugumą. Jis
teigė, kad yra 4 nusikaltimų rūšys, į kurias turi būti atsižvelgta, projektuojant
pastatus. Jis pateikė šias rekomendacijas:
Įsilaužimas – strategija atgrasinti pažeidėjus nuo įsilaužimo į namus
Pastato architektūriniam projektui keliami tokie reikalavimai, kad kuo labiau būtų sumažinta įsilaužimo rizika. Taip pat nustatomi specialūs reikalavimai
pastato galiniam fasadui, nes būtent per ten dažniausiai įsigaunama į vidų.
Automobilių nusikaltimai – strategija sukurti saugias automobilių
stovėjimo vietas
Šia strategija siekiama apsaugoti visą stovėjimo aikštelės perimetrą. Jeigu
to neįmanoma padaryti įprastais būdais, siūloma surasti alternatyvų. Tyrimų duomenys rodo, jog nesaugiausios stovėjimo aikštelės yra šalia pėsčiųjų
takų ar šaligatvių. Jais einantys galimi pažeidėjai gali nesunkiai nuvaryti pačius automobilius ar įvykdyti vagystes iš jų.
Vagystės aplink namus: strategija fasadinės pastato pusės ir sode
bei garaže esančių daiktų bei objektų apsaugai
Pagrindinė šios strategijos užduotis yra vienu metu galvoti apie visas vietas (pastato fasadą, garažą, sodą), suvokiant, kad kiekviena jų apima skirtingas rizikos problemas, o ne manyti, jog tai yra bendra erdvė, kuriai būdinga
viena bendra problema. Šiuo atveju labai svarbu pamąstyti, kokias saugumo
priemones reikia naudoti skirtingų objektų apsaugai.
Nusikaltimų žala – strategija sumažinti nuosavybei padarytą žalą
Kol kas dar nėra pateikta tinkamų apibendrinimų, kokios strategijos
reikėtų imtis, norint sumažinti nusikaltimais padaromą žalą. Pagrindinė už114
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duotis – nustatyti ryšį tarp atvirų erdvių, kuriose dažniausiai renkasi vaikai
ar jaunimas, ir pastatų fasadinės dalies. Apskritai rekomenduotina šias erdves atskirti nuo pastatų žaliaisiais plotais, pėsčiųjų takais ar šaligatviais.
Šaltinis: Poyner, 2006, p. 99–103

Pastatų renovacija, mąstant apie saugumą,
ir ekonominis aspektas
Išankstinis galvojimas apie pastato saugumą turi ir ekonominės naudos. Dažnai reikia kur kas mažiau išankstinių pastangų ir investicijų nei
jų prireiktų vėliau nuostoliams, kilusiems dėl neapdairumo, padengti.
Nuostolių gali sukelti tiek nusikaltimai, tiek stichinės nelaimės. Iš principo tai yra tas pats, nes abiem atvejais reikia įvertinti galimą riziką. Pavyzdžiui, Turkijoje, atstatant pastatus po žemės drebėjimo, apskaičiuota,
kad, investavus 1 JAV dolerį į pastatų renovaciją dėl saugumo, vėliau
galima sutaupyti 8,29 JAV dolerio. Iš tikrųjų, galima suprojektuoti pastatus, kurie būtų atsparūs tiek stichinėms nelaimėms, tiek nusikaltimams.
Patirties ir žinių pakanka. Tačiau problemų kyla tuomet, kai, atstatant ar
renovuojant pastatus, vietoj senų nesaugių pastatų statomi nauji, naujo
dizaino pastatai, kurie taip pat nėra saugūs. Neretai taip atsitinka, kai
taupomos lėšos. Tačiau pasaulyje jau pradėtos iniciatyvos, kurių tikslas
– apibendrinti gerąją patirtį ir pateikti gaires, kaip projektuoti mažiau rizikingus pastatus stichinių nelaimių ir nusikaltimų atžvilgiu. Pavyzdžiui,
Visos Amerikos sveikatos organizacija ir Pasaulio sveikatos organizacija
yra parengusios gaires dėl nelaimių prevencijos sveikatos priežiūros įstaigose. Daugelis gairių siūlo kurti infrastruktūrą, taip pat diegti rizikos
mažinimo priemones dar projektavimo etape. Ateityje planuojama šiuos
kriterijus ir gaires taikyti ir gyvenamųjų namų statybai.113 Jei ši idėja bus
įgyvendinama, neišvengiamai reikės užtikrinti valstybinių institucijų, privataus sektoriaus ir statytojų bendradarbiavimą.

Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements. United Nations Human Settlements Programme. London, 2007, p. 288 // http://www.
unhabitat.org/.
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Tarptautinės organizacijos ir agentūros, kurios teikia paramą infrastruktūros plėtrai, gali daryti įtaką plėtros projektams nubrėždamos savo
prioritetus. Tačiau jos paprastai neturi gairių, standartų ir nėra numačiusios įvertinimo procedūrų, kad jų investicijos plėtrai būtų panaudotos
atsižvelgiant į saugumo reikalavimus. Paprastai už konkrečių projektų
įgyvendinimą yra atsakingos vietos organizacijos, besivadovaujančios
vietos standartais, o paramos teikėjai neprižiūri projekto įgyvendinimo
eigos. Tačiau pačios šalys ir jų nacionalinės agentūros, atsižvelgdamos į
pasaulyje sukauptą patirtį dėl pastatų dizaino saugumo požiūriu, vis dažniau prieina prie išvados, jog reikia peržiūrėti vietinius plėtros ir statybų
standartus.
Plėtojantis miestui, paaiškėja, kad tam tikri miestų rajonai ar atskiri
pastatai dažniau nei kiti nukenčia nuo stichinių nelaimių ar nusikaltimų. Tuomet iškyla jų renovavimo ar net perstatymo būtinybė. Tačiau
renovavimo galimybės dažnai yra ribotos. Tais atvejais, kai renovacijai
reikia nedidelių investicijų, pastatų savininkai nenori imtis iniciatyvos.
Jų manymu, dėl nedidelių pakeitimų neverta nieko keisti. Ir atvirkščiai,
savininkai nenori investuoti į pastatų saugumą, jeigu reikia didelių investicijų. Ypač daug problemų kyla, kai gyventojai (nuomininkai) ar pastatų
naudotojai (įstaigos, verslo įmonės) patys nėra savininkai ir neturi teisės
inicijuoti ir vykdyti renovacijų. Be to, dažnai jie net nenori investuoti į
pastatus, kuriuos nuomoja. Tokiais atvejais renovacijas gali skatinti draudimo įmonės. Jos gali mažinti draudimo įmokas su sąlyga, kad savininkai
investuos į pastatų saugumą, arba drausti tik tuos pastatus, kurie atitinka
saugumo reikalavimus. Savivaldybės taip pat gali siūlyti paramą, techninę pagalbą arba net premijas tiems savininkams, kurie renovuoja savo
pastatus saugumo sumetimais.114 Jos taip pat gali įtraukti atskirų pastatų
renovaciją į miesto plėtros planus. O tai įmanoma tik tuomet, kai pati
miesto valdžia galvoja apie miesto saugumą, atsižvelgdama į jo plėtrą.

Šiuo metu Lietuvoje vykdoma daugiabučių namų renovavimo programa, kurią iš dalies
finansuoja valstybė. Programos tikslas – atnaujinti pastatus ir taupyti energiją, sunaudojamą jų apšildymui. Šioje programoje gali būti numatyta, kad, renovuojant pastatus, būtų
atsižvelgta ir į saugumo aspektus.
114
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Miesto saugumo užtikrinimas priklauso nuo bendro miesto valdžios,
architektų, statybos įmonių ir pastatų savininkų / gyventojų sutarimo,
kas jiems yra svarbiausia. Pripažinus, jog saugumas yra vienas pagrindinių gyvenimo kokybės rodiklių, galima imtis nuoseklių priemonių:
pradedant reikiamų teisinių aktų priėmimu ir baigiant pastatų savininkų
iniciatyvomis.

3.3. Teorinio požiūrio reikšmė
užtikrinant saugumą mieste
Nors nusikaltimų analitikai daugiausia dėmesio skiria medžiagai rinkti
ir analizuoti, pastaraisiais metais Vakarų valstybėse vis dažniau pabrėžiama teorijos svarba. Vis dažniau daroma išvada, kad, renkant ir analizuojant atskirus faktus apie nusikaltimą, reikia juos interpretuoti remiantis
kokia nors teorija. Tik taip surinkti faktai tampa reikšmingi ir naudingi.
3.3.1. Aplinkos kriminologijos požiūris
Egzistuoja daugybė kriminologinių teorijų, aiškinančių nusikaltimus
ir jų veiksnius. Nemažai jų aiškina nusikaltimų priežastis. Tačiau egzistuoja ir kitas požiūris, kuris nenagrinėja, kodėl nusikalto konkretus žmogus, bet klausia, kaip ir kodėl nusikaltimai nuolat įvyksta tam tikrose
vietose ir situacijose. Per pastaruosius 30 metų paplito tyrimai, kuriuose
nagrinėjami „gatvėje“ įvykstantys nusikaltimai. Šių tyrimų teorinį pagrindą sudaro aplinkos kriminologija (angl. environmental criminology).
Aplinkos kriminologija nemėgina aiškinti nusikaltimo priežasčių. Ji analizuoja situacijas ir aplinką, kuriose įvyksta nusikaltimai, atkreipia dėmesį
į nusikaltimų modelius, į pažeidėjų motyvacijos modelius, aiškinasi, kiek
gali būti apsaugotos aukos nusikaltimų situacijoje. Aplinkos kriminologijos tikslas – ne paaiškinti, kodėl konkretus pažeidėjas įvykdo konkretų
nusikaltimą, tačiau suprasti įvairius nusikalstamo įvykio aspektus. Tik
taip galima įvardyti tuos aplinkos veiksnius, kurie sukuria galimybes nusikaltimui.
Siekiant paaiškinti aplinkos kriminologijos siūlomą analizės būdą,
kaip iliustraciją galima pasitelkti gyvenimiškos situacijos pavyzdį. Tarkime, iš merginos buvo pavogta piniginė. Piniginė buvo rankinėje, kurią ji
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paliko savo automobilyje atvažiavusi į grožio saloną. Automobilį ji pastatė stovėjimo aikštelėje prie salono.
Nusikaltimų analitikas, besivadovaujantis aplinkos kriminologijos teorinėmis idėjomis, neanalizuotų šio atvejo kaip išskirtinio. Jis neklaustų,
kodėl būtent tą dieną toje vietoje buvo pavogta piniginė. Jis taip pat nekeltų klausimo, dėl kokių priežasčių vagis ryžosi tokiam nusikaltimui. Jis
paklaustų kiek kitaip – kaip automobilyje palikta piniginė sukūrė galimybes nusikaltimui. Kitaip tariant, piniginę galima interpretuoti kaip „masalą“. Jeigu jos nebūtų – nebūtų ir nusikaltimo. Taip pat jis paklaustų,
kaip žmonių elgesio įpročiai (šiuo atveju merginos įprotis palikti rankinę
automobilyje) skatina nusikaltimus. Nusikaltimų analitikas, besivadovaudamas šia teorija, užduotų tokius klausimus:
• Ar yra buvę panašių vagysčių toje pačioje automobilių stovėjimo aikštelėje?
• Ar nusikaltimas yra tiesioginė aukos elgesio pasekmė? (Jeigu taip, kitų
salonų klientai stovėjimo aikštelėse gali susidurti su tomis pačiomis problemomis.);
• Ar nusikaltimas susijęs su specifine vieta? Ar ji yra netoliese didesnio
viešojo tako? Ar ten reikalingas papildomas apšvietimas ar apsaugos darbuotojai?
Nusikaltimų analitikų tikslas – taip užduoti klausimus ir išsiaiškinti
situaciją, kad, atsakius į juos, galima būtų valdyti aplinką ar nuspėti, koks
neapgalvotas elgesys gali lemti nusikaltimą.115
Nusikaltimo trikampis
Viena pagrindinių aplinkos kriminologijos sąvokų yra „nusikaltimo
trikampis“116. Ją verta aptarti išsamiau. Nagrinėjant 19 pav. schemą, ma-

Boba R. Crime Analysis and Crime Mapping. Sage publications, 2005, p. 60.
„Nusikaltimo trikampis“ – vienas iš aplinkos kriminologijos elementų, leidžiantis schemiškai paaiškinti, kokie elementai turi sutapti konkrečioje vietoje ir konkrečiu metu,
kad įvyktų nusikaltimas. Daugiausia prie nusikaltimo trikampių sudarymo prisidėjo šie
kriminologai: Ronaldas V. Clarke’as, Lawrence’as Cohenas, Johnas Eckas ir Marcusas
Felsonas.
115
116
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tyti, kad ji sudaryta iš dviejų trikampių. Viduryje yra mažesnis pilkas,
o apie jį apibrėžtas didesnis. Pilkasis trikampis, kuris yra viduryje, parodo, kad nusikaltimas įvyksta tik tada, kai pažeidėjas ir auka (arba taikinys117) susitinka konkrečioje vietoje. Trikampio išorė nurodo asmenų
grupes, kurios gali kontroliuoti šiuos tris elementus: vietą, auką / taikinį ir pažeidėją. Remiantis nusikaltimų trikampio koncepcija, kai nėra
kontroliuojamas ar menkai kontroliuojamas bent vienas iš trijų elementų
– sukuriamos galimybės nusikaltimams. Trys asmenų grupės, galinčios
užkirsti kelią nusikaltimui, yra šios: sergėtojai, vadybininkai ir prižiūrėtojai. Sergėtojai yra tie, kurie saugo potencialias aukas ar taikinius. Tai gali
būti pačios galimos aukos (savisauga), apsaugos darbuotojai, kaimynai,
nuosavybės savininkai ir kt. Vadybininkai – žmonės, kurie yra atsakingi
už vietos priežiūrą. Tai parduotuvių, viešbučių, gyvenamųjų namų administratoriai ar savininkai. Prižiūrėtojai yra tie, kurie atsako už potencialius
pažeidėjus, jų kontrolę. Tai gatvėmis vaikščiojančių vaikų ir paauglių tėvai, globėjai, pareigūnai (pvz., atsakingi už lygtinai paleistų asmenų stebėseną) ir kt.
Reikalingi trys elementai, kad įvyktų nusikaltimas. Pirma, pažeidėjas,
nusiteikęs nusikalsti, antra, auka arba taikinys, į kurį galima pasikėsinti,
ir, trečia, nekontroliuojama teritorija / veta.
19 pav. Nusikaltimo trikampis

Taikinys gali būti ir negyvas daiktas – pastatas, transporto priemonė ar kokia nors kita
nuosavybė.
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Pagrindinė aplinkos kriminologijos idėja – galimybių nusikaltimams
gali atsirasti labai specifinėse situacijose ir jas reikia analizuoti, kad kitose panašiose situacijose ir vietose galima būtų imtis prevencinių priemonių. Daug medžiagos aplinkos kriminologijai teikia nusikaltimų analitikų
renkami duomenys. Šie specialistai taip pat naudoja specifines technikas,
norėdami nustatyti ir suprasti nusikalstamų įvykių modelius. Pavyzdžiui,
analizuojant vagysčių iš automobilių atvejus, atkreipiamas dėmesys, kur
jie paprastai paliekami stovėti ir kokiu paros metu dažniausiai į juos įsilaužiama. Taip nustatomos rizikingiausios vietos ir valandos. Pavyzdžiui,
nustatyta, kad pavojinga palikti automobilius prie prekybos centrų vėlai
vakarais.118 Taip pat paaiškėjo, jog rizikingiausios tos stovėjimo aikštelės
vietos, kurios yra arčiausiai įėjimo į kino teatrą. Logika čia paprasta: atvažiavę į prekybos ir pramogų centrą, žmonės pirmiausia apsiperka, o paskui, palikę nupirktas prekes automobilyje, eina į kino teatrą. Būtent tokiose automobilių stovėjimo vietose reikėtų sustiprinti aplinkos stebėseną.
Nusikaltimų analitikai ne tik teikia duomenis aplinkos kriminologijos
plėtotei, bet ir patys vadovaujasi viena ar kita teorija. Teorijos padeda suprasti, kaip elgiasi potencialūs pažeidėjai ir aukos, kodėl žmonės susitinka
tam tikrame erdvės taške tam tikru metu ir pan. Šios teorijos pateikia
paaiškinimus atsižvelgiant į individualų lygmenį (racionalaus pasirinkimo teorija), socialinės sąveikos lygmenį (nusikaltimų modelių teorija) ir
visuomenės lygmenį (rutininės veiklos teorija). Verta kiekvieną trumpai
pristatyti.
Racionalaus pasirinkimo teorija
Racionalaus pasirinkimo teorijos (toliau – RPT) atstovai vadovaujasi
prielaida, jog potencialūs pažeidėjai elgiasi racionaliai ir apsisprendžia,
nusikalsti ar ne, atsižvelgdami tiek į galimybes, tiek į tikėtiną naudą. Kai
kuriuos nusikaltimų atvejus galima paaiškinti labai paprastai, tačiau kitiems prireikia RPT prielaidų. Pavyzdžiui, visai nesunku suprasti, kodėl
nuo narkotinių medžiagų priklausomas asmuo ir neturintis joms lėšų
ryžtasi apiplėšimui, tačiau kodėl apiplėšimus įvykdo tokių problemų ne-
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turintys – ne visada aišku. Pavyzdžiui, žmogus, kuris paprastai nevogtų,
nusprendžia apvogti buitinės technikos parduotuvę riaušių metu. Remiantis RPT, jis tokiam veiksmui ryžtasi, nes: (a) televizorius labai lengvai pasiekiamas (jau kažkas prieš tai įsilaužė į parduotuvę); (b) tikimybė,
kad pagaus, labai maža (nes dėl riaušių mieste kilo chaosas); (c) žmogui
atsiranda galimybė turėti naują televizorių; (d) atsiranda savęs pateisinimo argumentai („Kodėl gi ne? Visi kiti tai daro.“). Pabrėžtina tai, kad
anonimiškumo jausmas padeda žmonėms apsispręsti įvykdyti nusikaltimą, nes susilpnėja socialinės kontrolės poveikis.119 RPT taip pat paaiškina, kodėl asmenys nusprendžia nedaryti nusikaltimo. Taip atsitinka, jei
nusikaltimas susijęs su didele rizika, o tikėtina nauda yra per maža, kad
vertėtų nusikalsti. Jau aptartas nusikaltimo prie grožio salono pavyzdys
parodė, jog pažeidėjų taikiniu gali tapti automobiliai, pastatyti tolimiausiose stovėjimo aikštelės vietose – kuo toliau nuo pagrindinio įėjimo. Pažeidėjai pirmiausia taikosi ten, nes yra mažiausia rizika būti pastebėtam.
Žinant tai, galima imtis atitinkamų prevencijos priemonių (padidinti apšvietimą, įmontuoti stebėjimo kameras). Taip ne tik lengviau pastebėti
pažeidėją, bet svarbiausia – pats pažeidėjas pradeda suvokti, jog didėja
tikimybė būti sugautam.
Racionalaus pasirinkimo teorijos autorių nuomone, pirmiausia reikia
išsiaiškinti, kodėl žmonės apsisprendžia įvykdyti nusikaltimus, tik tada
galima planuoti nusikaltimų prevenciją. RPT padeda atlikti nusikaltimų
analizę ir kontrolę, nes leidžia išsiaiškinti, kodėl kai kurie asmenys sistemingai pažeidžia įstatymą nuolat įvykdydami tuos pačius pažeidimus.
Nusikaltimų modelio teorija
Nusikaltimų modelio teorija (toliau – NMT) nagrinėja situacijas, kuriose įvyksta nusikaltimas. Pagrindinė NMT mintis – didžiausia tikimybė, kad nusikaltimas įvyks tose vietose, kur susikerta pažeidėjo ir aukos
(ar nusikaltimo objekto) judėjimo trajektorijos. Individo veiklos erdvė –
tai visos vietos, kuriose jis būna per visą dieną. Tai vietos, kur jis gyvena,
dirba, linksminasi, ilsisi, eina apsipirkti ir pan.
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20 pav. Pažeidėjo ir aukos veiklos erdvė120

20 pav. schemoje pavaizduotas pažeidėjo ir potencialios aukos veiklos /
judėjimo erdvių susikirtimas. Pateikiamame pavyzdyje – tai pramogų zona
(pavyzdžiui, naktinis klubas, kino teatras, koncertas ir pan., kur tuo pat
metu lankosi ir pažeidėjas, ir auka). Galima pateikti ir gyvenimišką pavyzdį. Senamiestyje, kur yra daug viešųjų erdvių ir objektų, kuriuose lankosi
daugiau žmonių, įvyksta ir daugiau nusikaltimų. Taigi besilankantys senamiestyje yra tiek potencialūs pažeidėjai, tiek aukos. Be to, atkreiptas
dėmesys, kad senamiestyje ir rajonuose aplink jį dažniausiai plinta vagystės iš automobilių arba pačių automobilių vagystės, nes ten daug transporto. Taip pat čia dažnos kišenvagystės, nes žmonės nešiojasi grynuosius
pinigus.
Taigi, vadovaudamiesi nusikaltimų modelio teorija, nusikaltimų analitikai gali pradėti atskirai rinkti duomenis apie pažeidėjus ir atskirai apie
aukas. Tai jiems leistų išanalizuoti, kodėl kiekvienas iš jų lankosi tam ti-
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krame rajone ir kaip susiklosto aplinkybės, kad pažeidėjas ir auka susitinka. Nusikaltimų modelio teorija siūlo struktūruotą nusikaltimų analizės
būdą ir leidžia identifikuoti tyrinėjamo nusikalstamo elgesio modelius.
Rutininės veiklos teorija
Rutininės veiklos teorijos atstovai analizuoja, kaip keičiasi galimybės
įvykti nusikaltimui, keičiantis visuomenės narių elgesiui apskritai. Pavyzdžiui, M. Cohenas ir M. Felsonas (1979) teigė, kad, pakitus rutininiam
Amerikos visuomenės elgesiui, gerokai išaugo nusikaltimų skaičius JAV
nuo 1947 iki 1974 m. (pvz., apiplėšimų, automobilių vagysčių, išprievartavimų ir pan.).121 Jie atkreipė dėmesį, kad taip atsitiko dėl to, jog
padaugėjo žmonių, kurie kasdien išvažiuoja į darbą ir palieka namus be
priežiūros. Todėl išaugo apiplėšimų skaičius. Be to, kuo daugiau žmonių įsitraukia į darbo rinką, tuo labiau padaugėja potencialių nusikaltimo
aukų (asmenų) ir taikinių (pvz., automobilių). Grįžtant prie pateikto pavyzdžio apie piniginės vagystę iš automobilio šalia grožio salono, galima
teigti, kad galimybės tokio tipo nusikaltimams atsirado tuomet, kai moterys pradėjo dažniau vairuoti automobilius ir lankytis grožio salonuose.
Įtakos turėjo ir tai, kad kai kurios moterys įprato palikti savo rankines
automobiliuose. Pastaraisiais metais labiausiai išryškėjęs rutininio elgesio
pakitimas – suintensyvėjęs interneto naudojimas. Internetas apskritai sukūrė galimybes naujoms nusikaltimų rūšims: asmens tapatybės duomenų
vagystėms, kompiuterinių virusų plitimui, vaikų seksualiniam išnaudojimui ir pan. Tačiau kintantis visuomenės elgesys gali ne tik sukurti, bet
ir sumažinti ar visai panaikinti galimybes nusikaltimams. Pavyzdžiui, jei
pradedami naudoti automobilių vairų užraktai ar tėvai pradeda labiau
prižiūrėti vaikus, sumažėja rizika tapti nusikaltimo auka.
Analitikai, besiremiantys rutininės veiklos teorija, paprastai kelia
bendro pobūdžio klausimus: kaip keičiasi visuomenės elgesys, kokios atsiranda naujos veiklos formos, ar išnyksta senosios ir kaip tai paveikia
nusikaltimus.
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3.3.2. Situatyvinė nusikaltimų prevencija
Pastatų projektavimas, atsižvelgiant į saugumo reikalavimus, neišvengiamai siejasi su situatyvine nusikaltimų prevencija. Situatyvinės prevencijos praktika prasidėjo Anglijoje 1980 m. Ji buvo grindžiama aplinkos
kriminologijos koncepcija, keliant klausimus, kodėl nusikaltimai įvyksta
tam tikrose erdvėse ir kokie yra tų erdvių ypatumai. Iš pradžių situatyvinė
nusikaltimų prevencija buvo vadinami tik policijos veiksmai, kurių imtasi, vadovaujantis analitikų išvadomis. Kiek vėliau R. V. Clarkas aprašė
technikas, kurias gali naudoti gyventojai ir bendruomenės, kad sumažintų nusikaltimų tikimybę. Jis rėmėsi aptartuoju nusikaltimo trikampio
modeliu. Tai penkios technikų kategorijos, kuriomis pažeidėjui įvairiais
būdais apsunkinamos galimybės padaryti nusikaltimą.122
1 kategorija
Ši technikų kategorija yra numatyta tiems, kurie nori pažeidėjui
apsunkinti galimybes padaryti nusikaltimą. Tai galima padaryti keliais
būdais. Pavyzdžiui, (1) taikinio apsunkinimas (įrengiant signalizaciją,
vairo užrakinimo mechanizmą); (2) priėjimo prie taikinio apsunkinimas
(mažinant įėjimų, išėjimų skaičių, įrengiant papildomas kliūtis); (3) apšviečiant išėjimus, naudojant prekėms magnetinės indukcijos daviklius;
(4) reikalaujant bilieto išeinant, atitraukiant pažeidėjų dėmesį (uždarant
gatves, įrengiant policijos stebėjimo postus); (5) kontroliuojant įrankius
/ ginklus (apribojant purškiamųjų dažų pardavimą paaugliams, kontroliuojant leidimų išdavimą ginklams).
2 kategorija
Tai technikos, kurios didina pažeidėjo suvokiamą riziką, kuri jo laukia
vykdant nusikaltimą. Šios technikos verčia pažeidėją gerai pagalvoti, ar
verta nusikalsti, nes jis suvokia, jog yra tikimybė, kad jį pagaus. Išskiriami 5 šių prevencijos technikų tipai: (1) sargybos didinimas (įsitraukiant
į saugios kaimynystės grupę, nevaikštant vienam, nešiojantis telefoną);
(2) prisidėjimas prie natūralios stebėsenos (gerinant gatvių apšvietimą,

122

Ten pat, p. 64.
124

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

prižiūrint aplinką); (3) anonimiškumo mažinimas (moksleivių reikalaujant dėvėti mokyklines uniformas; prašant, kad taksi vairuotojai turėtų identifikacinius ženklus); (4) erdvių administratoriaus išnaudojimas
(pvz., turėti du apsaugos darbuotojus kiekvienai parduotuvės darbo laiko
pamainai); (5) formaliosios stebėsenos naudojimas (instaliuojant vaizdo
kameras ir signalizacijas).
3 kategorija
Tai technikos, kurios sumažina naudą, kurios tikisi pažeidėjas. Jomis sumažinama nusikaltimu gaunamos naudos vertė. Išskiriami 5 šių
technikų tipai: (1) taikinių slėpimas (vertingus daiktus paslepiant daiktų
dėkle automobilyje); (2) taikinių pašalinimas (nešiojantis nedaug grynųjų), (3) nuosavybės identifikavimas (specialiai pažymint) (4) vogtų daiktų
realizavimo rinkų sunaikinimas (prižiūrint įvairias prekyvietes ar gatvės
prekeivius, kad nepardavinėtų vogtų daiktų); (5) naudos naikinimas (prie
parduotuvėse parduodamų drabužių prisegant rašalo kapsules).
4 kategorija
Tai technikos, kurios mažina paskatas padaryti nusikaltimą. Jomis siekiama pakeisti socialines ir aplinkos sąlygas taip, kad sumažėtų nusižengti
verčianti įtampa arba nusižengti skatinanti pagunda. Pavyzdžiui, tai galima padaryti: (1) vengiant ginčų ir konfliktų (vengiant barų ir kavinių
perpildymo, įvedant įėjimo mokestį); (2) mažinant emocinį susijaudinimą (uždraudžiant bikinių konkursus baruose); (3) neutralizuojant draugų spaudimą (išsklaidant paauglių grupes mokyklose); (4) įtikinėjant, jog
galima pasakyti „ne“; (5) atimant norą pakartoti nusikaltimą (nedelsiant
atitaisant vandalų padarytą žalą, paviešinant tai žiniasklaidoje).
5 kategorija
Šiomis technikomis siekiama sumažinti pasiteisinimo galimybes dėl
padaryto nusižengimo. Jų tikslas – pakeisti elgesio įpročius ir skatinti
konformistinį elgesį. Išskiriami 5 šių technikų tipai: (1) taisyklių nustatymas (reikalaujant raštiškų nuomos sutarčių, reikalaujant registracijos
apsistojant viešbutyje); (2) instrukcijų pateikimas (pakabinant ženklus
„Nestatyti automobilio“, „Privati nuosavybė“); (3) sąmoningumo skatinimas (įmontuojant įrenginius, fiksuojančius greitį; pakabinant ženklus,
skelbiančius, kad vagiliavimai iš parduotuvių yra traktuojami kaip vagys125
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tės); (4) konformistinio elgesio palaikymas (viešosiose erdvėse pastatant
šiukšlines ar konteinerius); (5) narkotikų ir alkoholio vartojimo kontrolė
(baruose naudojant respiratorinius vamzdelius girtumui nustatyti; neparduodant alkoholio girtiems asmenims).
Situatyvinė nusikaltimų prevencija numato priemones tiesioginei situacijos ir erdvės kontrolei. Tačiau šios priemonės nėra universalios. Jos
priklauso nuo konkrečios situacijos.
Situatyvinės prevencijos iniciatyvos
Didžiosios Britanijos tyrėjas R. V. Clarkas 1973 m. atliko tyrimą123, kuriuo norėjo nustatyti, kodėl ir kada jaunuoliai dažniausiai bėga iš pataisos
mokyklų. Paaiškėjo, jog dažniausiai bėgama savaitgaliais, kai yra menka
stebėsena ir kontrolė. Taip tyrimo autorius padarė išvadą, kad nusikaltimus
lygiai taip pat gali lemti palankios situacijos ir galimybės. Situatyvinės prevencijos paskirtis – kontroliuoti šias situacijas ir galimybes. Vieni pirmųjų
tokios prevencijos iniciatyvų ėmėsi ir apie aplinkos dizaino bei suplanavimo kontrolę prabilo Pat ir Paulas Brantinghamai Vankuveryje (Kanada).
Jie ėmė bendradarbiauti su miesto architektais, planavimo tarnybomis bei
policija ir pradėjo kurti pastatų projektus, kurie atitiktų visus saugumo reikalavimus. Panašios iniciatyvos ėmėsi ir tyrimus atlikinėjo amerikietė Sarah
L. Boggs 1960 m. Jos nuomone, nusikaltimų lygis atskiruose miesto rajonuose atspindi ne ką kita, o galimybes juose padaryti vienos ar kitos rūšies nusikaltimus. Pavyzdžiui, verslo centrų rajonuose, kur naktį yra mažai
žmonių ir įrengtos situatyvinės prevencijos priemonės (stebėjimo kameros
ir pan.), nusikaltimų padaroma mažiau. Taip pat svarbi ir pastato architektūra. Kaip teigia tyrėja, kylantys laiptai, liftai aukštuose pastatuose, tamsios
ir uždaros automobilių stovėjimo aikštelės sukuria galimybes užpuolimams,
nes įvykis negali būti pastebėtas iš išorės. Dažnai tokie rizikingi objektai
yra viešieji pastatai. Kita tyrėja S. Angel, atsižvelgdama į tai, kad, keičiant
viešųjų erdvių ir pastatų suplanavimą, galima užkirsti kelią nusikaltimams,
pasiūlė 13 projektų, kaip suplanuoti miesto rajonus, kad būtų sumažinta
nusikaltimų galimybė. Taip pat tyrėjas H. B. Namas sukūrė viešosios erdvės
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modelį, kurio principas: viešojoje erdvėje fizines kliūtis reikia išdėstyti taip,
kad kuo labiau būtų sumažintos galimybės nusikaltimams. Kliūtys turėtų
įsiterpti tarp tikslinių erdvių. Pavyzdžiui, turi būti numatytos užkardos /
kliūtys tarp buto, uždaros stovėjimo aikštelės ir viešosios erdvės, kuri atvirai
matoma praeiviams. Šios kliūtys – tai spynos, signalizacijos, papildomos
durys ir pan. Taip pat tam gali praversti pastatų dizainas, apšvietimo suplanavimas ir papildoma policijos stebėsena.
3.9. SITUATYVINĖS PREVENCIJOS PAVYZDŽIAI
Vandalizmas autobusuose
Atkreiptas dėmesys, jog autobusuose, ypač dviaukščiuose, dažniausiai sugadinamos ir nuniokojamos galinės autobusų sėdynės (ypač antrame aukšte),
nes jų paprastai nemato vairuotojas ir bilietų kontrolieriai. Kontrolieriams
pradėjus stebėti galines sėdynes, sugadinimo ir nuniokojimo atvejų sumažėjo, tačiau padaugėjo kontrolierių įžeidinėjimų.
Automobilių vagystės
Vokietijoje, reaguojant į dažnas automobilių vagystes, buvo išleistas įsakymas, kad visuose automobiliuose privalo būti vairo spynos. Įsigaliojus įstatymui, gerokai sumažėjo automobilių vagysčių ir jų išvarymo per sieną į kitas
šalis atvejų. Pasinaudojant Vokietijos patirtimi, Didžiojoje Britanijoje taip
pat buvo numatyta prievolė naudoti vairo spynas, bet tik naujiems automobiliams. Dėl šios priežasties padaugėjo naudotų automobilių vagysčių. Tai
įrodo, jog reikia imtis visuminių, o ne dalinių priemonių.
Motociklų vagystės
Vakarų Vokietijoje buvo priimtas įstatymas, kad motociklų vairuotojai privalo dėvėti šalmus. Nors tai visai nebuvo planuota, dėl šio įstatymo taikymo
sumažėjo motociklų vagysčių. Nuvariusieji motociklus asmenys paprastai
nedėvėdavo šalmų ir būdavo lengvai ir greitai pastebimi. Taigi nusikaltimų
prevencijai ir kontrolei labai padeda, kai nusižengiamas elgesys tampa labiau
matomas ir pastebimas.
Įsilaužimai į gyvenamąsias patalpas
Atkreipus dėmesį į tai, jog nuolatos įsilaužiama į namus ar butus vis tuose pačiuose mikrorajonuose, buvo sustiprinta stebėsena. Po šios iniciatyvos įsilaužimų sumažėjo. Tai įrodo, jog aplinkos stebėsena yra efektyvi ir duoda rezultatų.
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Graffiti Niujorke
Viena iš Niujorko (JAV) problemų buvo graffiti metro. Miesto meras priėmė sprendimą šiuos piešinius nuvalyti ar uždažyti. Taip buvo padaryta keletą kartų. Ilgainiui graffiti piešimas tose vietose liovėsi, nes graffiti piešėjai vis
negalėdavo ilgai matyti savo kūrinių ir jais gėrėtis, o tai ir yra pagrindinis jų
tikslas. Taigi nusižengimų plitimą galima sustabdyti ir kontroliuoti, išsiaiškinus tikruosius pažeidėjų tikslus ir neleidžiant jų pasiekti.
Graffiti Stokholmo metro124
Stokholmo metro sienas dailininkai papuošė ilgiausia pasaulyje meno kūrinių kolekcija (freskos, mozaikos, instaliacijos), taip užpildydami tuščius
plotus, todėl ten piešti graffiti tapo neįmanoma. Tai ilgainiui užkirto kelią
ne tik graffiti, bet ir kitiems nusižengimams, smurtiniams nusikaltimams ir
nusikaltimams nuosavybei.
Futbolo sirgalių riaušės
Didžiojoje Britanijoje po futbolo rungtynių dažnai kyla riaušės. Įvertinusi
tai, miesto valdžia taip sureguliavo autobusų, vežančių keleivius į stadioną,
eismą, kad šie į vietą atvyktų tokiu laiku, kad sirgaliams liktų laiko tik nusipirkti bilietą, bet ne alkoholio. Alkoholio vartojimas ir girtumas paprastai
dar labiau skatina riaušes. Miesto valdžios iniciatyva turėjo teigiamų pasekmių – sumažėjo riaušių.
Incidentai vakarėlių metu
Atkreiptas dėmesys, jog masinių jaunimo renginių ar vakarėlių metu mieste
dažnai kyla incidentų. Kad jų būtų kuo mažiau, vietos valdžia nusprendė
skirti šiems susibūrimams viešąsias erdves su reikiama įranga ir pan., kad
jaunimas turėtų, kur būriuotis, ir nekeltų papildomų problemų ar nedarytų
nusikaltimų.
Šaltinis: Felson M. Crime and Everyday Life. Pine Forge Press, 1994

Tyrėjai, nagrinėję graffiti reiškinį, atkreipia dėmesį, kad vienas iš graffiti piešėjų tikslų –
kad jų kūrinius pamatytų platesnė auditorija. Todėl graffiti prevencijos priemonės galėtų
būti tokios, kad piešiniai kuo trumpiau išliktų (pavyzdžiui, nuolat uždažomi) arba atviri
plotai, kuriuos mato daugelis žmonių, būtų užpildomi taip, kad neliktų erdvės graffiti
piešiniams. Plačiau apie graffiti apraiškas: Navickas V. Graffiti kaip nelegali vizualinė raiška. Vilnius: Eugrimas, 2008.
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Būtina pabrėžti, jog tiek makrolygmens (urbanizacija, ekonominis lygis, gyvenimo kokybė), tiek mikrolygmens (pastato architektūrinis dizainas, galimybė stebėti viešąsias erdves ir pan.) veiksniai tiesiogiai nelemia
nusikaltimų ir nėra tikroji jų priežastis, tačiau, valdant juos, įmanoma
sumažinti galimybes nusikaltimams įvykti. Kalbant apie nusikaltimų
kontrolę miestuose, paprastai laikomasi tradicinio požiūrio, jog šias problemas turi spręsti teisėsaugos institucijos. Tačiau pastaruoju metu vis
dažniau išsakoma nuomonė, jog miesto saugumas ir nusikaltimų prevencija turėtų būti ne vien teisėsaugos institucijų ar centrinės valdžios kompetencija. Vis dažniau teigiama, jog tradicinės nusikaltimų prevencijos
iniciatyvos turėtų būti tik papildomos, bet ne pagrindinės priemonės.
Taip pat naujausios pasaulio tendencijos rodo, jog vis dažniau apie miesto saugumą imama galvoti bendrame miesto plėtros kontekste. Apgalvotas miesto erdvių planavimas ir architektūriniai projektai gali sumažinti
nusikaltimų ar kitų nelaimių riziką kur kas labiau nei vėliau taikomos
priemonės. Tokiais atvejais svarbu kurti strategijas, kurios sujungtų kelis
požiūrius: planavimo, valdymo ir bendruomeninį. Strategijos turi būti
rengiamos apgalvotai, atsižvelgiant į vietos ypatumus. Tai kur kas efektyvesnis būdas nei pavieniai, stichiškai rengiami nusikaltimų prevencijos
projektai.
Norint įgyvendinti strategijas, svarbu užmegzti glaudžius ryšius tarp
visų suinteresuotų grupių: miesto valdžios, miesto architektų, statybos
įmonių, policijos ir vietos bendruomenės. Turi būti aiškiai apibrėžtos
kiekvieno partnerio funkcijos ir atsakomybė. Lyderio vaidmenį tokioje
partnerystėje galėtų prisiimti savivaldybė arba vyriausybė, tačiau pati vietos bendruomenė turėtų būti ne konsultantė, bet idėjų kūrėja, nes būtent
jos saugumu rūpinamasi.
Viena vertus, reikia pabrėžti, kad vienose pasaulio valstybėse pasiteisinusios programos nebūtinai bus sėkmingos kitose. Tai lemia vietos
ypatumai. Tačiau, antra vertus, nusikaltimų, kurie paplitę daugelyje valstybių (pavyzdžiui, prekyba narkotikais, žmonėmis ir ginklais), atveju tos
pačios priemonės gali tikti daugelyje šalių.
Išvados ir rekomendacijos:
1. Nusikaltimai ir viešosios tvarkos pažeidimai miesto rajonuose yra
tik ilgai trunkančio socialinės dezorganizacijos proceso indikatoriai.
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Pirmosios socialinės dezorganizacijos apraiškos nėra traktuojamos
kaip viešosios tvarkos pažeidimai ar nusikaltimai, bet parodo, jog konkrečiame rajone yra susilpnėjusi neformali socialinė kontrolė. Laiku
nepastebėjus ir neužkirtus kelio smulkiems pažeidimams, situacija
gali tolygiai blogėti, kol išaugs nusikaltimų lygis tame miesto rajone.
Tai gali toliau ardyti anksčiau buvusią solidarią vietos bendruomenę. Iširus bendruomenei, nelieka tų, kas vykdytų neformalią socialinę
kontrolę, ir rajonas pasmerkiamas socialinei mirčiai.
2. Miestą geriausia įsivaizduoti kaip ekologinę sistemą, kurioje skirtingos socialinės grupės pasiskirsto po miesto rajonus, konkuruodamos
dėl ribotų išteklių. Jų pasiskirstymą lemia tiek socialiniai, tiek fiziniai
miesto aplinkos veiksniai. Kai atskiruose miesto rajonuose apsigyvena
tam tikro socialinio sluoksnio grupės, gali susiformuoti miesto zonos,
kuriose labiau nei kitur plinta nusižengimai bei nusikaltimai ir yra
aukštesnis viktimizacijos lygis. Analizuojant socialines demografines
kiekvieno rajono gyventojų charakteristikas ir siejant jas su to rajono
nusikaltimų lygiu ir ypač struktūra, galima atskleisti dėsningumus,
kokiuose rajonuose kokie nusikaltimai plinta.
Rekomenduojama:
 Atkreipti dėmesį ir nedelsiant reaguoti į smulkius pažeidimus ar
socialinės dezorganizacijos apraiškas miesto rajonuose, kad tai nepaskatintų rimtesnių nusižengimų ar nusikaltimų.
 Planuojant miesto plėtrą, atkreipti dėmesį į tai, kaip infrastruktūriniai pokyčiai bei miesto rajonų perplanavimas atsilieps senbuviams
to rajono gyventojams bei jų susiformavusiai bendruomenei. Atlikti
preliminarias prognozes, ar (ir kaip) miesto plėtra paskatins atskirų socialinių sluoksnių persikėlimą iš vieno rajono į kitą. Stengtis užtikrinti,
kad visi miesto rajonai turėtų tinkamą susisiekimą bei išplėtotą infrastruktūrą ir neatsirastų prielaidų susidaryti urbanistiniams getams.
 Aiškinant nusikaltimų paplitimą ir planuojant nusikaltimų prevencijos bei saugumo užtikrinimo priemones atskiruose miestų rajonuose, atsižvelgti į socialines demografines to rajono gyventojų
charakteristikas.
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3. Geografinės informacijos sistema (GIS) plačiai naudojama nusikaltimų tyrėjų ir analitikų užsienio valstybėse. Šios sistemos dalis – nusikaltimų žemėlapiai. Tai patogus būdas fiksuoti ir vizualiai pateikti
nusikalstamus įvykius, jų vietą, laiką ir pobūdį įvairiuose miesto rajonuose. Į nusikaltimų žemėlapius gali būti integruojama kita konkretų
rajoną ir jame gyvenančią bendruomenę apibūdinanti informacija apie
socialinę, etninę ar amžiaus sudėtį. Nusikaltimų žemėlapiai patogiai
pateikia informaciją nusikaltimų analitikams, tačiau tokiai medžiagai
interpretuoti reikia specialų pasirengimą ir geografinių žinių turinčių
specialistų, aukštos kvalifikacijos ekspertų.
Rekomenduojama:
 Policijos komisariatų vidaus tyrimų skyriaus darbuotojus supažindinti su Geografinės informacijos sistemos (GIS) teikiamomis
galimybėmis nusikaltimų analizės srityje.
 Esant galimybėms, policijos komisariatuose savomis pastangomis
ar pasitelkiant užsienio ekspertų pagalbą, organizuoti darbo su GIS
mokymo kursus nusikaltimų analitikams ir išmokyti sudaryti bei
savo darbe naudoti nusikaltimų žemėlapius.
4. Tradicinis požiūris suponuoja, jog miesto saugumo problemas turi
spręsti teisėsaugos institucijos, tačiau pasaulyje populiarėja požiūris,
kad tradicinės nusikaltimų prevencijos iniciatyvos turėtų būti tik papildomos, bet ne pagrindinės priemonės užtikrinant saugumą mieste. Miesto saugumo užtikrinimas vis dažniau įtraukiamas kaip vienas
pagrindinių prioritetų į miesto plėtros strategiją. Šio požiūrio pradedama laikytis todėl, kad atkreiptas dėmesys, jog apgalvotas miesto
erdvių planavimas ir architektūriniai projektai gali sumažinti nusikaltimų ar kitų nelaimių riziką kur kas labiau nei vėliau taikomos priemonės. Todėl prieinama prie išvados, kad miesto plėtros strategijos
turi sujungti kelis požiūrius: planavimo, valdymo ir bendruomeninį.
Strategija turi būti parengta atsižvelgiant į vietos ypatumus.
5. Lietuvoje bendros urbanistinės plėtros kontekste saugumo nuo
nusikaltimų aspektai nėra akcentuojami. Daugiau pabrėžiama darni
miesto plėtra, užtikrinant gyvenimo kokybę.
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6. Planuojant miesto plėtrą Lietuvoje, nė vienu lygmeniu (bendrojo,
specialiojo, detaliojo planų rengimas, derinimas savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje) darbo grupėse nedalyvauja asmenys, kurių
tiesioginė kompetencija būtų vertinti priimamus sprendimus bei teikiamus projektus saugumo nuo nusikaltimų aspektu.
7. Rengiant Lietuvos miestų urbanistinės plėtros ir kt. projektinę dokumentaciją, saugumo nuo nusikaltimų užtikrinimas mieste priklauso tik
nuo individualios specialistų kompetencijos bei atsakomybės (architektų,
miesto planuotojų ir kt.), tačiau jis nėra akcentuojamas kaip prioritetas.
Rekomenduojama:
 Kad saugumo reikalavimai pastatams neribotų architektų kūrybinės laisvės, reikia teisės aktuose iš anksto numatyti, į kokius saugumo užtikrinimo aspektus turi būti atsižvelgta tiek urbanistinės
plėtros, tiek atskirų pastatų projektuose.
 Į normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius statybų procesą bei reikalavimus statiniams, įtraukti normatyvus, pagal kuriuos
atskiras dėmesys turėtų būti skiriamas saugumui nuo nusikaltimų
užtikrinti. Taip pastatų projektuotojai ir konstruktoriai galėtų sėkmingiau į projektuojamą objektą įdiegti saugumą užtikrinančius
įrenginius ar sukurti saugų (kriminogeniniu požiūriu) pastato dizainą. Tokie normatyvai sukurtų teisinį pagrindą, kad galima būtų reikalauti iš projektuotojų ir statytojų, jog jų projektiniai sprendiniai
ir statiniai atitiktų saugumo reikalavimus.
 Parengus tinkamą teisinę bazę, į savivaldybių nuolatines statybų
komisijas rekomenduotina įtraukti specialistus, kurie vertintų, kiek
projektas atitinka saugumo reikalavimus kriminogeniniu požiūriu.
 Į miesto planavimo bei bendrojo plano rengimo specialistų grupes
įtraukti kriminologus ar policijos pareigūnus, kurie pateiktų vertinimus, kaip miesto plėtra atsilieps kriminogeninei situacijai ir saugumui nuo nusikaltimų atskiruose miesto rajonuose.
 Policijoje paskirti specialistus, kurie tiesiogiai bendradarbiautų ir
konsultuotų statybinių projektų vykdytojus saugumo klausimais.
 Atlikti studiją, kurioje būtų analizuojamas architektūrinių projektų ar rajonų planavimo ryšys su tose vietose padaromų nusikalti132
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mų rūšimis ir dažnumu. Remiantis gautų rezultatų analize, pateikti
rekomendacijas architektams ir konstruktoriams, į ką būtina atsižvelgti projektuojant „nusikaltimams atsparius“ objektus.
8. Nusikaltimų, kurie įvyksta viešosiose erdvėse, atvejais svarbu išaiškinti ne tik jų priežastis, bet ir tai, kaip susidarė galimybės tokiems
nusikaltimams pasireikšti. Tam galima pasitelkti aplinkos kriminologiją. Ji paaiškina, kodėl konkrečioje vietoje konkrečiu laiku įvyko
nusikaltimas. Gauti paaiškinimai gali būti taikomi panašioms situacijoms analizuoti ir leidžia numatyti tinkamas nusikaltimų prevencijos
priemones.
Rekomenduojama:
 Specialistams, aiškinantiems nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų viešojoje erdvėje atvejus ir kuriantiems prevencijos programas,
pasitelkti trijų lygmenų požiūrį, kurį teikia skirtingos teorijos: racionalaus pasirinkimo teorija (individualaus lygmens), nusikaltimų modelio
teorija (tarpasmeninio lygmens) ir rutininės veiklos teorija (visuomenės
lygmens).
 Remiantis nusikaltimų modelio teorija, užtikrinti stebėseną tose
vietose, kurios gali būti potencialios nusikaltėlio ir aukos susitikimo
vietos. Ypatingą dėmesį atkreipti į tuos rajonus, kuriuose užfiksuojama daugiausia nusikaltimų viešojoje erdvėje.
 Skatinti gyventojus žymėti jiems priklausančią nuosavybę atpažinimo ženklais ar kodais ir taip mažinti pavogtų daiktų realizavimo
galimybes. Diegiant situatyvinės prevencijos priemones, numatyti,
kad pastangos įvykdyti nusikaltimą ir jo pastebėjimo rizika būtų didesnė nei nauda, kurios pažeidėjas tikisi vykdydamas nusikaltimą.
 Viešosiose erdvėse apsunkinti prieinamumą prie saugotinų objektų, kartu nesumažinant jų matomumo, ir taip užtikrinti natūralią
stebėseną.
 Viešosiose erdvėse, kur dažni masiniai susibūrimai, skatinti konformistinį elgesį, įrengiant tam reikalingus įrenginius (šiukšlių dėžes, rūkymo vietas, suoliukus ir pan.).
 Skatinti gyventojus naudoti apsaugos priemones nuo nusikaltimų. Skleisti informaciją apie apsaugos priemonių rūšis.
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4
Valstybinio ir privataus
sektorių vaidmuo
užtikrinant saugumą mieste
Vietos gyventojų, jų turto ir gyvenamosios aplinkos saugumo, viešosios tvarkos priežiūros ir palaikymo kontrolės, kitaip tariant – saugumo
mieste125, užtikrinimas yra kompleksinė valstybės funkcija, deklaruota
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Miesto saugumo užtikrinimo srities
valdymo politika priklauso nuo veiksmingų valstybės gebėjimų taikyti
šiuolaikinius pilietinei visuomenei priimtinus socialinio poveikio instrumentus.
Miesto saugumo koncepcija
Miesto saugumas traktuojamas kaip sudėtinė visuomenės saugumo dalis, kuris laikomas atskira socialinio saugumo rūšimi. Nuo kokybiškai parengtos, gerai organizuotos ir tinkamai įgyvendintos saugumo užtikrinimo
strategijos bei praktinio saugumo užtikrinimo realizavimo priklauso visų
žmonių gerovė. Miesto saugumo terminas galėtų būti suprantamas ir aiškinamas dvejopai:
1. Miesto saugumas kaip visuma visuomeninių santykių, nukreiptų į vietos (miesto) gyventojų pagrindinių teisių ir laisvių, gyvybiškai svarbių poreikių ir teisėtų interesų tenkinimą bei apsaugą.
2. Miesto saugumas kaip sudedamasis visuomenės saugumo elementas,
apimantis žmogaus ir visuomenės apsaugos nuo nusikalstamo ar kito ne-

125
Saugumo mieste, arba miesto saugumo, terminas apima vietos gyventojų ir jų turto
saugumą, viešosios tvarkos apsaugą ir nemažai prevencinių priemonių kovojant su netvarka gyvenamojoje aplinkoje. Siekiant išvengti saugumą sudarančių elementų pasikartojimo, toliau bus vartojamas miesto saugumo terminas.
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teisėto elgesio sistemą, siekiant panaikinti galimus neigiamus socialinius
padarinius gyvenamojoje aplinkoje.
Taigi, miesto saugumas reiškia nustatytos tvarkos (įskaitant ir viešąją tvarką) palaikymą siekiant užkirsti kelią tam, kas kelia pavojų ar grėsmę. Moksliškai pagrįsta, kad miesto saugumo būklė priklauso nuo tvarkos užtikrinimo
lygio126. Tuo pabrėžiama miesto saugumo kaip socialinės kategorijos esmė:
miesto saugumas tampa šiuolaikinės visuomenės socialine idėja, nuo kurios
priklauso vietos bendruomenės egzistavimas, siekiant garantuoti kiekvieno jos
nario, jo teisių ir laisvių bei nuosavybės apsaugą. Individas jaučiasi saugus, būdamas visuomeninių santykių dalimi, kurdamas saugią socialinę, gyvenamąją
aplinką. Kita vertus, vietos bendruomenei sunku tai pasiekti, nes kiekvieno
vietos bendruomenės nario saugumo įgyvendinimas priklauso nuo daugelio
veiksnių, kurie veikia visą bendruomenę. Saugiai jaustis gali tas bendruomenės narys, kurio veikla nėra apribota (pvz., vėlai vakare nebijo grįžti namo;
nebijo, kad grįžęs namo ras apvogtą butą; ryte atsikėlęs visada ras savo automobilį stovėjimo aikštelėje ir neapvogtą ir pan.), kai patenkinami visi jo ekonominiai ir socialiniai poreikiai (turi gerai mokamą darbą, gyvenamąjį plotą ir
pan.). Esant šiems veiksniams, bet kurios bendruomenės narys bus linkęs dalyvauti užtikrinant kitų narių, o kartu ir visuomenės saugumą, nes žinos, kad
valstybė (ar savivaldybė) jam sudaro palankias gyvenimo sąlygas ir garantuoja
saugumą, todėl toks bendruomenės narių tarpusavio santykių palaikymas yra
miesto saugumo užtikrinimo įgyvendinimo pagrindas.

Saugumo mieste gerinimas ir miesto saugumo užtikrinimo funkcijų
įgyvendinimas susiję ne tik su policijos ar savivaldybių veikla (valstybinis
sektorius), bet ir piliečių, saugios kaimynystės bendruomenių ar privačių
saugos struktūrų (privatus sektorius) galimybėmis, nes užtikrinti miesto
saugumo vienas subjektas ar viena institucija praktiškai negali. Bet koks
saugumo užtikrinimas suprantamas kaip bendras pajėgų ir priemonių
panaudojimas, kurio poveikio objektas yra visi miesto gyventojai (vietos bendruomenės nariai). Priešingu atveju – pavienės, atskiros vieno iš
Reiner R. The Politics of the Police. Brighton: Wheatsheaf, 1992, p. 210−211;
Hall P. T. Policing Order: Assessments of Effectiveness and Efficiency // Policing and
Society, 1998, vol. 5, p. 239−242.
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minėtų subjektų pastangos sėkmingai įgyvendinti miesto saugumo užtikrinimo funkciją yra bevaisės. Jeigu atsakomybę už miesto saugumo
užtikrinimo funkcijos įgyvendinimą priskirtume vien tik policijai ar savivaldybei, jas galima būtų apkaltinti nesugebėjimu užtikrinti daugumos
žmonių saugumą valstybėje. Atitinkamai galima būtų reikšti priekaištus
ir atskiram piliečiui, saugios kaimynystės bendruomenėms ar privačioms
saugos tarnyboms, kad jie patys savarankiškai nesirūpina gyvenamosios
aplinkos saugumu, o laukia pagalbos iš valstybės.
Šiame skyriuje bus analizuojama valstybinio ir privataus sektorių
kompetencija miesto saugumo užtikrinimo srityje. Daugelio Europos
Sąjungos valstybių patirtis rodo, kad miesto gyventojų saugumo jausmas
priklauso nuo to, kokie visuomenės dariniai ir kaip aktyviai dalyvauja
miesto saugumo užtikrinimo procese. Miesto saugumą užtikrinančių subjektų veiklos turinys stipriai keičiasi, kiekvienas iš minėtų subjektų stengiasi savo veiklą orientuoti į vietos bendruomenę, būti arčiau gyventojo.
Valstybinio ar privataus subjekto veiklos strategijai įtaką turėtų daryti
vietos bendruomenė ir jos gyventojai. Kokybiškas miesto saugumo užtikrinimo paslaugų teikimas yra viena iš esminių sąlygų nustatyti valstybinio ar privataus sektoriaus veiklos prioritetus.

4.1. Valstybinis sektorius
Lietuvos Respublikos Konstitucija įpareigoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybę (toliau – Vyriausybė) garantuoti valstybės saugumą ir viešąją
tvarką127. Viešoji tvarka ir jos apsauga yra esminė sąlyga užtikrinant miesto saugumą, saugią gyvenamąją aplinką ir šalies viešąjį saugumą. Lietuvos
Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas žmogaus ir piliečio teises, laisves bei asmens saugumą įvardija kaip vieną iš pagrindinių
nacionalinio saugumo objektų, o viešosios tvarkos bei asmens saugumo
valstybėje užtikrinimą laiko vienu didžiausių prioritetų užtikrinant šalies

Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2007.
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nacionalinį saugumą128. Vadinasi, ne tik valstybės, bet ir vietos teisėsaugos
sistema privalo veikti taip, kad būtų užtikrinami net ir mažiausi vietos gyventojų saugumo poreikiai. Vyriausybė yra atsakinga už visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos apsaugos politikos formavimą bei subjektų, atsakingų už minėtos valstybinės funkcijos įgyvendinimą, sistemos kūrimą.
Visuomenės saugumo valstybės politikos įgyvendinimo strategija ir jos
vykdymo organizavimas yra pavestas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijai (toliau – Vidaus reikalų ministerija)129. Siekdama tinkamai
valdyti visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos apsaugos būklę valstybėje, Vidaus reikalų ministerija ne tik rengia, analizuoja, koordinuoja
bei užtikrina jai pavestų valstybės uždavinių įgyvendinimą visuomenės
saugumo ir viešosios tvarkos apsaugos srityje, bet ir nustato visuomenės
saugumo užtikrinimo subjektų sistemą. Šiuo metu už visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos būklę yra atsakingos šios
Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios įstaigos:
1. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
3. Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
5. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
6. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Visuomenės saugumo užtikrinimo procesų valdyme dalyvauja visos
iš paminėtų valstybinių institucijų, tačiau pagrindinis vaidmuo ir indėlis
šiame procese tenka Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas). Miesto saugumo užtikrinimas,
viešosios tvarkos apsauga miestuose, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pa-

Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas Nr. VIII49, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. // Valstybės žinios.
1997, Nr. 2-16.
129
Vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 // Valstybės žinios. 2008, Nr. 46-1722.
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žeidimų prevencijos bei netvarkos130 kontrolė yra institucijos, esančios
arčiausiai miesto gyventojų, – policijos – veiklos prerogatyva.
Kalbant apie miesto saugumo užtikrinimo vietos politiką, išskiriamas
savarankiškas savivaldybių ir jų institucijų vaidmuo šiame procese. Galiojantys teisės aktai suteikia savivaldybėms teisę savarankiškai dalyvauti
viešosios tvarkos ir viešosios rimties apsaugos, miesto saugumo užtikrinimo, teisės pažeidimų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kitoje su
gyvenamosios aplinkos saugumu susijusioje veikloje131. Šiuo atveju savivaldybė yra kaip jungiamoji grandis tarp policijos ir vietos bendruomenės
bei vietos gyventojų miesto saugumo užtikrinimo srityje.
Šiame poskyryje bus aptariama valstybinio sektoriaus – policijos ir
savivaldybių – kompetencija miesto saugumo užtikrinimo srityje. Viena iš esminių saugaus miesto, saugios gyvenamosios aplinkos ir vietos
gyventojų saugumo gerinimo sąlygų yra policijos ir savivaldybių veiklos
prioritetų bei jų įgyvendinimo uždavinių ir funkcijų nustatymas.
4.1.1. Policijos uždaviniai ir funkcijos
užtikrinant saugumą mieste
Lietuvos policijos teisinis statusas pertvarkytas pagal teisinės valstybės
modelį. Pastaruoju metu policija laikoma savarankišku viešojo administravimo subjektu, vykdančiu įstatymus ir kitus teisės aktus, teikiančiu
administracines paslaugas ir administruojančiu viešąsias paslaugas. Tai
rodo, jog policija turi teisės aktais reglamentuotą kompetenciją (veiklos

Netvarkos terminas pavartotas prof. A. Šakočiaus, kuris netvarka laiko aplinkos terpę, kurioje vyrauja bendruomenės interesų nepaisantys individai. Plačiau žr.: Šakočius A.
Kova su netvarka įgyvendinant bendruomenės teisėtvarką. Vilnius: LTA Leidybos centras, 2000.
131
Plačiau žr.: Šakočius A. Gyvenamosios aplinkos saugumas ir šiuolaikinės policijos
sampratos problema // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: MRU Leidybos centras,
2002, t. 35 (27), p. 15–25; Novikovas A. Viešosios tvarkos apsauga savivaldybių teritorijoje: teisinis ir organizacinis aspektai // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: MRU
Leidybos centras, 2003, t. 49 (41); Novikovas A. Vietos savivaldos institucijų vaidmuo
įgyvendinant viešąją tvarką // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: MRU Leidybos
centras, 2002, t. 35 (27).
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uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, veiklos formas ir metodus), savitą valdymo struktūrą ir valdymo sistemą, teisę taikyti specialius valdymo
metodus organizacine tvarka nepavaldiems subjektams.
Policijos teisinis statusas, policijos sistema ir organizacinė struktūra,
veiklos principai, policijos pareigūnų teisės ir pareigos, atsakomybė bei
prievartos panaudojimo teisėtumo sąlygos įtvirtinti Lietuvos Respublikos
Seimo 2000 m. spalio 17 d. priimtame Lietuvos Respublikos policijos
veiklos įstatyme (toliau – Policijos veiklos įstatymas). Policijos paskirtis
yra įvardyta Policijos veiklos įstatymo 2 straipsnio 1 punkte132, kuriame
numatyta, kad policija yra atsakinga už asmens, visuomenės saugumo ir
viešosios tvarkos užtikrinimą. Šios policijos paskirties nereikia suprasti
siaurąja prasme, nes policijos veikimo sritis apima kur kas platesnę viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo funkcijų sritį. Tai lemia
šiuolaikinės visuomenės integracija, dėl kurios susipina įvairių asmenų
skirtingi interesai (tiek privatūs, tiek viešieji).
Policijai keliami valdymo uždaviniai, kurie yra universalūs visai policijai ir vienodai įgyvendinami bet kuriame valstybės teritorijos administraciniame vienete, įvardyti Policijos veiklos įstatymo 5 straipsnyje.
Policijos uždavinių įgyvendinimą lemia asmens, visuomenės saugumo
ir viešosios tvarkos apsaugos būklė miestuose, kaimiškose vietovėse ar
valstybėje, policijos gebėjimai teisės pažeidimų prevencijos ir netvarkos
kontrolės, žmogaus teisių ir laisvių, teisėtų interesų apsaugos srityje. Kai
kurių autorių moksliniuose tyrinėjimuose133 pažymima, jog dėl tam tikrų
politinių motyvų ir Lietuvos teisinės sistemos trūkumų policijos paskirtis
iškraipoma, nes manoma, kad policija viena turi atsakyti už saugumo ir
viešosios tvarkos apsaugos būklę miestuose bei šalyje (pvz., policija turi
rūpintis ne tik viešųjų, bet ir privačių interesų saugumo poreikių užtikrinimu, kaip tai atlieka viešosios policijos apsaugos skyriai). Dėl šios prie-

Valstybės žinios. 2000, Nr. 90-2777.
Kalesnykas R. Policijos funkcijos įgyvendinimo efektyvumas: viešųjų ir privačių interesų
derinimo problema // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, t. 24 (16), p. 43–56; Pumputis A. Teisėsaugos funkcijų sistemos klausimu
// Kriminalinė justicija: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 1997, t. 7−8,
p. 185.
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žasties vykstantys socialinės kaitos procesai turi įtakos kitokios policijos
veiklos strategijos kūrimui.
Pagrindiniai Lietuvos policijos uždaviniai:
1. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga.
2. Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas.
3. Neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo
nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių
veiksnių.
4. Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija.
5. Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas.
6. Saugaus eismo priežiūra.

Universalumo principas, keliamas policijos pareigūnui, suteikia galimybę vykdyti beveik visus veiklos uždavinius ir funkcijas, įtvirtintus teisės aktuose. Būtina pažymėti, kad Policijos veiklos įstatymo 5 straipsnyje
nustatytų policijos uždavinių sąrašas nėra baigtinis, nes policijos veiklos
sritis ir apimtis gali numatyti ir kiti šalies įstatymai.
Atsižvelgiant į policijos uždavinius, nustatoma policijos sistema ir policijos valdymo organizacinė struktūra, kurią sudaro:
1. Policijos departamentas – vidaus reikalų centrinė įstaiga (policijos
įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos
veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip pat organizuoti ir įgyvendinti teritorinių policijos įstaigų valdymą).
2. Teritorinės policijos įstaigos (vyriausieji policijos komisariatai, atliekantys nustatytas funkcijas, reikalingas policijos uždaviniams apskrities teritorijoje įgyvendinti).
3. Policijos profesinio ugdymo įstaigos (policijos generalinio komisaro steigiami policijos profesinio ugdymo padaliniai, užtikrinantys
nuolatinį policijos pareigūnų profesinės kvalifikacijos tobulinimą).
4. Specializuotos policijos įstaigos (neteritoriniu principu steigiami
policijos padaliniai, atliekantys teisės aktais jiems pavestas tam tikras
(specialiąsias) policijos funkcijas).
Tenka pažymėti, kad nuo 2008 m. spalio 1 d. suformuota nauja policijos valdymo organizacinė struktūra, pagal kurią neliko aukštesnės ir
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žemesnės pakopos policijos komisariatų. Tokia policijos valdymo organizacinės struktūros pertvarka padaryta įgyvendinant 2006 metų Lietuvos
policijos sistemos plėtros programą134 ir 2007 metų Lietuvos policijos
sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą135.
Savivaldybės teritorijoje miesto saugumo užtikrinimo klausimai sprendžiami per vietos policijos komisariatus, o vienos ar kelių seniūnijų teritorijose – per policijos nuovadas. Kiekviename policijos komisariate yra viešosios policijos ir kriminalinės policijos padaliniai. Pagal kompetenciją viešoji
policija tiesiogiai vykdo saugumo užtikrinimo ir tvarkos palaikymo funkcijas
mieste, o kriminalinė policija atlieka ikiteisminį tyrimą, t. y. atskleidžia nusikalstamas veikas ir atlieka tyrimą baudžiamosiose bylose. Vadinasi, policijos komisariatas ir jame esantys viešosios policijos padaliniai tampa centrine
ašimi, per kurią koordinuojamas ir įgyvendinamas vietos gyventojų ir vietos
bendruomenės saugumo bei gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimas
ir viešosios tvarkos apsauga. Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 teritorinių policijos įstaigų – vyriausiųjų policijos komisariatų, kurie atsakingi už savo struktūrinių padalinių – policijos komisariatų veiklą savivaldybių teritorijoje. Kiekvienos teritorinės policijos įstaigos teisinis statusas ir kompetencija įtvirtinti
jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose – vyriausiojo policijos komisariato nuostatuose136. Išanalizavus minėtus teisinius dokumentus ir apibendrinus vietos policijos veiklos praktiką, galima būtų išskirti šiuos pagrindinius
policijos uždavinius ir funkcijas miesto saugumo užtikrinimo srityje:
1. Viešosios tvarkos apsauga ir visuomeninės rimties palaikymas mieste,
žmogaus teisių ir laisvių apsauga:
– saugo viešąją tvarką (patruliuoja viešose vietose, stebi ir užkerta kelią
viešosios tvarkos pažeidimams ir pan.);

Lietuvos policijos sistemos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. X-1010 // Valstybės žinios. 2006, Nr. 144-5466.
135
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 606 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“
// Valstybės žinios. 2007, Nr. 72-2845.
136
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatai, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300. Plačiau žr.:
http://www.policija.lt/index.php?id=2796&tid=3039388.
134
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– saugo asmenį, jo turtą ir kitas asmens nuosavybės teises;
– rūpinasi žmogaus teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsauga;
– įgyvendina programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais
reiškiniais ir t. t.);
– prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias
medžiagas, narkotines priemones ir kitus leidimų sistemos reglamentuojamus daiktus.
2. Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija mieste:
– rengia ir įgyvendina vietines nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas, planus ir priemones (šioje srityje glaudžiai bendradarbiaujama su savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir
asociacijomis, vietos bendruomene ir vietos gyventojais);
– analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi įstatymo numatytų priemonių joms pašalinti (analizuoja ir vertina kriminogeninę padėtį mieste, gyventojų poreikius dėl gyvenamosios aplinkos saugumo,
tvarkos ir visuomeninės rimties lygio ir pan.);
– atlieka paiešką dingusių ar pasislėpusių asmenų, kurių buvimo vieta
nežinoma ir dėl kurių priimtas sprendimas paskelbti paiešką, rastų
neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą;
– sudaro ir tvarko profilaktines, kriminalistines ir operatyvines įskaitas.
3. Socialinė pagalba gyvenamojoje aplinkoje:
– teikia neatidėliotiną gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti reikalingą pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, ir tiems,
kurių būklė bejėgiška;
– užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi
priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;
– informuoja valstybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia
pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui ir pan.);
– teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;
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– saugo rastus ir perduotus policijai dokumentus, daiktus, vertybes ir
kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar
valdytojams;
– užtikrina asmens, suteikusio pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms
teisėsaugos institucijoms, ar jo artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų
gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui.
4. Eismo priežiūra ir kontrolė mieste:
– reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, prižiūri eismo automobilių
keliais tvarką ir saugumą;
– kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo įstatymus, kitus teisės aktus dėl eismo saugumo užtikrinimo bei aplinkos apsaugos
nuo žalingo transporto priemonių poveikio;
– tiria kelių eismo taisyklių pažeidimus ir autoavarijas, skiria administracines nuobaudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus;
– kontroliuoja, ar miesto gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei
remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo
reikalavimus.
5. Administracinių ir viešųjų paslaugų teikimas:
– išduoda licencijas, leidimus ir kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų
licencijuojamos veiklos sąlygų (asmenims, norintiems užsiimti asmens
ir turto sauga, įsigyti ir disponuoti šaunamaisiais ginklais ir pan.);
– priima asmenis ir teikia jiems informaciją;
– nagrinėja asmenų pranešimus, prašymus ir skundus;
– tvarko registrų ir informacinių sistemų duomenis;
– vykdo teismų nuosprendžius, nutarimus ir nutartis;
– palaiko ryšius su savivaldos institucijomis, žiniasklaida, teikia joms
ir visuomenei informaciją apie kriminogeninę padėtį ir saugumo būklę miesto savivaldybėje.
Kaip matyti, tai tik dalis policijos funkcijų, kurių vykdymu rūpinasi
vietos policijos įstaigos, nes kiekvienu atveju ir tam tikroje policijos veiklos srityje galima būti išskirti kur kas konkretesnius policijos veiklos uždavinius ir veiklos funkcijas. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad policijos
veiklos mieste pagrindiniai vertintojai yra vietos gyventojai ir vietos bendruomenė, o policijos veiklos užsakovas ir atsakomybės reikalautojas – tai
konkretaus miesto savivaldybė. Atsižvelgiant į tai, koks saugumo lygis yra
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mieste, ir vertinama policijos veikla, policijos poreikis ir galimybės užtikrinant miesto ir miesto gyventojų saugumą. Ne veltui akcentuojama,
kad vietos policijos veikla yra socialiai orientuojama į vietos gyventojų
ir jų gyvenamosios aplinkos saugumo interesus, o tai reikalauja didinti
policijos veiklos efektyvumą, spartinti veiklos pokyčius, modernizuoti
veiklos procesus.
Darytina išvada, kad policijos statusas, policijos uždaviniai ir funkcijos miesto saugumo srityje daugiau grindžiami įstatymo ir kitų teisės
aktų reikalavimais (teisiniais standartais). Vadinasi, būtina keisti policijos veiklos vertinimo principus, atsižvelgiant į teisinius policijos veiklos
imperatyvus. Teisinio viešosios policijos veiklos imperatyvo nustatymas
leidžia įvertinti policijos paskirtį, numatyti aiškią policijos kompetenciją,
atsakomybę ir bendradarbiavimo su kitais subjektais teisinius pagrindus
vietos gyventojų ir jų gyvenamosios aplinkos saugumo ir viešosios tvarkos
apsaugos srityje.
4.1.2. Savivaldybių įgaliojimai
miesto saugumo užtikrinimo srityje
Miesto gyventojai svarbiais gyvenamosios aplinkos vertinimo kriterijais laiko saugumą ir tvarką. Iš tiesų, vieni pagrindinių gyvenamosios
aplinkos kokybės bruožų yra viešosios tvarkos būklė ir saugumo jausmas.
Miesto saugumo lygis priklauso nuo savivaldybėse fiksuojamų nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų skaičiaus ir dėl tokių pažeidimų
atsirandančio nesaugumo jausmo137.

137
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktoje ataskaitoje apie
nusikalstamumą Lietuvoje 2007 m. matyti, jog Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio apskrityse užregistruota 83,8 proc. (2006 m. – 83,3 proc.) visų teritorinėse policijos įstaigose užregistruotų nusikalstamų veikų. Likusiose penkiose apskrityse –
16,2 proc. visų teritorinėse policijos įstaigose užregistruotų nusikalstamų veikų (2006 m.
– 16,7 proc.). Tarp penkių šalies didmiesčių daugiausia nusikalstamų veikų užregistruota
Vilniaus m. – 20 400 (10 proc.), mažiausia – Panevėžio m. (2333). Plačiau žr.: Pažyma apie nusikalstamumą ir policijos įstaigų veiklą per 2007 m. // http://www.policija.lt/
veiklos_ataskaitos/apie%20nusikalstamuma %202007.doc.
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Saugumo situacija miestuose
Informatikos ir ryšių departamento prie VRM duomenimis, per
2008 m. 77 proc. užregistruotų nusikalstamų veikų sudaro miestuose užregistruotos nusikalstamos veikos, 22,6 proc. – kaimo vietovėse.
Nusikalstamų veikų tankumas miestuose ir kaimo vietovėse patvirtina
gyventojų nuomonę, kad miestuose gyventi yra nesaugiau nei kaime,
pvz., 100 tūkst. miestų gyventojų tenka 3328 nusikalstamos veikos, o
100 tūkst. kaimo vietovių gyventojų – 1566 nusikalstamos veikos. Kaip
matyti, nusikalstamumo problema tebelieka aktualesnė didmiesčiuose nei
mažesniuose miestuose ir kaimuose.
Analizuojant nusikalstamų veikų padarymą miestuose pagal tikslias vietas, per 2008 m. daugiausia jų užregistruota viešose vietose, gatvėse, automobiliuose, butuose, kiemuose ir parduotuvėse. Tai liudija faktą, kad
minėtas vietoves miesto gyventojai laiko nesaugiomis. Kaip rodo Policijos
departamento prie VRM užsakymu 2008 m. atlikti Baltijos tyrimai, per
paskutinius 12 mėnesių didmiesčiuose nuo nusikaltimo ar teisės pažeidimo
nukentėjo 12 proc. apklaustųjų Lietuvos gyventojų, miestuose – 9 proc.,
kaimuose – 10 proc. gyventojų.
Miesto gyventojų nuomone, didžiausią grėsmę saugumui kelia: kelių eismo taisyklių pažeidimai (88 proc.); nepilnamečių nusikalstamumas (82 proc.);
vagystės (83 proc.); smurtiniai nusikaltimai (66 proc.), nusikaltimai, susiję su
narkotikais (58 proc.), viešosios tvarkos pažeidimai viešose vietose (71 proc.).
Šaltinis: Ataskaita apie policijos veiklą ir nusikalstamumą per 2008 metus
// Policijos departamentas prie VRM, 2009 // http://www.policija.lt/index.
php?id=2875; Baltijos tyrimai: Lietuvos gyventojų apklausa apie policiją
2008 m. balandis–gegužė // http://www.policija.lt/index.php?id=91.

Savivaldybių teisinis statusas ir kompetencija apibrėžti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – Vietos savivaldos įstatymas)138,
kuris įtvirtina pagrindinius savivaldybių veiklos principus įgyvendinant

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. liepos 7 d. // nauja redakcija: Valstybės žinios. 2000, Nr. 91-2832
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miesto saugumo užtikrinimo funkcijas. Viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų, nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 9 punkte,
yra dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas
pasitelkiant savivaldybių teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei
įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus). Vadinasi,
miestų ar rajonų savivaldybės taip pat turi spręsti su miesto saugumo gerinimu susijusius klausimus. Šiuos įgaliojimus savivaldybės įgyvendina per
steigiamus administracinius struktūrinius ir kitus padalinius, įsipareigojimus bendruomenei ir atsižvelgdamos į jos interesus. Nors savivaldybės ir
turi savarankiškumą užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį, vietos
gyventojų ir gyvenamosios aplinkos saugumą, tačiau tokios savivaldybių
teisės įgyvendinimas praktikoje iki šiol stringa139.
Miesto saugumo užtikrinimu savivaldybėse rūpinasi dvi institucijos:
1) policija, t. y. teritorinės policijos įstaigos – policijos komisariatai, ir
2) pati savivaldybė per įsteigtus savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius – viešosios tvarkos skyrius ar poskyrius.
Policijos komisariatai – teritorinės policijos įstaigos savivaldybės teritorijoje padeda savivaldybėms spręsti su miesto saugumu susijusias
problemas. Kai kurios savivaldybės tam skiria dalį savivaldybės biudžeto lėšų. Pvz., Vilniaus miesto savivaldybė 2007 m. Vilniaus miesto
policijai (teritorinei policijos įstaigai) skyrė 3 mln. 330 tūkst. Lt: teisės
pažeidimų prevencijos programoms įgyvendinti (800 tūkst. Lt), vaizdo stebėjimo kamerų sistemoms administruoti (1 mln. 730 tūkst. Lt),
greičio matavimo ir raudonos šviesos kontrolės sistemai palaikyti
(700 tūkst. Lt), Vilniaus romų bendruomenės ir šalia taboro esančios
teritorijos priežiūrai ir saugumui užtikrinti (100 tūkst. Lt). Savivaldybės finansuoja valstybę dėl geresnės viešosios tvarkos ir miesto saugumo
būklės, tačiau daromų teisės pažeidimų skaičius ir nesaugumo jausmas
didžiausias išlieka Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kt. miestuose. Vadinasi, savivaldybė, nors ir skiria savo biudžeto lėšų policijai, nesulaukia

Novikovas A. Viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje: daktaro disertacija (01S).
Vilnius: MRU, 2003.
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to rezultato, kokio tikisi iš policijos dėl miesto ir vietos savivaldybių
gyventojų saugumo.
Pastaruoju metu miesto saugumo problemas savivaldybės pradeda
spręsti pačios, rodydamos iniciatyvas ir steigdamos savarankiškus viešosios tvarkos apsaugos padalinius. Geriausias to pavyzdys yra Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamente
esantis Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės poskyris140, kuris vykdo
viešojo administravimo funkcijas įstatymais suteiktiems įgaliojimams
ir savivaldybės tarybos išleistiems teisės aktams įgyvendinti. Šiuo
metu tokie viešosios tvarkos apsaugos padaliniai yra Panevėžio miesto
(Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius) ir Klaipėdos miesto (Viešosios
tvarkos skyrius) savivaldybėse. Savivaldybei pavaldžių viešosios tvarkos apsaugos ir miesto saugumo užtikrinimo padalinių kūrimasis tik
prasideda ir tai tik iš dalies kompensuoja miesto saugumo funkcijų
įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, nes, savivaldybėms trūkstant
materialinių ir žmogiškųjų išteklių bei miesto saugumo problemos
nelaikant prioritetiniu dalyku, minėtos funkcijos įgyvendinimas yra
epizodinis.
Savivaldybės ir jos steigiami su miesto saugumo užtikrinimu susiję padaliniai leistų spręsti savivaldybių teritorijoje esančias netvarkos priežiūros ir kontrolės, viešosios tvarkos apsaugos, gyventojų rimties ir saugios
gyvenamosios aplinkos užtikrinimo problemas, kylančias dėl „smulkių“
teisės pažeidimų, kuriems mažai dėmesio skiria teritorinės policijos įstaigos (pvz., miesto gyventojui svarbu, kad jis savo gyvenamajame rajone
matytų pareigūną, kuris galėtų sudrausminti dėl netinkamai vedžiojamo
šuns, sklindančio triukšmo kaimynystėje, statybininkų supiltų šiukšlių
po langais, graffiti ant namo sienų ir pan.).

Plačiau žr.: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario
29 d. įsakymas Nr. 30-413 „Dėl Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės poskyrio steigimo plano įgyvendinimo“ // http://www.vilnius.lt/vaktai/
Default.aspx?Id=3&DocId=30155216. Atkreiptinas dėmesys, kad ir kitose šalies savivaldybėse (Panevėžio m., Kauno m., Klaipėdos m., Elektrėnų) pradeda kurtis panašūs viešosios tvarkos priežiūrą vykdantys padaliniai, tačiau jie steigiami remiantis Vilniaus miesto
savivaldybės pavyzdžiu.
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Savivaldybių kompetencija užtikrinant miesto saugumą galėtų pasireikšti šiose srityse:
1. Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir kontrolės
srityje (ypač turint omeny smulkius teisės pažeidimus). Prevencija turėtų
būti pagrindinė savivaldybės veiklos sritis, nes nuo to, kaip veiksmingai
vykdoma prevencija, priklauso miesto gyventojų saugumo jausmas gyvenamojoje aplinkoje. Per prevenciją galima daryti poveikį miesto gyventojų elgesiui (pvz., leidžiant įvairias asmens elgesio viešose vietose taisykles:
prekybos viešose vietose taisyklės, tvarkymo ir švaros taisyklės, gyvūnų
auginimo ir laikymo taisyklės, triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės ir t. t.), kad jie nevengtų vykdyti jiems nustatytų pareigų viešose
vietose, ir taip užtikrinti miesto gyvenamosios aplinkos saugumą141.
2. Miesto saugumo ir viešosios tvarkos priežiūros srityje (apima ir gyventojų rimties užtikrinimą). Savivaldybių įgalioti subjektai turi kompetenciją pagal prižiūrimos veiklos sritis (viešosios tvarkos ir švaros, aplinkos
apsaugos, statybų vykdymo, viešosios reklamos, prekybos ir t. t.) tikrinti,
kaip organizacine tvarka nepavaldžios valstybinės ir kitos įmonės, įstaigos, organizacijos, piliečiai laikosi specialių, visiems privalomų taisyklių
(nustatytos tvarkos), įtvirtintų įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose,
savivaldybės tarybų priimtuose sprendimuose ir savivaldybės vykdomųjų institucijų išleistuose teisės aktuose. Tokia savivaldybių veikla miesto
saugumo užtikrinimo srityje įvardijama kaip administracinė priežiūra.
Savivaldybių įgaliotų subjektų paskirtis vykdant administracinę priežiūrą
būtų dvejopa: pirma, stebėti ir tikrinti, kaip miesto gyventojai, įmonės,
įstaigos, organizacijos ir jų darbuotojai bei kiti asmenys laikosi taisyklių
(nustatytų standartų ar nustatytos tvarkos) miesto saugumo užtikrinimo
ir viešosios tvarkos apsaugos srityje; antra, stebėti ir tikrinti, kaip savivaldybės aptarnaujamoje teritorijoje (mieste) organizuojamas darbas ir įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios savivaldybės tarybos sprendimais,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitų savivaldybės

Plačiau žr.: Šakočius A. Gyvenamosios aplinkos saugumas ir šiuolaikinės policijos
sampratos problema // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: MRU Leidybos centras,
2002, t. 35 (27), p. 15–25.
141
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subjektų išleistais teisės aktais patvirtintų taisyklių (nustatytų standartų
ar nustatytos tvarkos) vykdymą ir laikymąsi miesto saugumo užtikrinimo
ir viešosios tvarkos apsaugos srityje.
3. Miesto gyvenamosios aplinkos saugumo kontrolės srityje. Tam
tikslui savivaldybės steigia specialius kontrolės padalinius, kurie atsakingi už savivaldybės atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų
sprendimų (išleistų taisyklių) laikymosi stebėjimą, tikrinimą ir poveikio
priemonių taikymą už jų pažeidimus, t. y. vykdomų miesto gyventojų
veiksmų, mieste veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos teisėtumo kontrolė. Ši įgaliotų savivaldybės subjektų veikla remiasi Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 216, 221 ir
222 straipsniuose įtvirtintomis nuostatomis. Savivaldybių įgaliotų subjektų kompetencija vykdant administracinę kontrolę, susijusią su miesto saugumo užtikrinimu:
– objektyvios ir patikimos informacijos gavimas apie įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų sprendimų (išleistų taisyklių) ir kituose teisės aktuose
įtvirtintų normų laikymąsi miesto viešose vietose, miesto gyventojų
gyvenamojoje aplinkoje;
– priežasčių ir sąlygų, sukeliančių įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintų taisyklių viešosios tvarkos apsaugos ir miesto saugumo užtikrinimo srityje pažeidimus, nustatymas;
– administracinio teisinio poveikio priemonių taikymas siekiant užkirsti kelią ir pašalinti viešosios tvarkos ir kitų teisės normų pažeidimus, netvarkos apraiškas gyvenamojoje aplinkoje. Šiuo atveju
kaltiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) už įstatymais ir kitais
teisės aktais patvirtintų taisyklių viešose vietose pažeidimus taikomos
administracinės atsakomybės priemonės (administracinės nuobaudos
ar administracinės sankcijos), remiantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir kitais teisės aktais.
Kaip matyti, savivaldybės yra ta institucija, kuri geriausiai žino vietos
gyventojų problemas ir yra arčiausiai jų. Be to, šiandien savivaldybių autoritetas visuomenėje sparčiai didėja, jų veikla pasitiki vis daugiau vietos
gyventojų. Todėl dabar yra tinkamas metas motyvuoti savivaldybes dalyvauti kuriant įvairias su miesto saugumo užtikrinimu ar viešosios tvar149
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kos apsauga susijusias prevencines programas, miesto gyventojų saugią
gyvenamąją aplinką, įtraukiant vis daugiau miesto gyventojų į paminėtų
problemų sprendimą. Ne veltui vėl yra atgijusios mokslinės ir praktinės
diskusijos dėl savivaldybių (municipalinės) policijos (at)kūrimo142. Savivaldybių policija būtų savivaldybėms pavaldi institucija, veikianti savivaldybių (miesto) teritorijoje ir vykdanti viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų prevenciją bei kontrolę, palaikanti viešąją tvarką ir
užtikrinanti vietos bendruomenės saugumą mieste. Tai būtų alternatyva
siekiant siaurinti (ar mažinti) kai kurias policijos funkcijas.
Apibendrinant galima teigti, kad miesto saugumo užtikrinimas taikant prevenciją turėtų tapti savivaldybės veiklą orientuojančiu veiksniu,
leidžiančiu tinkamai atpažinti viešosios tvarkos ir kitus smulkius teisės
pažeidimus, netvarką gyvenamojoje aplinkoje, gyvenamosios aplinkos
saugumą skatinančius veiksnius ir taip užkirsti kelią „rimtoms“, sunkesnio pobūdžio neteisėtoms veikoms. Aišku, viena savivaldybė be teritorinės policijos įstaigos, vietos bendruomenės ir miesto gyventojų pagalbos
sunkiai galėtų įgyvendinti saugaus miesto viziją.

4.2. Privatus sektorius
Vykstantys akivaizdūs pokyčiai visuomenėje, politinis ir ekonominis nestabilumas, nuolatinė nuosavybės formų kaita, greita privataus
verslo plėtra ir privataus ekonomikos sektoriaus išplėtimas Lietuvoje
padarė įtaką privačių subjektų, atsakingų už saugumą ir tvarką mieste,
atsiradimui ir jų sistemos formavimuisi. Privataus saugumo sektoriaus
formavimasis vyksta kaip atsakas ribotoms valstybinio saugumo sektoriaus galimybėms užtikrinti ne tik viešųjų, bet ir privačių ūkinės veiklos
subjektų saugumą, taip pat vietos gyventojų, jų turto ir gyvenamosios

Novikovas A. Viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje: daktaro disertacija (01S).
Vilnius: MRU, 2003; Novikovas A. Konstitucijos nuostatų detalizavimas pagrindžiant
savivaldybių galimybę savarankiškai vykdyti viešosios tvarkos apsaugą // Jurisprudencija:
mokslo darbai. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2008, Nr. 3 (105), p. 54–59.
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aplinkos saugumą. Tyrimo rezultatai rodo143, jog Lietuvos gyventojai
nesaugūs jaučiasi miestuose ar savo gyvenamojoje aplinkoje dėl baimės
būti apiplėštam, apvogtam, sužalotam ar pan. Vadinasi, privačių (visuomeninių ir komercinių) subjektų iniciatyva dalyvauti užtikrinant
saugumą mieste remiasi visuomenėje vykstančiais objektyviais bendruomenės kaitos pokyčiais.
Naujomis saugumo užtikrinimo technologijomis ir žiniomis grįstos visuomenės formavimasis skatina keisti požiūrį į saugumo užtikrinimo formas miestuose. Pastaruoju metu pradeda vyrauti tendencijos
perduoti kai kurių valstybės ar savivaldybių saugumo užtikrinimo ir
tvarkos palaikymo funkcijų įgyvendinimą privačios iniciatyvos pagrindu veikiantiems subjektams144. Tai hipotetiškai įvardijama kaip saugos
paslaugų rinkos komercializacija arba privatizacijos procesų apraiškos
saugumo srityje. Iš tiesų, tai naujas socialinis reiškinys, veikiantis Lietuvos teisinę sistemą bei sukeliantis mokslinio ir praktinio pobūdžio diskusijų145. Ilgą laiką vyravusią valstybės politiką, kai saugumo ir tvarkos
užtikrinimo klausimai buvo kontroliuojami ir valdomi tik atitinkamų

143
2005–2007 m. Vidaus reikalų ministerijos atliktuose sociologiniuose tyrimuose „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimas“ nustatyta, jog Lietuvos gyventojai
nesaugiausiai jaučiasi mieste ir kaime dėl tokių kriminogeninių veiksnių: blogos eismo
saugumo situacijos, nepilnamečių daromų teisės pažeidimų, turtinių ir smurtinių nusikalstamų veikų, taip pat su narkotikais susijusių nusikalstamų veikų. Miesto gyventojai
nurodė, jog didžiausia tikimybė tapti nusikaltimo auka kyla nuošalioje (neapšviestoje)
vietoje, gatvėje, kelyje. Plačiau žr.: VRM sociologinis tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir
saugumo jausmo vertinimas“ // http://www.vrm.lt/index.php?id=871.
144
Kalesnykas R. The importance of private interest for implementing person and property
security // 7th International Scientific Conference “Property, encumbrances on property:
problems, solutions and opportunities”, 2nd June 2006. Riga: School of Business Administration Turiba, 2006, p. 115–126; Kalesnykas R. Privatization Processes of Policing
in Lithuania // SIAK Journal: Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und Polizeiliche Praxis.
Wien: Bundesministerium für Inneres, 2007, No. 2.
145
Kalesnykas R. Privatizacijos procesai teisėtvarkoje: daktaro disertacija (socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: LTU, 2002; Johnston L. Policing Britain: Risk, Security and
Governance. Harlow: Longman, 2000.
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valstybinių subjektų, koreguoja naujai besisteigiantys bendruomeniniai, komerciniai ar mišrūs socialiniai institutai. L. Johnstonas išskiria
dvi privačia iniciatyva veikiančių subjektų, vykdančių miesto saugumo
užtikrinimo funkcijas, formas146:
1) pilietine iniciatyva (angl. civil) veikiančių subjektų saugumo užtikrinimo forma, kuri paremta savanoriška vietos gyventojų veikla,
vykdoma saugios kaimynystės ar savigynos grupių, policijos rėmėjų ar
pavienių gyventojų individualiai. Tokia saugumo užtikrinimo forma
dominuoja Didžiojoje Britanijoje;
2) komercinė iniciatyva (angl. commercial) veikiančių subjektų
saugumo užtikrinimo forma, kuri paremta privačių saugos tarnybų veikla ir apima saugos paslaugų (vadinamųjų prekių) teikimą
(pirkimą−pardavimą) rinkoje. Ši forma populiari JAV, Kanadoje ir
kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse.
Išsamiau išanalizavus šias formas, galima teigti, jog privačia iniciatyva veikiančių subjektų įtraukimą į saugumo užtikrinimo procesą
skatina valstybės ar savivaldybės komercinis kompromisas. Šiandienos
praktika rodo, kad valstybė ar savivaldybė ne visada reikiamu lygiu gali
užtikrinti saugumą ir palaikyti tvarką miestuose. Vis daugiau žmonių
tai supranta ir pradeda ieškoti alternatyvų: iškilus nusikalstamo ar kitokio pobūdžio pavojams ima patys rūpintis saugumu, buriasi į savanoriškas grupes, kuria saugios kaimynystės bendruomenes arba už tam tikrą
mokestį perka saugos paslaugas. Spontaniškai formuojasi savarankiškas
miesto saugumo užtikrinimo modelis, kai atitinkamos tvarkos palaikymo ir saugumo užtikrinimo funkcijos bei atsakomybė už jų įgyvendinimą tenka privačia iniciatyva veikiantiems subjektams. Taip privatus
saugumo sektorius pamažu tampa bendravalstybinio saugumo sistemos
dalimi ir faktiškai įgauna savarankišką saugumo užtikrinimo subjekto
teisinį statusą.

Johnston L. The Rebirth of Private Policing. London, England: Routledge, 1992,
p. 227−231.
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4.2.1. Saugos tarnybų vaidmuo
užtikrinant saugumą mieste
Pastaruoju metu privačios saugos rinkos kūrimasis ir plėtra yra vyraujanti tendencija daugelyje Europos Sąjungos valstybių. Saugos paslaugų
rinkoje didelis vaidmuo tenka privačioms saugos tarnyboms, kurios aktyviai dalyvauja užtikrinant saugumą mieste. Privati saugos rinka Lietuvoje susiformavo veikiant tam tikroms politinėms, ekonominėms, socialinėms, teisinėms ir kitoms sąlygoms, kurios labai paveikė privačių saugos
tarnybų atsiradimo, plėtros ir funkcionavimo pobūdį. Šiandienos situacija rodo, jog saugos paslaugų rinkoje dominuoja privatus saugos sektorius
(privačios saugos struktūros, tarnybos ir jų padaliniai, įmonių, įstaigų,
organizacijų saugos struktūriniai padaliniai), užimantis atsiradusią nišą
miesto saugumo užtikrinimo srityje147. Dėl šios priežasties privačios saugos tarnybos tampa lygiaverte alternatyva policijos teikiamoms saugumo
paslaugoms, tuo užtikrindamos normalias sąlygas verslo ir ekonominio
sektoriaus plėtrai.
Privačių saugos tarnybų teisinis statusas įtvirtintas 2004 m. liepos 8 d.
priimtame Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme148, kuris įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d. Šiuo įstatymu sureguliuoti visuomeniniai
santykiai, susiję su privačia asmens ir turto sauga, policijos ir privačių
saugos struktūrų bendradarbiavimu užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą
miestuose, administracinių teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevenciją bei atskleidimą, taip pat jame reglamentuojama ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos vykdymo tvarka, ją vykdančių saugos
darbuotojų teisės ir pareigos, fizinės prievartos, specialiųjų priemonių ir

Kanados mokslininkai P. C. Stenningas ir C. D. Shearingas sukūrė „vakuumo teoriją“,
kurios esmė ta, kad privačios saugos struktūros savo paslaugas paskirsto reaguodamos į
gyventojų poreikius (pvz., gyventojai viešose vietose nori matyti daugiau patruliuojančių
policijos pareigūnų, o šią spragą užpildo privačios saugos kompanijos). Privačios saugos
struktūros atsirado kaip teisėtvarkos palaikymo sistemos reformos padarinys, kaip alternatyva viešųjų institucijų teikiamoms paslaugoms. Plačiau žr. Shearing C. D., Stenning P. C.
Private Policing. Newbury Park (CA): Sage Publications, 1987.
148
Valstybės žinios. 2004, Nr. 116-4317.
147
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šaunamųjų ginklų panaudojimo teisėtumo sąlygos ir pan. Įgyvendinant
šį teisės aktą siekiama pagrindinio tikslo, t. y. sudaryti asmenims geresnes sąlygas įgyvendinti jų teises į gyvybės, sveikatos, orumo, privataus
gyvenimo bei turto apsaugą ir neliečiamumą, taip pat užtikrinti didesnį
saugumą ir geresnę tvarką gyvenamojoje aplinkoje.
Privačios saugos koncepcija
Termino privati sauga apibrėžimas mokslinėje ir teisinėje literatūroje
gana eklektiškas, todėl tenka vadovautis loginiais imperatyvais, kurie padeda
išsiaiškinti minėtos kategorijos turinį.
Plačiąja prasme terminas sauga, angliškai įvardijamas safety, reiškia techninių ir organizacinių sprendimų bei veiksmų visumą, kurios tikslas – saugoti žmonių gyvybę, sveikatą, neliečiamybę bei turtą nuo gamtinių ir dirbtinių
grėsmių149. Toks saugos termino suvokimas siejamas su įvairiomis saugos
rūšimis: gaisro, radiacine, civiline ir pan. Tačiau mums aktuali ta saugos
sritis, kuri angliškai apibrėžiama terminu security ir reiškia saugią bei nepavojingą individo būseną. M. Gillas150 vartoja prancūzišką terminą securite,
kuris tiksliau atskleidžia saugos veiklos paskirtį − saugoti individus ir materialines vertybes nuo tokios žmonių veikos, kuri gali būti įvardijama kaip
neteisėta ir kvalifikuojama kaip tam tikras teisės pažeidimas. M. Buttono
nuomone151, norint geriau suprasti šią saugos sritį, reikia nuspręsti, kokias
paslaugas priskirsime saugiai ir nepavojingai būsenai. Tai gali būti sargybos,
patruliavimo, asmens ir jo turto apsaugos, reagavimo į aliarmo signalus, ginkluotos krovinių palydos, dokumentų naikinimo, tvarkos palaikymo, vaizdo
ir stebėjimo įrangos eksploatavimo ir kitų funkcijų vykdymas. Vadinasi, šis
sąrašas niekada nebus išsamus, nes nuolat tobulėjančios naujos technologijos skatins naujų saugos paslaugų atsiradimą, todėl priimtiniausias būdas yra
sujungti šias funkcijas ir jas įvardyti saugos paslaugomis.

Illustrated Oxford Dictionary. Vilnius: Alma littera, 2001, p. 727, 747.
Gill M. Risk, Security and Crime Prevention: An International Forum for Developing
Theory and Practice // International Journal of Risk, Security and Crime Prevention,
1996, vol. 1, p. 11–17..
151
Button M. Private security and its contribution to policing: Under−researched, under–
utilised and underestimated // International Journal of Police Science and Management,
1999, vol. 2, No. 2, p. 103–116..
149
150
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N. Southas152, B. George’as ir M. Buttonas153 privačios saugos turinį
atskleidžia per žmonių valdomo ir techninio saugos sektoriaus skirtumus.
Žmonių valdomą saugos sektorių sudaro privačiai pasamdyti asmenys, vykdantys saugos funkcijas, o jų pagrindinė veiklos kryptis – įvairių saugos paslaugų teikimas. Privačios saugos techninis sektorius labiau susijęs su įvairios
saugos įrangos gamyba, įrengimu, aptarnavimu ir eksploatavimu (apsaugos
signalizacijos, priešgaisrinės įrangos, vaizdo ir garso stebėjimo, melo detektorių ir pan.), taip pat apima transporto priemonių eksploatavimą bei tarnybinių šunų panaudojimą vykdant saugos funkcijas. Dažniausiai šie du saugos sektoriai naudojami vienu metu ir apima bendrą sampratą, įvardijamą
kaip privati sauga. Vadinasi, privati sauga – tai veikla, nukreipta į fizinių ir
juridinių asmenų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat kitų šiam tikslui
įgyvendinti skirtų saugos paslaugų teikimą, įgyvendinamą komercinių ar visuomeninių subjektų sutarčių ar susitarimų pagrindu.

Privačios saugos tarnybos gali daug prisidėti prie miesto saugumo
užtikrinimo problemų sprendimo, t. y. nuo elementaraus patruliavimo
gyventojams nesaugiose vietose iki technologinių sprendimų kuriant
naujus gyvenamuosius rajonus ir diegiant juose vaizdo stebėjimo įrangą.
Daugeliu atvejų įrodyta, jog smulkių teisės pažeidimų prevencija ir kitos
privačių saugos tarnybų teikiamos saugos paslaugos yra produktyvesnės
ir ekonomiškesnės nei policijos teikiamos analogiškos paslaugos, todėl tai
ir skatina kai kurias policijos funkcijas perduoti privačioms saugos tarnyboms. Privačių saugos tarnybų pranašumas policijos atžvilgiu argumentuojamas ekonominiais motyvais. Policija ar kitas viešasis saugos subjektas turi mažiau paskatų tvarkytis gerai, nes nuolat savo veiklą painioja su
politika ir mažiau rūpinasi savo turto (lėšomis, skiriamomis iš valstybės
biudžeto) likimu, o privati saugos tarnyba tvarkosi pagal verslo taisykles,
t. y. turi paskatą teikti kokybiškesnes saugos paslaugas gyventojams, nes
kitaip rizikuoja savo turtu, o iš tokios veiklos gautas pelnas rodo, kiek
naudos yra suteikta gyventojams ir vietos bendruomenei.

South N. Policing for Profit. London: Sage Publication, 1988.
George B., Button M. Private Security. Leicester: Perpetuity Press, 2000, vol. 1,
p. 7–16.
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4.2.1.1. Saugos tarnybų veiklos prioritetai
Privačių saugos tarnybų veikla miesto saugumo užtikrinimo srityje grindžiama vietos gyventojų saugumo poreikių pagrindu. Atsižvelgiant į tai,
atsiskleidžia privačių saugos tarnybų veiklos socialinė paskirtis ir nustatytos
prioritetinės privačių saugos tarnybų veiklos kryptys. Pagrindinis privačių
saugos tarnybų veiklos tikslas – vietos gyventojų (klientų) teisių ir teisėtų
interesų apsauga, kuris įgyvendinamas per teisės pažeidimų prevencijos,
saugumo užtikrinimo ir tvarkos palaikymo funkcijų vykdymą. Siekdamos
šio tikslo, privačios saugos tarnybos formuoja pagrindines veiklos kryptis,
kurios įtvirtintos Asmens ir turto saugos įstatyme bei kituose tiesiogiai jų
veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, pvz., saugo fizinių asmenų
gyvybę, sveikatą ir turtą, juridinių asmenų turtą, vykdo inkasaciją, saugo
viešąją tvarką kliento arba juridinio asmens, kuriame yra saugos padalinys,
rengiamuose, organizuojamuose masiniuose ar kituose renginiuose, montuoja ir eksploatuoja technines saugos priemones ir pan.
Išanalizavus privačių saugos tarnybų uždavinius ir funkcijas bei atlikus praktinę jų veiklos analizę, galima būtų išskirti šiuos privačių saugos
tarnybų veiklos prioritetus:
1. Elektroninė-techninė sauga. Viena iš pagrindinių privačių saugos
tarnybų veiklos krypčių − elektroninių-techninių saugos sistemų, įrengtų
viešose vietose, klientų objektuose, projektavimas, įrengimas, stebėjimas
ir reagavimas į gaunamus signalus: pavojus, užpuolimus, gaisrus, sistemos
įjungimus ir išjungimus, elektros įtampos dingimus ir pan. Visi šie signalai registruojami centrinio valdymo pulto kompiuteriuose ir archyvuojami. Pavyzdžiui, daugelis privačių saugos tarnybų elektroninei-techninei
apsaugai užtikrinti didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) įrengia centrinius valdymo pultus ir
organizuoja reagavimo ekipažus.
Šiuo metu didžiausią saugos paslaugų rinkos dalį Lietuvos miestuose užima elektronine sauga saugomi objektai, t. y. 94 procentus rinkos dalies154.

Informacija apie saugomus objektus gauta interviu būdu iš Policijos departamento prie
VRM Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyriaus pareigūnų (2008 m. rugsėjo
mėn.).

154

156

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

21 pav. Fizine ir elektronine sauga saugomi objektai (procentais)

2. Fizinė sauga. Šios veiklos krypties esmė – fizinis (ginkluotos arba
neginkluotos saugos pagrindu) objektų saugumo užtikrinimas. Fizinę
saugą sudaro šios saugos rūšys:
– fizinių ir juridinių asmenų nuosavybės ir turto (pastatų, komercinių
bankų, prekybos centrų ir kt. patalpų) apsauga;
– asmenų apsauga;
– masinių renginių apsauga.
Bene didžiausią privačios saugos rinkos dalį užima privačių saugos
darbuotojų vykdomos objektų (prekybos įmonių, butų, gyvenamųjų
namų ir t. t.) saugumo užtikrinimo funkcijos, mažiau – asmens saugumo
(kliento gyvybės, sveikatos apsauga, pagalba ekstremaliose situacijose)
ir masinių renginių apsaugos (koncertų, komercinių ir sporto renginių)
funkcijų vykdymas.
Pagal nustatytą tvarką privačios saugos tarnybos Policijos departamentui prie VRM teikia informaciją tik apie fizine ginkluota sauga saugomus objektus. Neginkluota sauga saugomi objektai pagal galiojančius
teisės aktus nėra kontroliuojami ir jų apskaita neatliekama. 2007 m. fizine ginkluota sauga saugomų objektų buvo 67 procentai (žr. 22 pav.)155,
t. y. palyginti su 2001 m. pradžioje ir 2000 m. pradžioje turimais duo-

Informacija apie saugomus objektus gauta interviu būdu iš Policijos departamento prie
VRM Viešosios policijos valdybos Licenzijavimo skyriaus pareigūnų (2008 m. rugsėjo
mėn.).
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menimis, jų daugėja (2001 m. pradžioje tokių objektų buvo 63 proc., o
2000 m. pradžioje – 48 proc.).
22 pav. Privačių saugos struktūrų fizine sauga saugomi objektai (procentais)

3. Patruliavimas ir reagavimas į smulkius teisės pažeidimus. Ši
privačių saugos tarnybų teikiama paslauga yra veiksminga prevencinė
priemonė, kuria naudojasi nemažas privačių saugos tarnybų klientų
skaičius. Pavyzdžiui, teikiant patruliavimo paslaugą, privačios saugos
tarnybos ekipažas reguliariai, keletą kartų per parą suderintu laiku patikrina objektą, susitinka su objekte dirbančiu apsaugos darbuotoju
arba tam tikros įmonės, įstaigos ar organizacijos atsakingu darbuotoju,
įvertina padėtį patalpose bei pastato išorėje (padidintos rizikos vietose).
Pastebėjęs smulkių teisės pažeidimų, privačios saugos tarnybos ekipažas
imasi visų įmanomų priemonių, kad nebūtų padaryta dar didesnė žala,
o operatyvinis centro darwbuotojas informuoja saugomos įmonės atsakingą asmenį.
4. Inkasavimas, piniginių lėšų ir vertybių pervežimas. Šios veiklos
krypties esmė – užtikrinti saugų piniginių lėšų ir kitų vertybių pervežimą bei jų apdorojimą (rūšiavimą, perskaičiavimą, pakavimą). Tai nauja
veiklos kryptis, kurią sėkmingai galima įgyvendinti net keliose valstybėse.
Pavyzdžiui, kai kurios Lietuvos privačios saugos tarnybos (pvz., Group 4
Securicor, Grifs AG ir kt.) turi teisę vykdyti piniginių lėšų ir vertybių, per
visas Baltijos šalis pervežamų transporto priemonėmis, ginkluotą palydą,
remiantis viena sutartimi). Būtina, jog privati saugos tarnyba, vykdyda-
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ma inkasavimą, turėtų inkasavimo pažymėjimą, o apsaugos darbuotojas
– inkasatoriaus pažymėjimą156.
5. Saugos sistemų – vaizdo stebėjimo, įėjimo kontrolės ir gaisro
aptikimo, garsinės – įrengimas, eksploatavimas ir priežiūra. Įrengus
šias sistemas, galima operatyviai gauti informacijos apie įvykius saugomame objekte, pavyzdžiui, per centralizuotą stebėjimo pultą gavęs įsilaužimo arba užpuolimo signalą radijo kanalu, privačios saugos tarnybos
operatyvinis centras šią informaciją perduoda reagavimo ekipažui, kuris
atitinkamai reaguoja į įvykį ir gali tiksliau planuoti savo veiksmus.
6. Priešgaisrinė sauga. Ši veiklos sritis apima priešgaisrinės įrangos
gamybą ir jos techninę priežiūrą, šios įrangos gamybos ir priežiūros licencijavimą, pramoninių avarijų prevenciją ir likvidavimą ir pan.
7. Rizikos vertinimas ir valdymas. Ši veiklos sritis apima saugomo
objekto, techninių ir fizinių apsaugos priemonių auditą, nuostolių prevenciją, personalo kontrolę ir pan.
Panašiai privačių saugos struktūrų veiklos kryptys nustatomos ir kitų
valstybių (Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, Švedijos ir t. t.)
teisės aktuose, pagal kuriuos išskiriami šie pagrindiniai privačių saugos
tarnybų veiklos prioritetai: 1) saugos paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims pagal sutartis siekiant užtikrinti jų teisių ir teisėtų
interesų apsaugą; 2) saugomo objekto ekonominės veiklos saugumo užtikrinimas; 3) piliečių ir objektų apsauga nuo neteisėtų veikų; 4) leidimų
sistemos režimo vykdymas; 5) nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija bei užkardymas saugomame objekte.
Be abejo, tai tik dalis privačių saugos tarnybų vykdomų veiklos uždavinių, nes pastaruoju metu atsiranda vis daugiau teikiamų saugos pasInkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo, panaikinimo ir naudojimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos. Plačiau žr.: Inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo,
panaikinimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro
2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-622 // Valstybės žinios. 2005, Nr. 4-100.
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laugų. Privačios saugos tarnybos vykdo nuteistųjų asmenų konvojavimo
ir saugojimo, kalėjimų apsaugos, miesto saugumo užtikrinimo, viešosios
tvarkos palaikymo ir kitas policijai priskiriamas funkcijas, tuo pabrėžiant
dažną privačių saugos tarnybų dalyvavimą ginant ne tik privačius, bet ir
viešuosius interesus. Privačių saugos tarnybų paslaugos teikiamos ne tik
tam, kad būtų užtikrintas taisyklių laikymasis saugomoje organizacijoje,
bet ir tam, kad piliečiai laikytųsi teisės normų reikalavimų privačiose ir
viešose vietose157. Uniformuoti privačių saugos tarnybų pareigūnai patruliuoja viešose vietose, parduotuvėse, oro uostuose, metro, laisvalaikio
renginių metu ir parkuose vykdydami teisės pažeidimų prevencijos funkcijas. Be to, taip sudaroma rimta konkurencija policijai.
Privačių saugos tarnybų veiklos prioritetų nustatymas rodo:
pirma, privačių saugos tarnybų teikiamų saugos paslaugų įvairovę užtikrinant saugumą mieste;
antra, privačių saugos tarnybų teikiamų paslaugų tikslinį kryptingumą – teisės pažeidimų prevenciją158. Būtent ši veiklos kryptis yra būdingiausias privačių saugos tarnybų veiklos požymis, leidžiantis ją atskirti
nuo policijos ir kitų viešųjų saugos subjektų vykdomos veiklos. Privačių
saugos tarnybų vykdomos teisės pažeidimų prevencijos veiklos svarbą lemia tai, kad:
1) prevencinė veikla yra humaniškesnė priemonė nei prievarta, kuri
skatina žiaurumą ir visuomenės dehumanizaciją;

Pavyzdžiui, privačios saugos struktūros aktyviai dalyvauja atskleidžiant teisės pažeidimus bei užtikrinant jų prevenciją, siekdamos pristatyti teisminės valdžios institucijoms
asmenis, kurie pažeidžia įstatymus ir kitas teisės normas. Tarkime, Didžiojoje Britanijoje
mažmeninės prekybos įmonių saugos sektorius yra įtrauktas į maždaug vieno milijono
vagysčių, įvykdomų prekybos centruose, bylų tyrimą, kur aktyviai šioje srityje bendradarbiaujama su policija, nes privačios saugos struktūros turi naujausių technikos įrenginių,
kuriuos pasitelkusios gali teikti įvairiausių įrodymų teismo metu. Plačiau žr.: British Retail Consortium. Retail crime survey 1997. London: British Retail Consortium, 1998.
158
Vokietijoje, Olandijoje, Prancūzijoje ir kitose Europos valstybėse privačių saugos struktūrų
veikla nukreipiama į teisės pažeidimų prevenciją (90 proc. visos veiklos), tiksliau tariant, į
galimų nuostolių prevenciją (angl. loss prevention), kurios esmė – saugos tarnybos klientas turi
patirti kuo mažiau nuostolių (tiek moralinių, tiek materialinių). Plačiau žr.: Hoogenboom B.
Grey Policing: A Theoretical Framework // Policing and Society, 1991, No. 2, p. 17–30.
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2) prevencine veikla siekiama apsaugoti asmenis bei jų nuosavybę nuo
neteisėtų veiksmų (prievartos taikymo atvejų mažinimas teigiamai
veikia visuomenės moralę, vadinasi, ir viešosios tvarkos apsaugą bei
saugumo užtikrinimą gyvenamojoje vietovėje);
3) prevencine veikla siekiama apsaugoti klientus nuo moralinės ir materialinės žalos (tikslas – klientui turi būti padaryta kuo mažiau nuostolių);
4) prevencinė veikla galėtų būti vienas iš efektyviausių klientų teisių
ir teisėtų interesų, nuosavybės apsaugos, viešojo saugumo ir viešosios
tvarkos užtikrinimo būdų.
Apibendrinant galima teigti, kad, nustatant privačių saugos struktūrų
veiklos prioritetus, svarbią reikšmę turi šių tarnybų steigimo paskirtis ir
indėlis į miesto saugumo užtikrinimą. Privačios saugos tarnybos veikia
tam, kad saugotų savo klientų gyvybę, sveikatą, turtą, teises ir teisėtus interesus, įvairiais metodais ir priemonėmis vykdytų teisės pažeidimų prevenciją, užtikrintų miesto gyventojų saugumą ir palaikytų tvarką. Nuo
to ir priklauso privačių saugos struktūrų teisinis statusas bei vieta saugos
paslaugų rinkoje.
4.2.1.2. Saugos tarnybų kompetencija
Privačių saugos tarnybų veiklos teisinio reguliavimo klausimai aktualūs siekiant dviejų tikslų:
pirma, apsisaugoti nuo nepageidaujamų tendencijų (vykdomų uždavinių
ir funkcijų skaidrumas, teisėtumas, viešumas ir pan.) arba to, kas nepriimtina
privačia komercine iniciatyva veikiančių subjektų vykdomai veiklai;
antra, skatinti ir plėsti privačių saugos tarnybų prevencinę veiklą
miesto saugumo užtikrinimo srityje.
Privačių saugos tarnybų veiklos teisinis reguliavimas yra dviejų lygių: įstatyminis ir poįstatyminis. Iki 2005 m. sausio 1 d. privačių saugos
tarnybų veikla buvo reglamentuojama remiantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 160 patvirtintais Asmens
ir turto saugos nuostatais159, kurie nustatė licencijų užsiimti ginkluota
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Valstybės žinios. 1993, Nr. 10-250.
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asmens bei turto sauga išdavimo ir anuliavimo tvarką. Esminiai pokyčiai
privačių saugos tarnybų veiklos reglamentavime įvyko 2004 m. liepos
8 d., kai Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą (Nr. IX-2327)160, kuris įsigaliojo 2005 m.
sausio 1 d. Šis įstatymas ne tik pakeitė privačių saugos tarnybų teisinį
statusą, bet ir išplėtė jų kompetenciją visuomenės saugumo užtikrinimo
ir viešosios tvarkos apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos srityje.
Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas (toliau –
Asmens ir turto saugos įstatymas) reglamentuoja:
a) privačios saugos veiklos rūšis ir jų licencijavimo tvarką;
b) subjektus, kurie gali užsiimti privačia saugos veikla. Valstybės ar
savivaldybės lygmeniu privačia asmens ir turto saugos veikla gali užsiimti privatūs juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir
valstybės bei savivaldybių įmonės;
c) privačių saugos tarnybų darbuotojų teises ir pareigas;
d) fizinės prievartos, specialiųjų priemonių bei šaunamųjų ginklų panaudojimo teisėtumo sąlygas;
e) privačios saugos veiklos valstybinę priežiūrą.
Remiantis minėtu įstatymu yra priimti ir galioja šie poįstatyminiai teisės
aktai privačių saugos struktūrų veiklos srityje: a) Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-622 patvirtintos
Inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo, panaikinimo ir naudojimo taisyklės161; b) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d.
nutarimu Nr. 116 patvirtintos Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto
saugos licencijavimo taisyklės162; c) Lietuvos policijos generalinio komisaro
2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 5-V-253 patvirtintos Saugos tarnybų
ir saugos padalinių ataskaitos pildymo taisyklės163; d) Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-619 patvirtin-

Valstybės žinios. 2004, Nr. 116-4317.
Valstybės žinios. 2005, Nr. 4-100.
162
Valstybės žinios. 2005, Nr. 17-535.
163
Valstybės žinios. 2005, Nr. 52-1780.
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tos Apsaugos darbuotojo pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisyklės164;
e) Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. V-624 patvirtintos Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos
darbuotojo profesinės kvalifikacijos taisyklės165.
Privačių saugos tarnybų paskirtis miesto saugumo užtikrinimo srityje
– apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis, užsienio juridinių asmenų filialus nuo neteisėto kėsinimosi į jiems priklausantį turtą, asmens gyvybę ir
sveikatą. Ši paskirtis įgyvendinama per privačių saugos tarnybų veiklos licencijavimą, t. y. turint leidimą teikti asmens ir turto saugos paslaugas.
Lietuvoje yra draudžiama privačių saugos tarnybų veikla be licencijos. Tai
rodo, jog teikti privačias saugumo užtikrinimo ir tvarkos palaikymo paslaugas gali tik kompetentinga, atitinkanti Asmens ir turto saugos įstatyme
įtvirtintus reikalavimus privati saugos tarnyba ar saugos padalinys, taip pat
asmuo, pageidaujantis būti privačios saugos tarnybos vadovu ar apsaugos
darbuotoju.
Reikalavimai, keliami steigiant privačią saugos tarnybą
Privačios saugos tarnybos steigėjais (dalyviais) gali būti:
– Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys;
– Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys;
– užsienio valstybių, kurios yra Europos Sąjungos ir (ar) NATO narės arba
Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, fiziniai asmenys;
– užsienio valstybių, kurios yra Europos Sąjungos ir (ar) NATO narės arba
Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, juridiniai asmenys;
– užsienio valstybių, kurios yra Europos Sąjungos ir (ar) NATO narės arba
Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, juridinio asmens teisių neturintys ūkio subjektai.
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas gali įkurti saugos padalinius (kaip įmonės struktūrinis padalinys) asmens ir turto saugai vykdyti.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad saugos padalinys neturi juridinio asmens
teisių ir taip pat neturi teisės teikti asmens ir turto saugos paslaugas kitiems
asmenims.
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Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-17.
Valstybės žinios. 2005, Nr. 4-101.
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Reikalavimai, keliami privačios saugos
tarnybos vadovui ar apsaugos darbuotojui
Privačios saugos tarnybos vadovu ar apsaugos darbuotoju gali būti:
1) Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių, kurios yra ES ir (ar)
NATO narės arba EEE susitarimo dalyvės, pilietis;
2) asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus;
3) tinkamos sveikatos asmuo;
4) asmuo, išlaikęs apsaugos darbuotojo egzaminą ir gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą;
5) asmuo, mokantis valstybinę kalbą (šis reikalavimas taikomas teisės aktų
nustatytais pagrindais).
Apsaugos darbuotojui, kuris vykdo asmens ir turto saugą su šaunamaisiais
ginklais, papildomai gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme įtvirtinti reikalavimai.
Privačios saugos tarnybos vadovu ar apsaugos darbuotoju negali būti:
1) asmuo, kurio sveikata neatitinka sveikatai keliamų reikalavimų;
2) asmuo, kurio veiksnumas yra apribotas teismo sprendimu;
3) asmuo, teismo pripažintas nepakaltinamu ar ribotai pakaltinamu;
4) asmuo, įrašytas į operatyvinės veiklos subjektų operatyvinę įskaitą;
5) asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai;
6) asmuo, kuriam vykdyti asmens ir turto saugą ar teikti šios srities paslaugas uždrausta teismo nuosprendžiu;
7) už tyčinį nusikaltimą teistas asmuo, kuriam dėl to neišnykęs ar nepanaikintas teistumas;
8) buvęs saugos tarnybos, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens
filialo, kuriame yra saugos padalinys, saugos vadovas, kontroliuojantis asmuo, jeigu nuo jų licencijos panaikinimo už licencijuojamos veiklos pažeidimus nėra praėję 3 metai;
9) buvęs apsaugos darbuotojas, kurio pažymėjimas buvo panaikintas už šio
įstatymo ar kitų su asmens ir turto sauga susijusių teisės aktų pažeidimus,
jeigu nuo panaikinimo nėra praėję 3 metai;
10) buvęs SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB,
KGB) kadrinis darbuotojas, kuriam taikomi įstatyme „Dėl SSRS valstybės
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ nustatyti apribojimai;
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11) asmuo, kuris yra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar kuris yra sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo.

Privati saugos tarnyba vykdyti savo kompetenciją gali turėdama dviejų rūšių licencijas:
1) licencija ginkluotai asmens ir turto saugai (turint šios rūšies licenciją, galima vykdyti ir neginkluotą asmens ir turto saugą);
2) licencija neginkluotai asmens ir turto saugai.
Licencijas užsiimti ginkluota arba neginkluota asmens ir turto sauga
išduoda Vyriausybės įgaliota institucija, t. y. Policijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius.
Pagrindinė privačių saugos tarnybų veiklos forma ir asmens ir turto saugos paslaugų teikimo pagrindas yra rašytinė privačios saugos tarnybos ir kliento sutartis. Ši sutartis sudaroma, keičiama ar nutraukiama pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 1.71–1.77, 6.154–6.228 straipsnių nuostatas.
Privati saugos tarnyba taip pat gali vykdyti asmens ir turto saugą, kuria siekiama apsaugoti pačios saugos tarnybos turtą ir darbuotojus, be sutarties.
Kitas svarbus privačių saugos tarnybų kompetencijos elementas susijęs su fizinės prievartos, specialiųjų priemonių ir šaunamųjų ginklų panaudojimo teisėtumu. Nereikėtų pamiršti bendros taisyklės, kad, vykdant
asmens ir turto saugą, privačioms saugos tarnyboms galioja visos Lietuvos
Respublikos baudžiamajame kodekse ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintos būtinosios ginties ir būtinojo
reikalingumo teisėtumo sąlygos. Privačių saugos tarnybų darbuotojai turi
teisę panaudoti fizinę prievartą, laikyti, nešiotis ir panaudoti specialiąsias
priemones bei šaunamuosius ginklus166. Privačios saugos tarnybos darbuotojai privalo įspėti įtariamą teisės pažeidėją apie ketinimą panaudoti
Šaunamojo ginklo panaudojimo teisėtumas reglamentuotas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nr. IX-705, priimtame 2002 m. sausio 15 d. // Valstybės žinios. 2002, Nr. 13-467.
166
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fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą, jei šis nevykdys apsaugos darbuotojo nurodymų, išskyrus atvejus, kai delsimas kelia
grėsmę apsaugos darbuotojo ar saugomo subjekto, ar saugomame objekte
esančių asmenų gyvybei ar sveikatai arba įspėti yra neįmanoma. Privačios saugos tarnybos darbuotojas, atsižvelgdamas į konkrečios situacijos
pavojingumą, turi užtikrinti, kad prieš asmenį, kuris kėsinasi į saugomą subjektą ar objektą, pažeidžia viešąją tvarką ar priešinasi sulaikomas,
būtų panaudota tiek poveikio priemonių ir tokiu mastu, kiek yra būtina
neteisėtiems veiksmams nutraukti ir sulaikomo asmens pasipriešinimui
neutralizuoti. Tačiau reikia atminti, kad, naudojant fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą, privaloma stengtis išvengti sveikatos sutrikdymo ir žmogaus mirties.

Privačios saugos tarnybos darbuotojų
fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių
panaudojimo atvejai
1. Atremiant pasikėsinimą, gresiantį apsaugos darbuotojo sveikatai ar gyvybei, taip pat pasikėsinimą, kuriuo siekiama atimti iš jo specialiąją priemonę ir (ar) šaunamąjį ginklą.
2. Ginant saugomą subjektą nuo užpuolimo, gresiančio šio sveikatai ar
gyvybei.
3. Atremiant saugomų objektų užpuolimą.
4. Sulaikant įtariamą teisės pažeidėją, jei šis aktyviais veiksmais vengia sulaikymo.
5. Pašalinant iš saugomų objektų, masinių ar kitų renginių asmenis, nesilaikančius nustatytų taisyklių, jeigu šie asmenys nevykdo teisėtų apsaugos
darbuotojo reikalavimų.
6. Tarnybinius šunis – tik saugomų objektų ar juose esančių asmenų apsaugai.
7. Antrankius – tik sulaikant ar pristatant į policiją asmenį, įtariamą nusikalstamos veikos padarymu, jeigu šis asmuo priešinasi sulaikymui arba
jeigu yra pagrindas manyti, kad jis gali pasipriešinti ar pakenkti sau.
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Privačios saugos tarnybos darbuotojų
šaunamojo ginklo panaudojimo atvejai
1. Atremiant pasikėsinimą ar saugomo objekto ginkluotą užpuolimą, gresiantį jo gyvybei.
2. Ginant saugomą subjektą nuo užpuolimo, gresiančio šio gyvybei.
3. Sulaikant asmenį, įtariamą nusikalstamos veikos padarymu, jei šis aktyviais veiksmais vengia sulaikymo.
4. Kai fizinė prievarta ar specialiosios priemonės yra neveiksmingos arba jų
panaudoti nėra galimybės.

Privačios saugos tarnybos darbuotojams
draudžiama panaudoti specialiąsias priemones
ir šaunamąjį ginklą šiais atvejais
1. Žmonių susibūrimo vietose, jeigu nuo to gali nukentėti pašaliniai asmenys.
2. Prieš moteris, jei akivaizdu, kad jos nėščios.
3. Prieš asmenis, jei akivaizdu, kad jie neįgalūs.
4. Prieš nepilnamečius, jeigu jų amžius žinomas arba išvaizda atitinka amžių.
Minėti draudimai netaikomi, jei nėščios moterys, neįgalūs asmenys ar
nepilnamečiai priešinasi pavojingu žmogaus gyvybei būdu arba kai užpuola
tokių asmenų grupė ir šis užpuolimas kelia grėsmę žmogaus gyvybei.

Asmens ir turto saugos įstatymas įtvirtina privačių saugos tarnybų
teisę vykdyti savo uždavinius ir funkcijas visuomenės saugumo srityje.
Ši privačių saugos tarnybų kompetencija realizuojama per minėtų tarnybų bendradarbiavimą su policija ir kitomis teisėsaugos institucijomis užtikrinant viešąją tvarką, asmens ir visuomenės saugumą, vykdant
administracinių teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevenciją bei
atskleidimą. Apie viešosios tvarkos palaikymą viešuose masiniuose
renginiuose, vykstančiuose masinio susibūrimo vietose (stadionuose,
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aikštėse, parkuose ir pan.), Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto
saugos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka turi būti iš anksto informuota policija ir suderinti bendri veiksmai užtikrinant viešąją tvarką
renginyje. Kaip matyti, privačios saugos tarnybos aktyviai prisideda ir
tiesiogiai dalyvauja miesto saugumo užtikrinimo veikloje.
Kadangi asmens ir turto saugos teikimo paslaugos yra licencijuojamos, tai valstybinės institucijos yra įgaliotos vykdyti privačių saugos
tarnybų veiklos kontrolę siekiant tikrinti, ar nepažeidžiami licencijoje
numatyti teisėtumo reikalavimai. Privačių saugos tarnybų veiklos kontrolę ir priežiūrą atlieka Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius, kuris turi teisę gauti iš privačių saugos tarnybų informaciją,
susijusią su licencijos sąlygų laikymosi priežiūra. Prižiūrint ir kontroliuojant privačių saugos tarnybų veiklą yra tikrinamas transporto priemonių naudojimas (pvz., draudžiama naudoti asmens ir turto saugai
skirtas transporto priemones, kurios yra nudažytos, pažymėtos skiriamaisiais ženklais, panašiais į valstybės institucijų naudojamų specialių
transporto priemonių, ar ant kurių yra užrašyti tų valstybės institucijų
pavadinimai ar simboliai), apsaugos darbuotojų sveikatos tikrinimas
(privalomas periodiškai), kvalifikacijos kėlimas ir egzaminavimas, apsaugos darbuotojo pažymėjimo turėjimas vykdant asmens ir turto saugos veiklą ir t. t.
Kaip matyti, tai tik dalis privačių saugos tarnybų įgaliojimų ir veiklos
teisinių pagrindų teikiant asmens ir turto, o kartu ir miesto saugumo
užtikrinimo paslaugas savivaldybių teritorijoje. Tokių paslaugų kokybė
ateityje gerės, ir privačios saugos tarnybos galės veikti kur kas platesniu
teikiamų saugos paslaugų spektru.
4.2.1.3. Miesto saugumo užtikrinimo komercializavimas
Naujų technologijų ir informacinės visuomenės iššūkių kryžkelėje
asmens, visuomenės saugumo užtikrinimo ir tvarkos palaikymo funk-
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cijos tampa privataus verslo objektu167. Kitaip tariant, saugos paslaugos
tampa rinkos produktu168, kurį galima nusipirkti arba parduoti, o privačia
iniciatyva veikiantys subjektai – pramone, teikiančia tokias paslaugas. Ši
idėja palaikoma daugelio pasaulio mokslininkų.169 Galima sakyti, kad ši
pagreitį įgaunanti tendencija susiklostė dėl finansinių išteklių trūkumo,
nes valstybė, siekdama sumažinti biudžeto išlaidas teisėsaugos sistemai
išlaikyti, dalinai perduoda miesto saugumo užtikrinimo funkciją privatiems subjektams. Štai Vakarų Europoje ir JAV, kur ilgą laiką egzistavo
ir egzistuoja efektyvi viešosios tvarkos palaikymo ir saugumo užtikrinimo
sistema, svarbus vaidmuo tenka privačioms saugos struktūroms. Nors
tiek valstybinio, tiek privataus saugos sektorių pagrindinis veiklos tikslas
– asmens, jo gyvybės, sveikatos, turto, miesto gyventojų gyvenamosios
aplinkos saugumo užtikrinimas ir viešosios tvarkos apsauga – nesikeičia,
pripažįstama, kad privatus saugos sektorius pasižymi lankstumu ir efektyvumu reaguojant į saugos rinkos poreikius miestuose170.

JAV privataus verslo apsauga rūpinasi pats savininkas, kuris nusprendžia, kokią verslo
apsaugos formą pasirinkti – įkurti savo įmonės saugos struktūrinius padalinius ar samdyti
saugos paslaugų rinkoje veikiančias profesionalias tarnybas. Geriausias pavyzdys, iliustruojantis privataus verslo apsaugos užtikrinimą, yra Niujorke (JAV) įkurtas ir veikiantis
Verslo tobulinimo centras (“Business Improvement Districts” – BID’s), kuris rūpinasi Times aikštės, Bryant parko ir kitose miesto teritorijose esančių bankų, restoranų, prekybos
centrų bei transporto kompanijų apsauga, bendradarbiauja su jomis, siekia išsiaiškinti
aktualias verslo apsaugos problemas (nesaugumo, galimos rizikos ir pan.). Plačiau žr.:
Murphy J. P. The Private Sector and Security: A Bit on BID’s // Security Journal, 1997,
vol. 9, p. 11–13; Benson B. L. Crime Control Through Private Enterprise // The Independent Review, 1998, No. 2 (3), p. 341–371.
168
Loader I. Thinking Normatively About Private Security // Journal of Law and Society,
1997, No. 24 (3), p. 152.
169
Johnston L. Policing Britain: Risk, Security and Governance. Harlow: Longman, 2000;
Sklansky D. A. The Private Police // Law Review, 1999, No. 46 (4), p. 1165–1287.
170
Plačiau žr.: Ericson R., Haggerty K. Policing the Risk Society. Oxford: Clarendon Press, 1997.
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Miesto saugumo užtikrinimo komercializavimo idėja (kai valstybė
perduoda kai kurias su smulkiais teisės pažeidimais ir viešosios tvarkos
apsauga susijusias prevencines, priežiūros ir kontrolės funkcijas) palaikoma daugelyje pasaulio valstybių (Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje,
Italijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje, Rusijoje, JAV, Kanadoje, Australijoje,
Japonijoje ir kt.). Minėtose valstybėse atlikti moksliniai tyrimai ir privačių saugos struktūrų veiklos praktikos analizė leidžia pateikti nemažai
argumentų, įrodančių, jog miestų saugumui užtikrinti tinkamiausios yra
privačia iniciatyva veikiančios saugos institucijos. Privatūs saugos subjektai pagal turimus žmogiškuosius, materialinius, finansinius ir organizacinius išteklius, organizavimo tvarką, taikomas veiklos kryptis, formas ir
metodus iš dalies gali perimti (komercializavimo procesui įvardyti vartojamas privatizacijos terminas) kai kurias miesto saugumo užtikrinimo
ir tvarkos palaikymo funkcijas (taip mano D. Bayley, C. Shearingas171,
P. Stenningas, B. George’as, M. Buttonas172 ir kt.). Kita vertus, U. Rosenthalis, B. Hoogenboomas173 ir L. Van Outrive’as174 išsklaido abejones dėl
visiško valstybės kontrolės išnykimo privačių saugos struktūrų atžvilgiu.
Valstybės kontrolė privačių saugos institucijų atžvilgiu neišnyksta, nes
privati saugos sistema iš karto nepakeis analogiškos viešosios saugos sistemos. Tai procesas, vykstantis tam tikrais etapais, kurio metu pamažu
vyksta viešųjų ir privačiųjų miesto saugumą užtikrinančių ir tvarką palaikančių institucijų veiklos prioritetų pokyčiai. Galėtume daryti išvadą, jog
ne visos miesto saugumo užtikrinimo priemonės turėtų būti perduotos
171
Bayley D. H., Shearing C. D. The Future of Policing // Law and Society Review, 1996,
No. 30 (3), p. 585–606.
172
George B., Button M. Private Security. Leicester: Perpetuity Press, 2000, vol. 1,
p. 7–16.
173
Rosenthal U., Hoogenboom B. Some Fundamental Questions on Privatization and
Commercialization of Crime Control, with Special Reference to Developments in the
Netherlands // Eighteenth Criminological research Conference. Strasbourg: Council of
Europe, 1988, August 22.
174
Van Outrive L. The Privatization of the Police in Belgium – The Production of a
new Private – Public Order // International Sociological Association Meetings. Montreal,
1987.

170

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

privačioms saugos struktūroms, o tik tos, kurios skirtos privačių asmenų
(nors tam tikrais atvejais kalbama ir apie viešųjų asmenų) saugumo poreikiams apsaugoti ir nepažeidžia viešojo intereso.
Atkreipiamas dėmesys ir į neigiamus saugumo užtikrinimo miestuose
komercializavimo aspektus175. Vienas iš jų – per greita ir liberali saugos
rinkos paslaugų plėtra, kai atsiranda galimų grėsmių siekiant susiaurinti
valstybinio sektoriaus subjektų funkcijas ir išplėsti privačių saugos struktūrų teikiamas paslaugas, o kartu ir asmenų konstitucines teises ir laisves176. Policijos ir kitų valstybinio saugos sektoriaus institucijų teikiamos
saugos paslaugos visuomenei nėra verslas, iš kurio gaunamas pelnas. Privačioms saugos tarnyboms miesto saugumo užtikrinimo funkcija galėtų
tapti pelningu, klestinčiu verslu. Juk miesto gyventojai privačioms saugos
tarnyboms mokėtų už tai, kad jaustųsi saugūs, o privačių saugos struktūrų veikloje išryškėtų neigiamas „kriminalinis padarinys – reketas“177.
Verslo (arba pelno gavimo) principų ir metodų taikymas policijos veikoje
yra kritikuotinas, todėl siūloma atsisakyti kai kurių policijos funkcijų privatizavimo galimybės178, nes saugumo užtikrinimo paslaugos negamina
jokio produkto ir nėra verslo kategorija. Ji yra viešosios teisės reguliavimo
objektas, skirtas viešųjų interesų apsaugai.
Kitas svarus argumentas prieš miesto saugumo užtikrinimo komercializavimo procesų vyravimą saugos rinkoje yra tas, kad toks procesas skatina uždarumą, izoliuotumą, šališkumą ir išankstinį nusistatymą socialinės
tvarkos ir saugumo visuomenėje klausimu. Perdavus kai kurias saugos

Dėl pasirinkto kitokio požiūrio į miesto saugumo užtikrinimo būdų paiešką, neigiamos
komercializavimo apraiškos plačiau nėra nagrinėjamos. Tai galėtų būti atskiras tyrinėjimo
objektas.
176
Kalesnykas R. Grėsmė – kaip saugos rinkos plėtros dimensija // Jurisprudencija: mokslo
darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005, t. 76 (68), p. 102–112.
177
Roper W. R. Kriminalinių nusikaltimų prevencija pertvarkius piliečių ir policijos santykius naujose demokratinėse Vidurio ir Rytų Europos valstybėse // Kriminalinė justicija:
mokslo darbai. Vilnius, 1994, t. 3, p. 102−106.
178
Boon K. Private Police // International Criminal Police Review, 1993, No. 7−8, p. 24–
32.
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funkcijas privačioms saugos tarnyboms, galima susidurti su jų veiklos savarankiškumo ir nepriklausomumo problema, nes tokiu atveju minėtų
institucijų darbuotojai taptų konkrečių interesų poreikius tenkinančiais
tarnautojais. Vadinasi, jeigu nėra sukuriama tinkamo valstybės kontrolės
mechanizmo privačių saugos struktūrų atžvilgiu, visada gali kilti pavojus
pažeisti visuomenės viešuosius interesus.
Kita vertus, miesto saugumo užtikrinimo paslauga neturėtų būti vien
tik valstybės ar savivaldybės monopolis, o galėtų būti ir privačiai teikiama
paslauga. Kaip pavyzdį nurodysime Lietuvos privačios saugos paslaugų
rinkos formavimosi procesą 1993–2000 m. Tuo laikotarpiu policija ir
kitos teisėsaugos institucijos susidūrė su būtiniausių piliečių, verslo atstovų ir įmonių, įstaigų ar organizacijų saugumo poreikių užtikrinimo
problema.179 Tai ypač tapo aišku 1998–1999 m., kai aukšti vykdomosios
valdžios pareigūnai viešai pripažino išteklių (žmogiškųjų ir finansinių)
trūkumą kontroliuojant „visą masę smulkių nusikaltimų bei kitų teisės
pažeidimų“180. Iš to darytina išvada, jog policijos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklos sutrikimai nėra laikini ar susiję su finansavimo krize, o iš
esmės parodo menką valstybės sugebėjimą valdyti socialinius procesus ir
kontroliuoti jų apsaugos mechanizmą.

1999 m. Lietuvos laisvosios rinkos institutas atliko tyrimą „Verslo situacijos vertinimas“, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti įvairių visuomenės grupių (buvo apklausti 1004
įvairių tautybių, išsilavinimo ir amžiaus respondentai) bei verslininkų (buvo apklausti
435 verslininkai) nuomonę apie verslo padėtį Lietuvoje. Apklausos rezultatai parodė, kad
tiek verslininkai, tiek kiti visuomenės sluoksniai didžiausia kliūtimi verslo plėtrai laiko
nuolat kintančius įstatymus (tai nurodė 68,9 proc. verslininkų ir 50,1 proc. bendrų respondentų) ir neužtikrintą verslo saugumą (atitinkamai 41 proc. ir 49,2 proc.). Plačiau
žr.: www.lrinka.lt.
180
Tuometinis vidaus reikalų ministras Č. Blažys, duodamas interviu žurnalui „Rizikos
faktorius“, patvirtino faktą, kad didinti policijos pareigūnų skaičių dėl to, kad būtų kontroliuojami visi smulkūs kriminalinio ir kitokio pobūdžio teisės pažeidimai, negalima.
Būtina remtis privačių saugos struktūrų pagalba, kurios taptų rimta policijos pagalbininke įgyvendinant nusikalstamumo kontrolės priemones. Plačiau žr.: Rizikos faktorius,
1999, Nr. 3.
179
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Turint omeny miesto saugumo užtikrinimą, daugelio Europos Sąjungos valstybių pavyzdžiai rodo, jog gyventojai iš valstybės (ar savivaldybės) nereikalauja suteikti šimtaprocentinės jų saugumo garantijos.
Miesto gyventojai ir miesto bendruomenė tai laiko greičiau norma nei
trūkumu. Priimta manyti, kad valstybės funkcija – suteikti gerovės ir
saugumo garantijų minimumą, o visu kitu rūpintis turi pats žmogus.
Šis lūžis valstybės politikų ir gyventojų sąmonėje anksčiau ar vėliau
įvyks, o tai padės labiau plėtotis naujoms miesto saugumo užtikrinimo
formoms.
Apibendrinant galima teigti, jog privataus sektoriaus vaidmuo miesto
saugumo užtikrinimo srityje priklauso nuo valstybės (taip pat ir savivaldybės) sudarytų ekonominių, socialinių, politinių ir teisinių sąlygų. Atsižvelgiant į tai, kaip tos sąlygos paveiktų saugos paslaugų rinką, galima
būtų susiaurinti policijos ir kitų valstybės ar savivaldybės viešųjų saugos
tarnybų vykdomas funkcijas ir išplėsti privačių saugos subjektų teikiamas
paslaugas. Iš tiesų, šiuo laikotarpiu ir ateityje valstybė turėtų galvoti apie
miesto saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos funkcijų įgyvendinimo monopolio ir konkurencijos draudimo panaikinimą bei tokių
funkcijų perdavimo (privatizavimo) privačia iniciatyva veikiantiems subjektams skatinimą.
4.2.2. Saugios kaimynystės bendruomenės
ir jų veikla kontroliuojant saugumą mieste
Saugios kaimynystės bendruomenių, kaip saugumą mieste užtikrinančio subjekto, laipsniškas atsiradimas siejamas su gyvenamojoje vietovėje esančių kaimynų geresnio sugyvenimo idėja. Nors Lietuvoje saugios
kaimynystės bendruomenių modelis dar tik kuriasi, kai kuriose ES valstybėse (pvz., Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Skandinavijos valstybėse)
jis egzistuoja keletą dešimtmečių. Labiausiai šis modelis išplėtotas Didžiojoje Britanijoje, kur miestų gyvenamųjų kvartalų saugumu rūpinasi
patys gyventojai, padedami policijos pareigūnų. Tokia gyventojų veikla
įvardijama kaip prevencinė ir vadinama „saugia kaimynyste“ (angl. Safer
Neighbourhood).
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Saugios kaimynystės modelis
Saugi kaimynystė – tai vietinės tvarkos ir saugumo palaikymas; policija
ir jos padėjėjai dirba kartu su vietiniais gyventojais, kad spręstų jų vietovėje
vyraujančias, dažniausiai su nusikalstamumu susijusias problemas (pvz., vagystės iš butų, iš transporto priemonių kiemuose, piešimas ant namo sienų
ir pan.). Su saugios kaimynystės bendruomenės pagalba pasiektas rezultatas
gali būti ir visiškas problemos išsprendimas, ir dalinis išsprendimas ar problemos sumažėjimas. Tokios bendruomenės įgauna kur kas didesnį vaidmenį nustatant jų gyvenamosios vietovės saugumo prioritetus, taip suteikiant
policijai galimybę įgyvendinti ilgalaikius projektus, taip pat sutelkti dėmesį
į vietos gyventojams aktualiausių problemų sprendimą ir nusikalstamumo
bei nesaugumo jausmo mažinimą.
Štai Londone „saugios kaimynystės“ komanda paprastai susideda iš šešių policijos ir bendruomenės atstovų – vieno aukštesnio rango policijos
pareigūno, dviejų policininkų ir trijų bendruomenės atstovų. Jie mokomi,
kaip reikia bendrauti su skirtingomis žmonių grupėmis, bendruomenėmis,
kad galėtų nustatyti ir spręsti bendruomenių problemas. Tokios problemos
gali būti, pavyzdžiui, graffiti, triukšmingi kaimynai ir kitoks asocialus elgesys. Nustačiusios šias problemas, „saugios kaimynystės“ komandos toliau
bendradarbiauja su vietiniais gyventojais ir kitomis institucijomis, ieškodamos sprendimų, kaip pašalinti tokias problemas. „Saugios kaimynystės“ komandos veiklos kryptys ir prioritetai nustatomi bendradarbiaujant su vietos
gyventojais, vietine valdžia ir organizacijomis. Šiuo metu Londone veikia
„saugios kaimynystės“ komandos visose 624 miesto rinkiminėse apylinkėse,
vidutiniškai 20 komandų kiekviename miesto rajone (Londonas suskirstytas
į 32 rajonus).

Saugios kaimynystės bendruomenės yra laikomos viena iš žmonių, gyvenamosios vietovės kaimynų, bendravimo formų sprendžiant su vietos
saugumu susijusias problemas. Kiekvienam žmogui svarbi ta vieta, kurioje jis gyvena ir kurioje gali jaustis saugus. Neretai „prestižinių vietų“ kaimynų bendruomenės yra tvirtesnės, pasižyminčios gyvenamosios vietos
pasitenkinimo kokybe ir didesniu saugumo jausmu. Štai pastaruoju metu
aplink Vilniaus miestą kuriasi ištisi uždaro tipo individualių namų kvartalai, kuriuose galioja atskiros taisyklės ir kuriuose norint gyventi, reikia
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prisiimti tam tikrus įsipareigojimus, pvz., dažyti namą nustatyta spalva,
sodinti tik nustatytos rūšies augalus, įsijungti signalizaciją ir t. t. Visi šie
įsipareigojimai prisiimami dėl saugaus gyvenimo: teritorija saugoma, į ją
galima patekti tik per specialiai įrengtus kontrolės punktus181. Saugios
kaimynystės bendruomenės kuriamos tam, kad padėtų rūpintis saugia
gyvenamąja aplinka ir spręsti su nesaugumu susijusias problemas: sustiprinti gyvenamųjų patalpų, rūsių, garažų saugumą ir sumažinti įsilaužimo galimybes (pvz., papildomai ant rūsio langų ir bendrojo naudojimo
patalpų įrengiamos apsauginės grotos), geriau apšviesti kiemus, įėjimus į
laiptines, automobilių stovėjimo vietas, išvalyti apleistas vietas, surinkti
šiukšles, iškirsti nereikalingus krūmus, šalinti užrašus ant sienų, įrengti
rekreacines zonas vaikams ir jaunimui, informuoti policiją apie asocialų
elgesį ir įtartinus asmenis ir pan. Siekiant geresnių rezultatų, tikslinga
burti saugios kaimynystės grupes, kurias sudarytų vietos gyventojai, policijos ir savivaldybių (seniūnijų) atstovai. Padedant saugios kaimynystės grupėms, išklausomi gyventojų skundai dėl netvarkos gyvenamojoje
aplinkoje, ieškoma, kaip spręsti keliamas problemas (pvz., savivaldybė
pasirūpina, kad būtų valomi graffiti priešiniai nuo namo sienų), patariama, kaip apsisaugoti ir išvengti teisės pažeidimų, ir nustatomos vietos
gyvenamosios aplinkos užtikrinimo mažos strategijos.
Iš tiesų, saugios kaimynystės bendruomenių kūrimasis skatinamas
vietos vykdomosios valdžios ir vietos policijos iniciatyva. „Saugios kaimynystės“ projektai vykdomi koordinuojant minėtų institucijų. Geriausias to pavyzdys yra policijos paskelbtas ir vykdomas konkursas saugios
kaimynystės ir vienkiemių bei atokesnių gyvenamųjų vietovių gyventojų
saugumo didinimo projektams atrinkti182. Šis konkursas yra skirtas toms
Lietuvos gyventojų bendruomenėms, kurios per 2008 metus parengė ir
įgyvendino arba ruošiasi įgyvendinti „saugios kaimynystės“ projektus.
181
Šakočius A. Kova su netvarka įgyvendinant bendruomenės teisėtvarką. Vilnius: LTA
Leidybos centras, 2000, p. 55.
182
Plačiau žr.: Konkurso saugios kaimynystės ir vienkiemių bei atokesnių gyvenamųjų
vietovių gyventojų saugumo didinimo projektams atrinkti nuostatai, patvirtinti Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 5-V-217 // http://
www.policija.lt/index.php?id= 2796&page=3.

175

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

Būtent šiuo konkursu siekiama ne tik pagerinti policijos ir saugios kaimynystės bendruomenių bendradarbiavimą kuriant saugią gyvenamąją
aplinką miestuose, bet ir skatinti asmenis jungtis į saugios kaimynystės
grupes ir patiems prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės saugumo didinimo. Kitas pavyzdys, skatinantis kurtis saugios kaimynystės grupes,
būtų Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Lietuvos savivaldybių
seniūnų asociacijos prezidento 2008 m. lapkričio 4 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis183, kuria siekiama aktyvinti policijos ir seniūnijų bendradarbiavimą nusikaltimų prevencijos, saugios kaimynystės diegimo,
vienkiemių saugumo užtikrinimo srityse. Policija keleri metai vykdo projektą „Būk saugus su mobiliu“, kurio metu gyventojams išdalyta apie 600
skubios pagalbos iškvietimo įrenginių. Kaip socialiniai partneriai projekte dalyvauja apie 20 savivaldybių. Kaip rodo projekto analizė, asmenys,
turintys skubios pagalbos iškvietimo įrenginius, jaučiasi saugesni, todėl,
sėkmingai plėtojant šį projektą, senyvo amžiaus žmonės savo gyvenamojoje vietovėje jausis kur kas saugiau.
Saugios kaimynystės bendruomenių veiklą pailiustruosime keliais pavyzdžiais.
Saugi kaimynystė Klaipėdoje
„Jūs net neįsivaizduojate, kas dedasi aplink mūsų namą. Narkomanai,
alkoholikai, linksmybės po langais. Ne vieną butą yra apiplėšę, laiptinėse ir pridergia, ir panaudotų švirkštų palieka“, – sako Klaipėdos miesto
I. Simonaitytės gatvės daugiabučio gyventoja Amelija. Moteris pasakojo,
kad nuo nusikaltėlių nukentėjo ir jos dukra. Iš mokyklos grįžtančią mergaitę nepažįstamas vyriškis sučiupo namo laiptinėje, grasindamas peiliu,
liepė atiduoti mobilųjį telefoną. Mergaitė ne tik neteko mobiliojo telefono, bet ir buvo labai išgąsdinta. Nors dvylikaaukščio namo durys su
kodiniu užraktu, tačiau vagims ir narkomanams tai ne kliūtis. Gyventojai
randa ne tik laiptinėse miegančių ar aukų tykančių benamių, narkomanų,
bet ir apšvarintų butų, rūsių. Tačiau šio namo gyventojai tiki, kad nuo šiol
padėtis pasikeis.

183

http://www.policija.lt/index.php?id=3860 (žr. 2008-11-04).
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I. Simonaitytės 27 ir 29 namų gyventojai kartu su policija įkūrė saugios kaimynystės grupę. Tokia grupė Klaipėdoje – jau 15-oji. Šių namų
bendrijos „Dvyniai“ pirmininkė Janina Lekoveckienė teigė, kad gyvenimas
privertė ieškoti būdų, kaip apsisaugoti nuo nusikaltėlių ir pažeidėjų. Saugios
kaimynystės grupės asmenys gauna informacinius lankstinukus su nurodytais policijos telefonų numeriais, kuriais galima skambinti ištikus bėdai
ar pamačius nusikaltimą. Šiame 4-ojo policijos komisariato prižiūrimame
miesto mikrorajone yra ir daugiau susikūrusių tokių grupių. Anot komisariato viršininko Nikolajaus Akimovo, tokia gyventojų iniciatyva pasiteisina.
Saugios kaimynystės grupių asmenys visąlaik skambina, jei pamato ką nors
įtartina. Šių grupių žmonės nėra abejingi kaimynų bėdoms. Kartais primirštama, gal ne visi žmonės ir žino apie tokią galimybę. Bendrijų gyventojai turi
susirinkime nuspręsti, ar įkurti saugios kaimynystės grupę. Tada bendrijos
pirmininkas turi kreiptis į atitinkamo komisariato nuovadą, kad šią grupę
užregistruotų. Suprantama, kad prie kiekvienos laiptinės po policininką nepastatysi, todėl gyventojai skatinami būti budrūs ir saugoti savo kaimynus.
Kad kaimynas kaimyną perspėtų, nebūtų abejingi. Namo gyventojai pažįsta
vienas kitą, todėl iškart supranta, jei kas vyksta įtartina. Tokiais atvejais jie
gali perspėti ne tik kaimynus, bet ir policiją. Tokių grupių nariams taip pat
patariama susirašyti savo kaimynų telefonų numerius, kad nelaimės atveju
galėtų jiems iškart paskambinti.
Šaltinis: Kubiliūtė G. Saugi kaimynystė – atkirtis piktavaliams // „15 min.“,
2008 m. liepos 15 d. // http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=17724377.

Saugi kaimynystė Trakuose
Jau trečius metus Trakų rajono policijos komisariatas, bendradarbiaudamas su seniūnijomis, įgyvendina projektą „Saugi kaimynystė“. Projekto
tikslas – daryti įtaką nusikalstamumui, skatinti bendruomenės narius ugdyti saugumo įpročius ir mokyti prižiūrėti savo turtą. Pirmame etape visose seniūnijose buvo organizuojami susitikimai su gyventojais, kurių metu
buvo kalbama apie jų saugumą, aiškinama, kaip gyventojai gali prisidėti prie
saugios aplinkos kūrimo. Susitikimų metu buvo akcentuojama policijos ir
bendruomenės bendradarbiavimo svarba tiriant nusikaltimus, užtikrinant
žmonių saugumą. Žmonės buvo raginami burtis į saugios kaimynystės grupes, stebėti aplinką ir apie visus reiškinius, keliančius įtarimą, pranešti poli177
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cijai. Policijos pareigūnai išleido knygelę „Saugi kaimynystė“, kurios tikslas
– suteikti kuo daugiau informacijos ir patarimų, kaip užtikrinti savo ir savo
šeimos saugumą, kaip išsikviesti reikiamą pagalbą. 2008 m. sausio mėnesį
Trakų seniūno ir policijos komisariato pareigūnų iniciatyva buvo organizuoti susitikimai su Trakų miesto aktyviausiais daugiabučių namų bendrijų
pirmininkais, kurie parodė ypatingą susidomėjimą „saugios kaimynystės“
veikimo principais. Gavusios gyventojų pritarimą, dviejų gyvenamųjų namų
bendrijos priėmė sprendimą savo daugiabučiuose įkurti saugios kaimynystės
grupes. 2008 m. vasario 27 d., dalyvaujant Trakų rajono policijos komisariato viršininkui, Trakų seniūnui, daugiabučių namų bendrijų atstovams, ant
dviejų Vytauto ir Mindaugo gatvėse esančių daugiabučių namų sienų buvo
iškilmingai pritvirtintos lentelės „Saugios kaimynystės namas“. Pareigūnai
tikisi, kad šių namų pavyzdžiu paseks daugiau bendrijų ir mieste bus saugiau.
Šaltinis: Trakuose – pirmosios „saugios kaimynystės“ grupės // http://www.
vilkmerge.eu/index.php?page=rodyti&id=299&lent=5 (žr. 2008-09-15).

Pateikti pavyzdžiai rodo, kad saugia gyvenamąja aplinka rūpinasi vis
daugiau šalies miestų gyventojų, o jų iniciatyva burtis į saugios kaimynystės grupes rodo gyventojų siekį sutelkti bendruomenes bendriems
veiksmams, norint padaryti miestą saugų tiek gyventi, tiek ir dirbti. Iš
tiesų, saugios kaimynystės bendruomenių veiklos sėkmė priklauso nuo
vietos gyventojų, vietos policijos ir vietos valdžios (seniūnijos) bendradarbiavimo sprendžiant su vietos saugumu susijusias problemas (pvz.,
vaikų ir jaunimo užimtumo, smurto prevencijos ir pagalbos vaikams ir
kt. srityse), o tam reikia rengti bendrus nusikalstamumo prevencijos projektus, keistis informacija ir teikti konsultacijas, aktyvinti bendruomenių
judėjimo veiklą.
4.2.3. Pilietinės savisaugos iniciatyvos
ir jų veiksmingumas
Pilietinė savisauga tampa svarbiu teisės pažeidimų prevencijos ir kontrolės mechanizmo elementu. Viešosios tvarkos ir kitų teisės pažeidimų
prevencija ir kontrolė gali būti veiksmingos tik tada, kai dalyvauja visi
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visuomenės nariai. Vietos policija ir vietos valdžios atstovai privalo padėti
kiekvienam asmeniui, miesto gyventojui, suvokti savo vertę ir teisę apsaugoti save ir kitus, suformuoti asmeninį įsitikinimą, kad kiekvieno asmens
veikla gali duoti teigiamų rezultatų visos teisės pažeidimų prevencijos ir
kontrolės kontekste, ir skatinti bei remti vietos bendruomenės ir vietos
gyventojų iniciatyvas rūpintis saugia ir tvarkinga aplinka, savo ir savo
turto saugumu. Susiformavę ir dar tik besiformuojantys visuomeniniai
santykiai miesto saugumo užtikrinimo srityje reikalauja teisinių santykių,
kurių metu įgyvendinama piliečių teisė į savigyną, atsiradimo.
Nemažas teisės pažeidimų skaičius Lietuvoje, vykstantys nusikalstamumo struktūriniai pokyčiai, kriminogeninės situacijos kontrolės administracinėmis priemonėmis nesėkmės rodo, kad valstybės vykdoma teisės pažeidimų kontrolė be visuomenės pagalbos yra menkavertė. Visuomenė ir jos
nariai turėtų aktyviau įsijungti į teisės pažeidimų prevencijos veiklą. Plačiai
pasaulyje paplitęs visuomenės gynybos variantas, kai patys piliečiai skatinami pasipriešinti nusikalstamumui ir kitiems smulkiems teisės pažeidimams.
Šis piliečių aktyvumas įvardijamas pilietine savisauga, kurios esmė – eilinių piliečių skatinimas tapti policijos „akimis ir ausimis“. Pagrindinis rezultatas – dėl neformalaus piliečių stebėjimo išaugęs policijos informavimas
ir todėl padidėjęs įtartinų asmenų sulaikymų ir sumažėjęs teisės pažeidėjų
skaičius, taip pat potencialių teisės pažeidėjų sustabdymas nuo teisės pažeidimų darymo. Taigi miesto gyventojų aplinka tampa saugesnė.
Pilietinė savisaugos iniciatyva (PSI)
Pilietinės savisaugos iniciatyvos modelis Lietuvoje pradėtas kurti ir įgyvendinti prieš dešimt metų. Šio modelio iniciatorius buvo Nusikalstamumo
prevencijos Lietuvoje centras (NPLC), kurio parengtos metodinės rekomendacijos ir įgyvendinami prevencijos projektai tapo startine pozicija kurtis ne
tik saugios kaimynystės grupėms, bet ir skatinti pilietinę savisaugą teisės
pažeidimų prevencijos srityje.
Pilietinė savisaugos iniciatyva remiasi trimis parametrais:
Pilietinė
Ši iniciatyva skirta visiems šalies gyventojams. Pilietiškumas reiškia visų bendruomenės narių lygias teises ir pareigas. Miesto bendruomenė yra susieta
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horizontalių savitarpiškumo ir bendradarbiavimo santykių, o ne vertikalių
valdžios ir priklausomybės ryšių. Pilietinės visuomenės bruožas – solidarumas, pasitikėjimas ir tolerancija. Pilietinės bendruomenės nariai yra paslaugūs, gerbiantys vienas kitą ir pasitikintys vienas kitu, net jei jų požiūriai į
esminius dalykus skiriasi, turi tvirtas nuostatas viešųjų problemų atžvilgiu,
bet visada išlieka tolerantiški savo oponentams.
Savisauga
Miesto gyventojai nori gyventi saugiai, ramiai ir tvarkingai. Niekas neturi
teisės kėsintis į jų ir šeimos narių sveikatą, gyvybę ir turtą. Miesto bendruomenė turėtų suprasti, kad tai galima pasiekti tik bendromis miesto gyventojų
pastangomis. Suburti žmones savisaugai yra didelė problema. Gyvenamosios
aplinkos saugumas nėra vienintelis ir pats svarbiausias veiksnys, kuris rūpi
visiems miesto gyventojams vienodai. Bet kur išmestos šiukšlės, namo sienų
tepliojimas, langų ir durų laužymas, netinkamas automobilių statymas ir
važinėjimas per želdinius, medelių naikinimas ir kt. yra pirmasis žingsnis
negerbiant įstatymo ir bendrai priimtų visuomenės gyvenimo normų. Kartu
tai yra pirmosios sąlygos nusikalstamumui klestėti, o nuo to jau prasideda ir
smulkūs teisės pažeidimai. Smulkių teisės pažeidimų prevencija ir kontrolė
užkerta kelią sunkioms nusikalstamoms veikoms.
Iniciatyva
Sprendžiant miesto saugumo užtikrinimo problemas, pagrindinis akcentas
– miesto gyventojų aktyvumas, jų iniciatyva. Piliečių, miesto gyventojų abejingumas – tai terpė, kurioje atsiranda ir klesti nusikalstamos veikos ir kiti
teisės pažeidimai. Kaip yra pasakęs A. Šakočius: „Žmogų supanti aplinka
turi būti saugi ir kelti visuomenės narių pasitikėjimą savimi ir tomis valstybės institucijomis, kurių išlaikymui jie skiria dalį savo pajamų. Saugumo
jausmas didėja, kai eilinis teisę gerbiantis pilietis mato, kad tiek jis pats,
tiek kaimynai, tiek ir atitinkamos institucijos atlieka savo darbą. Priešingu
atveju, didėja nepasitenkinimas, elementarios netvarkos nuolatinis egzistavimas bei jos nepašalinimas sąlygoja nepasitikėjimą valdžios institucijomis ir
netgi teisinį nihilizmą.“ Vadinasi, kiekvienas pilietis, miesto gyventojas, nepatikliai veikdamas atskirai nuo kitų, skatinamas išsisukti nuo kolektyvinio
veiksmo, o kartu ir nuo atsakomybės už bendruomenės reikalus.
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Piliečių savisaugos iniciatyvos nėra šių dienų atradimas, nes tikėjimas
realia pilietinės visuomenė įtaka palaikant viešąją tvarką, plėtojant miesto
ir gyvenamosios aplinkos saugumą, senosiose Europos Sąjungos valstybėse (Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kt.) įsitvirtino praėjusio šimtmečio pabaigoje. Europos Sąjungos valstybėse vyrauja taikaus sugyvenimo idėja, t. y. skatinamos priemonės, leidžiančios
visiems piliečiams – visuomenės nariams, nepaisant jų statuso, gyventi
taikiai ir be konfliktų spręsti kylančias problemas.
Kuriant saugaus miesto koncepciją, svarbus tampa tikslas – pilietinės savigynos iniciatyvos formų, tokių kaip savigynos būriai ir policijos
rėmėjai (pagalbininkai, asistentai), atsiradimas ir tokių socialinių darinių palaikymas. Pilietinės bendruomenės normos ir vertybės yra įkūnytos ir puoselėjamos savitų socialinių struktūrų bei savitoje socialinėje
aplinkoje. Pilietinės savigynos iniciatyvos prisideda prie miesto saugumo užtikrinimo stabilumo ir veiksmingumo dėl savo vidinio poveikio
atskiriems bendruomenės nariams ir dėl išorinio poveikio visai miesto
bendruomenei.
4.2.3.1. Savigynos būriai
Šalies įstatymai nenumato tokios teisinės pilietinės iniciatyvos veikimo formos kaip savigynos būriai, tačiau šiandien pastebimas vietos
gyventojų ir vietos bendruomenės narių savisaugos (arba apsaugos nuo
neteisėtų veikų) aktyvumas kurti panašaus pobūdžio savigynos būrius
ir dalyvauti užtikrinant vietos (dažniausiai miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės) saugumą. Iš tiesų, tai priklauso nuo tam tikrų socialinių
– teisinių, ekonominių, organizacinių ir kitų veiksnių bei savigynos
būrių poreikio pagrindimo šalia kitų pilietinės savisaugos iniciatyvų ir
valstybės bei savivaldybių noro priimti ir palaikyti tokių darinių formavimąsi.
Pilietinę iniciatyvą burtis į savigynos būrius geriausiai iliustruoja
2003 m. įvykiai Telšių, Raseinių ir kituose rajonuose bei kaimiškose vietovėse. Šių miestų ir kaimų gyventojams nerimą kėlė išaugęs smurtinių
nusikalstamų veikų, jaunuolių daromų teisės pažeidimų skaičius, o svarbiausia apatiškas policijos požiūris į tokių teisės pažeidimų kontrolę bei
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vietos gyventojų ir jų gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimą184.
Minėtos aplinkybės lėmė neigiamą miesto ir kaimo bendruomenės reakciją ir paskatino vietos gyventojus jungtis į savigynos būrius.
Savigynos būriai: Upynos miestelio atvejis
Upynos miestelyje – 832 gyventojai: 417 vyrų ir 445 moterys, pensininkų – 126, darbingų žmonių – 295. Yra seniūnija, mokykla, darželis ir
keturios parduotuvės; kiti žmonės ūkininkauja. Anot Upynos kaimo bendruomenės tarybos pirmininko Petro Kuizino, suformuoto savigynos būrio
tikslas – ne gaudyti nusikaltėlius, išsiaiškinti bylas, bet užkirsti kelią nusikalstamumui. „Kitąkart užtenka prevencinio darbo, kad nusikaltimas neįvyktų. Savigynos būryje – 20 savanorių, policija išnagrinėja kiekvieno jų
dosjė, ir tie, kurie buvo pakliuvę policijos akiratin, į mūsų būrį nepakliūva.
Nesaugūs jaučiasi turbūt dauguma Lietuvos piliečių, ypač kaimiečiai – mes
norėjome savame kaime jaustis ramesni dėl savo turto, gyvulių, ir kad koks
užklydėlis negalėtų nuskriausti mūsų vaikų.“
Upynos seniūnas Arūnas Usis: „Kaime vienas kitą pažįsta, ir jeigu atsirastų niekšas, pjaunantis svetimus gyvulius, plėšikas, jo lauktų „vietos teismas“. Vagia atvykėliai, vietiniai nugvelbia butelį ar grūdų maišą, o kad eitų
per daržus, kankintų senukus vienkiemiuose, neįtikėtina. Einant į Europos
Sąjungą ir plečiant kaimo infrastruktūrą, reikia stiprios, vieningos kaimo
bendruomenės, žmogus turės priprasti prie to, kad yra pats sau šeimininkas,
nes valstybinių institucijų finansavimas labai silpnas.“
„Įteisinti savigynos būriai – jėga, tai nebėra „palaida bala“, – sakė savigynos būrio vadas Andrius Norkūnas. Upynoje apsilankiusio Seimo
Pirmininko Artūro Paulausko nuomone, savigynos būrių statusas turi būti
įteisintas įstatymu. „Kai jau visa bendruomenė esame organizuota, galime
valdžios institucijų prašyti paskubinti kultūros namų statybą, įkurti jaunimo klubus, kad neieškotų nuotykių kaimyniniuose kaimuose, bendruome-

Plačiau žr.: Bačiulis A. Piliečių saviveikla prieš policijos neveiklą // Veidas, 2003-0612, Nr. 24 // http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/3ee976b07624f; Savigynos būrio vyrai
pasiryžę apginti miestelio ramybę // Vakarų ekspresas, 2003 m. balandžio 22 d. // http://
www.ve.lt/?rub=1065924812&data=2003-04-22&id=1050937493; Seimo Pirmininkas
parėmė Upynos savisaugininkus // http://www.paulauskas.lt/index.asp?DL=L&TopicID
=120&ArticleID=209&Page=1&SearchTXT=&iDay=&iMonth=&iYear=.
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nė turi patariamąjį balsą, kaip panaudoti lėšas. Stengsimės dirbti prevencinį
darbą, stoti skersai kelią nusikalstamumui.
Paskutinis kantrybės lašas buvo vakaronė Kovo 8-ąją, kai įvyko incidentas su įžūliais vaikinais, terorizavusiais ne tik mūsų bendruomenę, bet ir
aplinkinius kaimus. Patys juos sulaikėme, jiems iškelta baudžiamoji byla. Jei
ne mūsų ryžtas ir vienybė, gal apsvaigę mušeikos būtų ir peilius išsitraukę;
psichologinė persvara buvo mūsų pusėje.“
Telšių rajono policijos komisaras pripažino, kad savigynos būriai gali
tapti stipriu policijos ramsčiu. „Kai pasklidę po kaimą draugiškai budėsim,
niekas neišdrįs smurtauti. Mūsų būrį kvies palaikyti tvarkos ir Telšiuose vyksiančiuose renginiuose“, – sakė savigynos būrio vadas Andrius Norkūnas.
Upynos seniūnijos inspektorius Daivaras Skiautys: „Jeigu visose kaimo
apylinkėse įsikurtų tokie gausūs ir veiksmingi savanorių savigynos būriai, policija būtų nebereikalinga.“ Pasak savanorių, policijos pareigūnui vienam būtų
sunku susitvarkyti su būriu įsisiautėjusių mušeikų, tad jie susibrukę rankas
į kišenes nestovės. „Mūsų tikslas sulaikyti nusikaltėlius nekontaktiniu būdu.
Kai pamatys savigynos vyrus su skiriamaisiais ženklais, pažymėjimais ir šviečiančiomis liemenėmis, tupės kaip „ciuciukai“. Girdėjom atvejų, kai pravažiuojantys vyrukai sumušdavo vieną keliu traukiantį senuką. Neketiname tikrinti kiekvieno pravažiuojančio automobilio, bet pasidomėsime, kokiu tikslu
antrą valandą nakties važinėjasi po Upyną“, – sakė savanoriai, tikinę, jog į
vietą visi susiskambinę gali susirinkti per penketą minučių.
Ūkininkė Virginija Norkienė: „Kaime mes seniai ruošėmės gintis, bet
būrį įteisinom tik šiandien. Ir nereikės vaikus į vakaruškas išleidžiant bijoti,
kad sugrįš vėliau.“
Šaltinis: Savigynos būrio vyrai pasiryžę apginti miestelio ramybę // Vakarų ekspresas,
2003 m. balandžio 22 d. // http://www.ve.lt/?rub=1065924812&data=200304-22&id=1050937493.

Savigynos būrių veikla remiasi trimis pagrindiniais principais: savanoriškumu, bendruomeniškumu ir vietos policijos bei vietos valdžios pagalba. Užtikrinti miesto, miestelio ar kaimo gyvenamosios vietovės saugumą
galima tik vieningos piliečių bendruomenės pajėgomis ir tik tuomet, kai
vietos policija aktyviai reaguoja į piliečių pranešimus. Savisaugos būrių
veiklos esmė – vykdyti gyvenamosios aplinkos saugumo prevenciją, t. y.
įvykus neteisėtam veiksmui ar jį atpažinus, iš karto apie tai informuo183
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ti vietos policijos pareigūnus. Susivieniję, stiprūs iš vidaus ir nusikaltėliams nepakantūs savigynos būriai gali tapti tvirtu ramsčiu policijai, todėl
valstybė įvairiomis priemonėmis turėtų skatinti tokių būrių atsiradimą
mažesniuose miesteliuose, miestų gyvenamuosiuose kvartaluose ar kaimų
gyvenamosiose vietovėse.
Teigiamą piliečių savisaugos iniciatyvą steigti savigynos būrius užgožia tokių būrių veiklos teisėtumo klausimas. Šis klausimas keliamas neatsitiktinai,
nes galiojantys teisės aktai nėra įteisinę tokių būrių veiklos teisinio statuso,
todėl visos galimybės skatinti tokių būrių veiklą teisiniu požiūriu yra vertinamos skeptiškai ir tokia savigynos būrių veikla (kilus konfliktui viešojo intereso apsaugos srityje) gali būti pripažinta kaip neteisėta. Savigynos būriai negali
būti prilyginami policijos rėmėjams, nes galiojantis Lietuvos Respublikos
policijos rėmėjų įstatymas185 tokios visuomeninės formuotės kaip savigynos
būriai teisiškai nereglamentuoja. Kita vertus, nesant savigynos būrių veiklos
teisinio reguliavimo mechanizmo, galima susidurti ir su žmogaus teisių pažeidimais, ir su piliečiams suteiktų teisių ir pareigų piktnaudžiavimais ir pan.
Juk tikrai svarbu, kad savigynos būrių steigimas ir veikla būtų prižiūrimi bei
kontroliuojami vietos policijos ir vietos valdžios atstovų, taip pat svarbu išspręsti savigynos būrių savanorių teisinio statuso, teisių ir pareigų, suteikiamų
įgaliojimų, naudojamos prievartos ribų klausimus ir kt.
Savigynos būrių veikla labiausiai išplėtota JAV, Japonijoje, Kanadoje ir kt. valstybėse, kur mažo miestelio ar kaimo gyvenamosios vietovės saugumu rūpinasi „šerifai“ – policijos tvarkdariai, rinkti iš pačių
gyventojų savigynos būrių ir vykdantys vietos savitvarkos funkcijas186.
Europos Sąjungos valstybėse labiau yra skatinama policijos pagalbininkų (Lietuvos analogas – policijos rėmėjai) arba bendruomenės policijos
(angl. Proximity Policing) veikla, kuri grindžiama ir miesto ar vietos
gyventojų atstovavimu. Štai Didžiojoje Britanijoje atlikti tyrimai187 pa-

Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas Nr. VIII-800, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 18 d. // Valstybės žinios. 1998, Nr. 60-1705.
186
Kalesnykas R. Policijos ir kitų socialinių institucijų, teikiančių socialines paslaugas gyventojams, bendradarbiavimas. Vilnius: LTA Leidybos centras, 2000.
187
Peak K. J., Glensor R. W. Community policing and problem solving: strategies and
practices. New Jersey: Upper Saddle River, 2004.
185
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rodė, kad bendruomenės policijos veiklos prioritetai nukreipti į vietos
bendruomenės poreikius, jei tie poreikiai susiję su gyvenamosios aplinkos saugumu, vadinasi tokios vietos policijos veikla skirta šiam tikslui
įgyvendinti. Miesto ar kaimo gyventojai žino, kada, kam, kokiu atveju
ir kokiu laiku skambinti apie jų gyvenamojoje vietovėje, rajone, gatvėje,
kieme ar kaimynystėje pastebėtus ir daromus teisės pažeidimus.
Apibendrinant galima teigti, jog savigynos būrių formavimasis gali
būti pateisinamas tuo atveju, jei dauguma vietos bendruomenės narių
matys tokios pilietinės savisaugos iniciatyvos poreikį ir jei bus išnaudotos
visos kitos savisaugos galimybės gyvenamojoje aplinkoje.
4.2.3.2. Policijos rėmėjai
Priešingai nei savigynos būrių, policijos rėmėjų teisinis statusas ir jų
veikla viešosios tvarkos apsaugos ir saugumo užtikrinimo srityje yra teisiškai reglamentuoti ir sėkmingai įgyvendinami. Policijos rėmėjai, kaip
piliečių savisaugos subjektai, Lietuvoje pradėjo formuotis 1998 m., Seimui priėmus Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymą188, kuris
įteisino piliečių pagalbos teikimą policijai miesto saugumo užtikrinimo
srityje. Įstatymiškas piliečių dalyvavimo įtvirtinimas nusikalstamumo
prevencijos srityje, taip pat piliečių, talkinančių policijai, veiklos teisinių
pagrindų, teisių, pareigų, socialinių garantijų ir atsakomybės įtvirtinimas
leidžia teigti, kad egzistuoja glaudūs santykiai tarp policijos ir vietos bendruomenės.
Išanalizavus Policijos rėmėjų įstatymą, matyti, jog:
pirma, policijos rėmėjas – tai pilietis (bendruomenės narys), teikiantis policijai pagalbą viešosios tvarkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos
saugumo užtikrinimo ir nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityse;
antra, policijos rėmėjas – tai netarnaujantis policijoje ar Lietuvos kariuomenėje, įskaitant kario savanorio tarnybą, Lietuvos Respublikos pilietis, kuris savanoriškai padeda policijai vykdyti policijos uždavinius ir
funkcijas miesto saugumo užtikrinimo srityje.

188

Valstybės žinios. 1998, Nr. 60-1705.
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Asmuo, pageidaujantis tapti policijos rėmėju, turi atitikti tam tikrus
reikalavimus:
1. Nustatytas amžiaus cenzas (Policijos rėmėjų įstatymo 7 str. numatyta, kad policijos rėmėju gali tapti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus
asmenys).
2. Pilietybė (asmuo privalo būti Lietuvos Respublikos pilietis).
3. Kalba (būtinas reikalavimas – mokėti lietuvių kalbą).
4. Asmens statusas (Policijos rėmėjų įstatymas įtvirtina nuostatą, kad
policijos rėmėju negali būti asmuo, teistas už įvairias nusikalstamas
veikas (teistas už tyčinį nusikaltimą, nepaisant teistumo išnykimo ar
panaikinimo, taip pat jei asmuo nuteistas už neatsargų nusikaltimą
arba baudžiamąjį nusižengimą ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas), vidaus reikalų sistemos pareigūnas, atleistas iš vidaus reikalų
sistemos už pareigūno vardo diskreditavimą arba jei jam buvo paskirta
nuobauda – atleidimas iš vidaus reikalų sistemos, taip pat netarnaujantis policijoje ar Lietuvos kariuomenėje asmuo, įskaitant ir kario
savanorio tarnybą).
5. Pretendento savybės (pilietis, norintis tapti policijos rėmėju, pagal
savo asmenines ir moralines savybes turi tikti vykdyti policijos rėmėjo
funkcijas).
6. Savanoriškumas (pilietis policijos rėmėju gali tapti laisva valia, niekieno
neverčiamas; dėl kokių nors nepriimtinų socialinių motyvų, siekiantys
materialinės ar kitokios naudos piliečiai negali būti policijos rėmėjais).
7. Kiti reikalavimai189. Asmuo, norintis tapti policijos rėmėju, policijos įstaigos vadovui arba atsakingam už struktūrinio padalinio policijos rėmėjų veiklą pareigūnui pateikia nustatyto pavyzdžio prašymą;
užpildytą anketą; motyvuotą charakteristiką, gautą iš policijos pareigūno, teikiančio jo kandidatūrą; dvi 3 x 4 cm nuotraukas; Lietuvos
Respublikos piliečio paso 32 ir 33 p. kopijas arba asmens tapatybės
kortelės kopiją. Kandidatas į policijos rėmėjus privalo dalyvauti terito-

Plačiau žr.: Vilniaus miesto VPK priėmimo į policijos rėmėjus taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 10-V-240 // http://www.vilnius.policija.lt/index.php?lang=1&sid=120&tid=92.
189

186

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

rinės policijos įstaigos organizuojamuose teoriniuose 20 val. trukmės
mokymuose. Kad galėtų laikyti įskaitą, kandidatas į policijos rėmėjus
turi išklausyti ne mažiau kaip 70 procentų mokymams skirtų valandų. Įskaitą priima komisija, sudaryta iš 3 policijos pareigūnų. Išlaikęs
įskaitą kandidatas į policijos rėmėjus siunčiamas 12 val. praktiniams
mokymams. Per 20 d. nuo mokymų pabaigos kandidatas į policijos
rėmėjus, kuris rems policiją aktyviais veiksmais, turi pristatyti iš teritorinės policijos įstaigos struktūrinio padalinio pažymą apie atliktus
praktinius mokymus. Gavus teigiamus atsiliepimus apie kandidato į
policijos rėmėjus atliktus praktinius mokymus, yra surašomas teikimas dėl kandidato priėmimo į policijos rėmėjus. Teikimą pasirašo
jį surašęs pareigūnas ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos
vadovui arba jo įgaliotam pareigūnui. Teritorinės policijos įstaigos
vadovui arba jo įgaliotam pareigūnui patvirtinus teikimą, kandidatas į
policijos rėmėjus tampa teisėtu policijos rėmėju. Jam išduodamas policijos rėmėjo pažymėjimas, prie krūtinės segamas atpažinimo ženklas,
prireikus – raištis ant rankovės.
Policijos rėmėjas yra miesto bendruomenės ar gyvenamosios vietovės
bendruomenės narių deleguotas atstovas vietos policijai, kuris padeda šiai
vykdyti gyvenamosios aplinkos ir miesto saugumo užtikrinimo funkcijas.
Jei vietos bendruomenė deleguoja savo atstovą tokiai misijai, ji privalo
laukti iš jo visapusiškų ir kokybiškų saugumo paslaugų. Tam tikslui policijos rėmėjui suteikiamos kai kurios policijos funkcijos, kad jis galėtų ne
tik padėti policijai, bet ir bendradarbiaudamas su miesto ar gyvenamosios
vietovės bendruomenės nariais sėkmingai teikti viešosios tvarkos apsaugos ir saugumo užtikrinimo paslaugas.
Policijos rėmėjų funkcijos miesto saugumo užtikrinimo srityje
1. Užtikrinti žmogaus teises ir laisves.
2. Saugoti viešąją tvarką.
3. Prižiūrėti eismo saugumą.
4. Kontroliuoti, kaip laikomasi aplinkos apsaugos ir tvarkymo reikalavimų.
5. Užkardyti nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus ir juos atskleisti.
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6. Įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos priemones.
7. Teikti visokeriopą pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų
veikų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų, arba tiems, kurių būklė bejėgiška.
8. Gelbėti žmones ir turtą stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio, keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju.
9. Kartu su policijos komisariatų savivaldybių policijos nepilnamečių
reikalų inspektoriais, globos ir rūpybos darbuotojais lankytis asocialiose
šeimose nepilnamečių teisių užtikrinimo, jų nusikalstamumo prevencijos
klausimais.

Policijos rėmėjui, be prieš tai įvardytų funkcijų, Policijos rėmėjų įstatymas numato jų įgaliojimus vykdant viešosios tvarkos apsaugos ir gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimo veiklą mieste, taip pat socialinių
garantijų suteikimo tvarką, atsakomybės, apdovanojimo sąlygas, specialiųjų priemonių panaudojimo atvejus.
Policijos rėmėjų teisės vykdant miesto
saugumo užtikrinimo funkcijas
1. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kartu su policijos pareigūnais
panaudoti specialiąsias priemones.
2. Reikalauti, kad asmenys laikytųsi viešosios tvarkos ir nepažeidinėtų įstatymų.
Kartu su policijos pareigūnais saugodami viešąją tvarką ir užtikrindami
miesto saugumą, policijos rėmėjai turi šias teises:
1. Padėti policijos pareigūnams sulaikyti ir pristatyti asmenį į policijos įstaigą įstatymų numatytais atvejais.
2. Įstatymų nustatyta tvarka įeiti į gyvenamąsias ir kitas patalpas, kad būtų
užkirstas kelias nusikalstamai veikai ar sulaikytas nusikaltėlis, stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio, keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai
ar turtui, atveju.
3. Jei įtariama, kad yra padaryta nusikalstama veika ar administracinis teisės
pažeidimas, stabdyti transporto priemones.
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Policijos rėmėjų pareigos vykdant miesto saugumo
užtikrinimo funkcijas
1. Atliekant savo funkcijas, gerbti ir užtikrinti žmogaus teises bei laisves.
2. Gavus pranešimą apie daromą nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą, pastebėjus rengiamą ar daromą nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą, imtis priemonių užkirsti jam kelią, nedelsiant pranešti policijai,
organizuoti įvykio vietos apsaugą, kol atvyks policijos pareigūnai, nustatyti
liudytojus, suteikti kitokią pagalbą policijos pareigūnams, tiriantiems nusikaltimo ar teisės pažeidimo aplinkybes.
3. Suteikti neatidėliotiną medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, bejėgiškos
būklės asmenims.
4. Imtis visų galimų priemonių asmens, valstybės, įmonių, įstaigų ir organizacijų turtui gelbėti stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ir kitų ypatingų
įvykių atvejais.
5. Laikyti paslaptyje konfidencialią informaciją ar patikėtas tarnybos paslaptis.
6. Atliekant pavestas funkcijas, nešioti nustatyto pavyzdžio atpažinimo ženklą, prisistatyti, pateikti policijos rėmėjo pažymėjimą.
7. Laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, patikėtas užduotis atlikti laiku ir
tiksliai.

Kaip matyti, pagrindinė policijos rėmėjų veiklos sritis – prevencinė,
nukreipta į viešosios tvarkos ir kitų teisės pažeidimų užkardymą. Policijos
rėmėjų veiklos tikslas – padėti ne tik policijai užtikrinti viešąją tvarką,
žmogaus teises ir laisves, užkardyti nusikalstamas veikas bei kitus teisės
pažeidimus konkrečiame miesto rajone, bet ir konkretaus miesto rajono
bendruomenei ar miesto gyventojui pasirūpinti savisauga ir gyvenamosios vietovės saugumu, taip pat ugdyti gyventojų mąstymą dėl saugumo
jausmo stiprinimo ir pasitikėjimą policija.
Išvados ir rekomendacijos
1. Miesto saugumo ir saugios gyvenamosios aplinkos mieste strategija bei jos kūrimo perspektyvos priklauso nuo valstybinio ir privataus
sektorių teisinių, finansinių ir organizacinių galimybių, kiekvieno šių
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sektorių atstovo noro kurti geresnę aplinką ir prisidėti prie saugumo
jausmo didinimo. Miesto saugumo užtikrinimo veikloje dalyvaujančių subjektų sistema nėra aiški, o šių subjektų gebėjimai ir jų galimas
poveikis miesto saugumui didinti išreiškiami skirtingai. Taip tarp
valstybinio ir privataus subjektų, dalyvaujančių užtikrinant saugumą
mieste, atsiranda atotrūkis ir skirtingas požiūris į paprastų problemų
sprendimą. Dėl to nukenčia miesto gyventojas, savo gyvenamosios
aplinkos savininkas, kuriam svarbu gauti tiek ir tokių saugumo paslaugų, už kurias vienokiu ar kitokiu būdu yra sumokama.
2. Vienas iš esminių miesto saugumo užtikrinimo veiksmingumo vertinimo kriterijų yra vietos policijos ir savivaldybių pozicija bei indėlis
į saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą ir gautas rezultatas stiprinant saugumo jausmą. Pagrindiniai vietos policijos ir vietos valdžios
teikiamų paslaugų vertintojai yra miesto gyventojai, kurių poreikis
gyventi tvarkingoje ir saugioje aplinkoje nulemia valstybinių saugos
paslaugų teikėjų veiklos perspektyvas. Policijos veiklą veikianti politinė aplinka, o savivaldybių – teisinė aplinka daro įtaką pokyčiams
pačioje organizacijoje ir pačioje teikiamų saugumo paslaugų miesto
gyventojams struktūroje. Atotrūkis tarp subjektų – policijos ir savivaldybės – valstybinio sektoriaus viduje lemia saugios gyvenamosios
aplinkos disfunkciją, t. y. nesant bendro tikslo, aiškaus kompetencijos pasiskirstymo ir veiklos derinimo, tampa sudėtinga įgyvendinti
vienodus uždavinius miesto saugumo užtikrinimo srityje. Saugumo
mieste funkcija laikoma kompleksine, todėl atsakomybė dėl geresnių
ir kokybiškesnių saugumo paslaugų tenka policijai, kuri veikia savivaldybės aptarnaujamoje teritorijoje ir kurios viena iš funkcijų yra
viešosios tvarkos apsauga bei visuomenės saugumo užtikrinimas, ir savivaldybei, kuri savarankiškai dalyvauja miesto saugumo užtikrinimo
veikloje ir kurios struktūriniai viešosios tvarkos apsaugos padaliniai
veikia miesto atskirų rajonų pagrindu.
3. Privataus sektoriaus vaidmuo užtikrinant saugumą mieste tampa
ryškus ir ateityje jis ims dominuoti bei konkuruoti su valstybiniu sektoriumi. Iš tiesų, miestų bendruomenės nėra pribrendusios greitiems
teikiamų saugos paslaugų pokyčiams, kai gyvenamosios aplinkos
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saugumu skatinami rūpintis patys gyventojai, piliečių iniciatyva suburtos savisaugos grupės – policijos rėmėjai ir savigynos būriai, veikiančios saugios kaimynystės bendruomenės ar samdomos privačios
saugos tarnybos. Visa tai rodo, viena vertus, saugos paslaugų rinkos
visuomeniškumą ir iniciatyvumą, kita vertus – saugos paslaugų rinkos
komercializavimą. Tikėtina, kad keičiasi ne tik atsakomybė už teikiamas saugos paslaugas miesto gyventojams, bet ir atsakomybė miesto
gyventojams. Privataus sektoriaus subjektų veikla turėtų būti planuojama, organizuojama ir įgyvendinama per įvairius vietos gyventojų ir
vietos bendruomenių saugumo poreikius tenkinančius gyvenamosios
aplinkos saugumo užtikrinimo projektus.
4. Privataus sektoriaus dominavimas saugos paslaugų rinkoje paaiškinamas remiantis valstybiniame sektoriuje esančiais finansiniais sunkumais, dėl kurių tiek policija, tiek savivaldybė neišgali visa apimtimi
vykdyti joms pavestų miesto atskirų rajonų ar gyvenamųjų vietovių
viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų prevencijos ir kontrolės funkcijų. Susidariusį vakuumą tarp valstybinių institucijų pajėgumų ir individualaus miesto gyventojo saugumo poreikių užpildo
privataus sektoriaus pagrindu veikiančios saugos struktūros: komercinės ir visuomeninės.
5. Vienas iš miesto saugumo būklės vertinimo kriterijų yra valstybinių
(policijos ir savivaldybių) ir privačių (saugos tarnybų, saugios kaimynystės bendruomenių, pilietinių savisaugos grupių) subjektų veiklos
efektyvumas užtikrinant saugią gyvenamąją aplinką mieste. Deja,
dėl valstybinio sektoriaus subjektų uždarumo policija ir savivaldybės
vis dar neskiria pakankamai išteklių miesto saugumo prevencijos ir
kontrolės proceso stebėsenai, kas nulemia neveiksmingą jų veiklą, nes
tokia veikla tampa nepatraukli miesto bendruomenei ar atskiram jos
nariui. Efektyvesne laikoma privačių saugos institucijų veikla, nes jų
veiklos tikslai aiškiau orientuojami į miesto gyventojų saugumo užtikrinimą tam tikruose rajonuose. Tuo paaiškinamas privataus saugos
sektoriaus pranašumas prieš valstybinį saugos sektorių.
6. Valstybinio ir privataus saugos sektorių subjektų veikla sietina su
miesto gyventojų, vietos bendruomenių ir atskirų bendruomenės na191
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rių saugumo bei kokybiškos gyvenamosios aplinkos poreikių tenkinimu ir atskaitomybe už savo veiklą toms pačioms vietos bendruomenėms. Geresnės miesto saugumo (saugios gyvenamosios aplinkos)
būklės visuomenėje galima tikėtis suderinus valstybinio ir privataus
saugos sektorių subjektų veiklą.
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5
Valstybinio ir privataus sektorių
partnerystė užtikrinant
saugumą mieste
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystė190 užtikrinant saugumą
mieste priklauso nuo valstybėje vykstančių viešojo administravimo ir vietos savivaldos sistemos pokyčių, socialinės politikos, orientuotos į vietos
bendruomenes ir jų geresnio gyvenimo kokybės užtikrinimą, bei ekonominių, teisinių ir organizacinių prielaidų įgyvendinti užsibrėžtus strateginius tikslus sukūrimo ir įgyvendinimo. Valstybinio ir privataus sektorių
partnerystė – tai naujas požiūris į bendradarbiavimą, tarpusavio sąveiką ir
ryšius, akcentuojant esančių problemų sprendimą, įvairios pagalbos teikimą atsižvelgiant į miesto gyventojų poreikius, bendrų ir individualių
veiksmų sąveiką. Šia partneryste siekiama ne tik pagerinti saugaus miesto
situaciją, bet ir nustatyti visiems priimtinus ir glaudžius ryšius tarp vietos
piliečių (miesto gyventojų), vietos bendruomenės (gyvenamosios vietovės
bendruomenės, saugios kaimynystės bendruomenės, bendrijos ir pan.),
vietos valdžios (seniūnijos, miesto (rajono) savivaldybės) ir valstybės (policijos komisariato, veikiančio mieste).
Ieškant priimtino saugaus miesto modelio, tenka analizuoti kiekvieno
valstybinio ir privataus sektorių subjektų vaidmenį ir indėlį užtikrinant
viešąją tvarką ir saugumą mieste bei įvertinti galimybes, galimas grėsmes,
privalumus ir trūkumus, susijusius su valstybinių ir privačių subjektų
bendros veiklos, grindžiamos bendradarbiavimo santykiais, vykdymu

190
Tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse vartojamas terminas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas arba, kitaip tariant, public private partnership, kuris vadinamas 3P
modeliu. Šiame skyriuje vartojamas terminas valstybinio ir privataus sektorių partnerystė
atitinka 3P reikšmę.
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minėtoje srityje. Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės įdiegimo
į miesto saugumo užtikrinimo procesą reikalingumas neabejotinas, nes
tiek vietos policijos ir savivaldybių institucijų, tiek privačių saugos tarnybų, saugios kaimynystės bendruomenių, vietos gyventojų ir kitų visuomeninių judėjimų organizacijos yra sukurtos įgyvendinti panašius
tikslus – užtikrinti miesto saugumą ir palaikyti tvarką mieste. Kita vertus,
skiriasi minėtų tikslų įgyvendinimo formos ir metodai, kryptys, o svarbiausia – adresatai, t. y. tie, kurie naudosis minėtų subjektų teikiamomis
paslaugomis. Moksliniais tyrimais įrodyta191, jog privačių saugos tarnybų,
saugios kaimynystės bendruomenių ir kitų privačios savisaugos iniciatyva
susikūrusių grupių indėlis įgyvendinant strateginius gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimo uždavinius akivaizdus ir tai liudija gerėjanti
saugumo situacija miestuose.
Visuomenës poþiûris á miesto saugumo problemas
2006–2007 metais Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos at
likti sociologiniai tyrimai rodo gyventojø poþiûrá á vieðàjá saugumà ir jo uþ
tikrinimà. Didþiausià nerimà gyventojams kelia eismo saugumo (69 proc.),
turtiniø nusikaltimø (47 proc.), smurtiniai nusikaltimai (33 proc.), paaug
liø daromø teisës paþeidimø pavojai (42 proc.). Saugumo jausmo vertinimas
susijæs su tam tikra vietove: kuo gyvenamoji aplinka paèiam þmogui yra
artimesnë, tuo saugiau joje þmogus jauèiasi, o rizikos tapti nusikaltimo auka
– su kriminogeninës padëties vertinimu: kuo geriau vertinama kriminogeni
në padëtis tam tikroje vietoje, tuo saugiau jauèiasi bei mano, kad rizika tapti
nusikaltimo auka yra maþesnë, ir atvirkðèiai.
Saugumo jausmo vertinimo situac ija Lietuvoje gerëja: jei 2005 m. sau
giai jautësi 27 proc. ðalies gyventojø, tai 2007 m. tokiø jau buvo 47 proc.,
taip pat savo gyvenamojoje vietovëje (mieste) saugiai jauèiasi 56 proc.

Kalesnykas R. Privačių saugos struktūrų integravimosi į teisėtvarkos palaikymo sistemą
galimybės // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2002, t. 26
(18), p. 71–82; Laurinavičius A. Saugios aplinkos kūrimo teorija ir patirtis // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2002, t. 21 (13), p. 183–193;
Šakočius A. Kova su netvarka įgyvendinant bendruomenės teisėtvarką. Vilnius: LTA Leidybos centras, 2000.
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gyventojø, o gyvenamojoje aplinkoje (kieme/gatvëje) 66 proc. Gyvento
jø manymu, didþiausia tikimybë tapti nusikaltimo auka kyla nuoðalio
je vietoje (74 proc.), gatvëje (71 proc.) ir kelyje (63 proc.). Gyventojø
nuomone, uþ gyvenamosios aplinkos ir miesto saugumo bûklæ turëtø bûti
atsakinga policija (88 proc.), o kad patys gyventojai asmeniðkai turëtø bû
ti atsakingi uþ savo ir savo turto saugumà (63 proc.). Labiausiai savo ir
savo turto saugumu rûpinasi didþiausias pajamas gaunantys ir aukðèiausià
iðsilavinimà turintys gyventojai ir gyventojai, kurie per pastaruosius pen
kerius metus tapo nusikaltimo aukomis(55 proc.). Apsaugos priemones,
kurias gyventojai naudoja siekiant uþtikrinti savo ir savo turto saugumà:
papildomø arba ðarvuotø durø ástatymas (46 proc.), automobilio apsaugos
sistemà árengimas (43 proc.), nevaikðèiojimas tamsiu paros metu vieniems
(36 proc.) bei glaudesná bendradarbiavimà su kaimynais saugant vieni kitø
turtà (29 proc.).
Ðaltinis: Sociologinis tyrimas „Vieðojo saugumo ástaigø ir saugumo jausmo verti
nimas“ // Vidaus reikalø ministerija, 2007 ir 2006 m. Plaèiau þr.: http://www.
vrm.lt/index.php?id=871

Nors šiuo metu beveik visose viešojo gyvenimo srityse akcentuojama
privataus ir valstybinio sektorių partnerystė ir tai įvardijama kaip teigiamas bei šiuolaikiškas visuomenės viešajame gyvenime kylančių problemų
sprendimas (pvz., gyvenamųjų namų renovacija ir pan.), tačiau partnerystės skatinimas gali susilaukti ir kitokio vertinimo, pvz., kaip atrodytų
policijos ir privačių saugos tarnybų, savivaldybei pavaldžių viešosios tvarkos kontrolės tarnybų ir saugios kaimynystės bendruomenių, policijos
rėmėjų ir savigynos būrių bendra veikla užtikrinant miesto saugumą ir
kartu išvengiant konkurencijos. Kai kurių subjektų veikla teikiant saugos paslaugas yra pagrindinis jų verslas, o tokių paslaugų teikimas grįstas
komerciniais sumetimais. Pavyzdžiui, ar ilgai privačios saugos tarnybos
rūpintųsi miesto gyvenamojo rajono ar uždaros gyvenvietės saugumu, jei
negautų papildomų lėšų už tokias paslaugas? Juk privačios saugos tarnybos
ar saugos produkciją gaminančios įmonės tikrai savo iniciatyva neįrengs
vaizdo stebėjimo kamerų miesto gyvenamajame kvartale, jei savivaldybė
neįvardys to kaip miesto saugumo projekto. Dėl to ir būtina partnerystė
skatinant bendras investicijas į saugos paslaugų rinką. Didžiosios Brita195
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nijos mokslininkai192, tyrinėję privataus ir viešojo saugos sektorių partnerystės modelius, daro dvejopas išvadas: pirma, bendrai vykdoma veikla
gali kelti grėsmę viešosios tvarkos apsaugos ir saugumo užtikrinimo funkcijų įgyvendinimo mechanizmui193. Vadinasi, miesto saugumo modelio
kūrimas vien komerciniu pagrindu gali sukelti subjektų, dalyvaujančių
šiame procese, atsakomybės už teikiamas saugumo ir tvarkos palaikymo
paslaugas mažėjimą ar jos nebuvimą; antra, bendra veikla turi remtis
bendradarbiavimu, o ne konkurencija, atsižvelgiant į miesto gyventojų
viešuosius, bet ne komercinius saugumo poreikius. Privataus ir viešojo
saugos sektorių partnerystė remiasi tokiu principu: abipusis keitimasis
saugos paslaugomis pasireiškia bendradarbiaujant, bendromis pastangomis rūpinantis kiekvieno miesto gyventojo ir jo gyvenamosios aplinkos
saugumu, o tokia veikla įmanoma, kai vyrauja bendradarbiavimo patikimumas teikiant saugos paslaugas.
Vienas iš Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos prioritetų yra saugios visuomenės kūrimas194. Šiuo prioritetu grindžiama viešojo saugumo sektoriaus vizija195, pagal kurią turėtų funkcionuoti tokia viešojo saugumo
sistema, kur valstybės institucijos, atsakingos už visuomenės saugumą ir
viešosios tvarkos užtikrinimą, spręsdamos gyventojų problemas ir teikdamos jiems kokybiškas paslaugas, į šią veiklą įtrauktų ir privačius subjektus, taip tikslingiau, efektyviau ir racionaliau panaudodamos žmogiškuosius, finansinius, materialinius ir kitus išteklius.
Kaip matyti, privataus sektoriaus įtraukimas į viešojo saugumo problemų sprendimą reiškia ne ką kita, o valstybinių ir savivaldybių sau-

Button M. Private Policing. UK: Willan Publishing, Cullompton, 2002.
Grėsmės riziką saugos paslaugų rinkoje įžvelgiama ir Lietuvoje. Plačiau žr.: Kalesnykas
R. Grėsmė – kaip saugos rinkos plėtros dimensija // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005, t. 76 (68), p. 102–112.
194
Šis prioritetas nustatytas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 patvirtintoje Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje // Valstybės žinios.
2002, Nr. 113-5029.
195
Viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-250 // Valstybės žinios.
2003, Nr. 113-5092.
192
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gumo užtikrinimo veikloje dalyvaujančių subjektų bendradarbiavimo
su visuomene ir kitais socialiniais partneriais sistemos sukūrimą, kurioje
privatus saugos sektorius būtų skatinamas aktyviau dalyvauti miesto ir
gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimo srityje. Iš tiesų tai nelengva užduotis, nes, siekiant sukurti valstybinio ir privataus saugos subjektų partnerystės sistemą, reikia patobulinti (ar net sukurti) teisinę bazę,
skatinančią nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir
kontrolės decentralizavimą, įtraukiant ne tik valstybinius – policiją ir savivaldybę, bet ir privačius – komercinius ir bendruomeninius – partnerius į nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei kontrolę,
keičiant ir suformuojant naujus pilietinės savisaugos iniciatyvos sistemos
pagrindus. Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės modelio kūrimo miesto saugumo užtikrinimo srityje sėkmė priklauso nuo valstybės
pasirinktos pozicijos šiuo klausimu, viešųjų ir privačių saugos subjektų
sąveikos galimybių ir ribų bei partnerystę skatinančių išorinių ir vidaus
veiksnių. Tai lemtų valstybinio ir privataus sektorių partnerystės modelio
plėtros perspektyvas ateityje prisidedant prie saugesnio miesto koncepcijos kūrimo.

5.1. Partnerystę skatinantys veiksniai
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės fenomenas196 yra nauja
ir sparčiai besivystanti tendencija mūsų valstybėje, nors daugelio Europos Sąjungos valstybių viešojo gyvenimo praktikoje toks fenomenas egzistuoja jau keletą dešimtmečių. Terminas valstybinio ir privataus sektorių
partnerystė apibrėžiamas kaip bendradarbiavimo forma tarp viešosios valdžios ir privačių (verslo) subjektų, kurių uždavinys užtikrinti teikiamų
viešųjų paslaugų infrastruktūros finansavimą, at(si)naujinimą, kūrimą,
valdymą ir įgyvendinimą. Valstybinio ir privataus sektorių partnerystę
apibūdina šie elementai:

Green Paper on Public – Private Partnership and Community Law on Public Contracts and Concessions, presented by the Commission of the European Communities
30.4.2004 decision COM(2004) 324 final.
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– santykinai ilgalaikė tarpusavio santykių trukmė, apimanti valstybinio ir privatus sektorių partnerių (dalyvių) bendradarbiavimą įvairiuose
suplanuotų projektų srityse;
– privataus sektoriaus finansuojami projektai tiesiogiai paskirstomi
tarp skirtingų dalyvių, o valstybės skiriamos lėšos gali tik papildyti privačias lėšas;
– ekonominio valdytojo, kuris dalyvauja skirtinguose projekto etapuose (pvz., rengimas, įgyvendinimas, finansavimas ir pan.), vaidmuo.
Valstybinis subjektas dažniausiai nustato tikslus, kurie turi būti pasiekti
atsižvelgiant į viešuosius poreikius, teikiamų paslaugų ir vykdomos politikos kokybę. Kita vertus, valstybinis subjektas yra atsakingas už privačiam subjektui perduotų tikslų įgyvendinimo stebėseną;
– rizikos paskirstymas (padalijimas) tarp valstybinio ir privataus sektorių subjektų, nors rizika dažniausiai kyla ir perduodama iš valstybino
sektoriaus. Tačiau valstybinio ir privataus sektorių partnerystės atveju
ne visada privatus subjektas prisiima visą riziką ar pagrindinę rizikos
dalį už įgyvendinamą projektą. Aiškus ir tikslus rizikos paskirstymas yra
nustatomas pagal konkretų atvejį, atsižvelgiant į atitinkamus teikiamų
paslaugų dalyvių gebėjimus bei atlikus galimos rizikos įvertinimą, kontrolę ir pašalinimą.
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės fenomenas pasireiškia
ne tik teikiant socialinės, socialinio aprūpinimo, transporto, medicinos, švietimo, bet pastaruoju metu – ir saugumo paslaugas197. Tokia
situacija paaiškinama tuo, kad visuomenė mato, vertina ir siekia tokios
naudos, kurią gali suteikti privatus sektorius, naudodamas inovacijomis
ir žiniomis grįstus veiklos metodus. Europos lygmeniu manoma, kad

197
Europos Komisija daug dėmesio skiria valstybinio ir privataus sektorių partnerystei
skatinti, teikiant įvairias viešąsias paslaugas Europos bendruomenei. Pvz., dėl finansavimo trūkumų Europos Komisija patvirtino transporto infrastruktūros „Euro-trans“ sutvarkymo projektą, kuris bus įgyvendinamas privataus sektoriaus organizacijos. Plačiau
žr: Communication from the Commission of 23 April 2003 “Developing the trans-European transport network: innovative funding solutions – interoperability of electronic
toll collection systems”, COM (2003) 132; Report of the high-level group on the transEuropean transport network of 27 June 2003.
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valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimas suteikia mikroekonominę naudą, kas leidžia užtikrinti įgyvendinamų viešųjų (saugos)
paslaugų geresnę kokybę atsižvelgiant į visuomenės viešuosius poreikius. Kita vertus, nereikėtų tikėtis, jog valstybinio ir privataus sektorių
partnerystės metu skiriamos lėšos yra tarsi stebuklingas sprendimas,
leidžiantis sutaupyti valstybinio biudžeto lėšų. Valstybinio ir privataus
sektorių bendradarbiavimo patirtis rodo, jog kiekvienu atveju rengiant
ir įgyvendinant viešųjų paslaugų teikimo projektą įvertinama tokios
paslaugos pridėtinė vertė ir ji lyginama su kitais sprendimais, jei tokia
paslauga būtų teikiama vien tik valstybinio subjekto (pvz., policijos) ar
vien tik privataus subjekto (pvz., privačios saugos tarnybos).
Skatinant ir įdiegiant valstybinio ir privataus sektorių partnerystės
modelį miesto saugumo užtikrinimo srityje, tikslinga išanalizuoti tokio
modelio taikymo „gerąją praktiką“ kitose Europos Sąjungos valstybėse
(pvz., Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Olandijoje ir kt.). Tai leistų
ne tik analizuoti ir įvertinti kitose Europos Sąjungos valstybėse esančias valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimo formas teikiant
saugos paslaugas miesto gyventojams, bet ir išvengti klaidų parenkant
bendradarbiavimo partnerius, paskirstant riziką, sudarant sutartis ar
įtraukiant kitas vietos bendruomenei skirtas finansines lėšas. Valstybinė ir vietos valdžia privalo nustatyti bendradarbiavimo su privačiu
sektoriumi strategiją (struktūrą) dėl teikiamų viešųjų saugos paslaugų
administravimo mieste ar miesto gyvenamojoje aplinkoje. Pavyzdžiui,
kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse (tokių apraiškų matoma ir
Lietuvoje) policija ar savivaldybė perduoda miesto saugumo paslaugų
administravimą privačioms saugos tarnyboms, su kuriomis yra sudaromos bendradarbiavimo sutartys dėl tokių paslaugų teikimo. Kita vertus,
ne visada privačios saugos tarnybos yra pasirengusios priimti valstybės
nustatytas taisykles ir įsitraukti į tokių pasaugų teikimą miesto gyventojams198. Manytina, kad policijos ar savivaldybės bendradarbiavimo
sutarčių su privačiomis saugos tarnybomis ar kitais privataus sektoriaus

Kalesnykas R. Privatizacijos procesai teisėtvarkoje: daktaro disertacija (socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: LTU, 2002.
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subjektais pasirašymas yra tarsi prevencinė priemonė, leidžianti apriboti konkurenciją ir kartu vykdyti tokios veiklos kontrolę, siekiant užtikrinti teikiamų saugos paslaugų miesto gyventojams kokybę, naudą ir
veiksmingumą.
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystė užtikrinant saugumą
mieste – tai valstybės (ar savivaldybės) ir privataus sektorių subjektų bendradarbiavimas (nustatant bendradarbiavimo formas ir metodus), pagrįstas ilgalaike sutartimi, kurio esmė yra teikti tradiciškai valstybinio sektoriaus (policijos, savivaldybių policijos, kitų savivaldybių viešosios tvarkos
padalinių) kompetencijai priskiriamas saugos (taip pat ir viešosios tvarkos
palaikymo) paslaugas miesto gyventojams ir plėtoti šių paslaugų teikimui
reikalingą infrastruktūrą.
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystę skatina šios priežastys:
1. Riboti valstybinio sektoriaus (policijos, savivaldybės) finansiniai
ištekliai ir finansinės galimybės. 2006 m. patvirtintoje Lietuvos policijos
sistemos plėtros programoje199 įvardijama, jog valstybės biudžeto asignavimai, skiriami policijos sistemai, didėja nepakankamai. Policijos įstaigos
dėl lėšų trūkumo negali priimti darbuotojų į laisvas pareigybes, trūksta
lėšų tarnybinei uniformai įsigyti, transporto priemonėms atnaujinti ir išlaikyti bei kitoms reikmėms. Tik 10 procentų policijos įstaigų būstinių
atitinka nustatytus reikalavimus, daugelio įstaigų pastatus ir patalpas reikėtų kapitališkai renovuoti ar statyti naujus. Tokia situacija turi įtakos ne
tik policijos, bet ir visos valstybės įvaizdžiui.
Valstybės skiriami asignavimai miestų saugumui užtikrinti nukreipiami vidaus reikalų įstaigoms (policijai, viešojo saugumo tarnybai ir pan.),
kas turėjo ir turi neigiamos įtakos privataus sektoriaus subjektų veiklos
efektyvumui prisidedant prie miesto, miesto gyventojų gyvenamosios
aplinkos saugumo užtikrinimo ir kitų viešosios tvarkos apsaugos funkcijų
įgyvendinimo, taip pat ir miesto saugumo būklei apskritai. Taip valstybė
sudarė ir iki šiol daro dirbtines kliūtis plėsti privataus saugos sektoriaus
įtaką miesto saugumo užtikrinimo srityje.

Lietuvos policijos sistemos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. X-1010 // Valstybės žinios. 2006, Nr. 144-5466.
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2. Didėjantis saugos paslaugų infrastruktūros poreikis. Didžiausią
nerimą miesto gyventojams kelia smulkūs viešosios tvarkos taisyklių
pažeidimai, ypač susiję su gyventojų rimties, dorovės ir moralės, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros, želdinių apsaugos,
prekybos viešose vietose ir kitų savivaldybių įgaliotų institucijų išleistų taisyklių bei jose įtvirtintų reikalavimų nesilaikymu. Dėl šių priežasčių miesto gyventojai siekia, kad būtų įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros, nuolat patruliuojama viešose vietose, gyvenamojoje vietovėje ar kitaip sprendžiamos su gyvenamosios vietovės apsauga susijusios
problemos.
3. Poreikis gerinti saugos paslaugų kokybę ir mažinti šių paslaugų teikimo sąnaudas. Vykdant teisinės sistemos reformą200, 2003 m. pasikeitė
nusikalstamų veikų registravimo ir ikiteisminio tyrimo organizavimo sistemos tvarka, policija tapo pagrindine (universalia) ikiteisminio tyrimo įstaiga. Dėl šios priežasties policijos įstaigose gerokai padidėjo darbo, atliekant
ikiteisminį tyrimą, krūvis. Šiuo metu policijos pareigūnai, prižiūrintys gyvenamąsias vietoves, nusikalstamų veikų prevencijai ir darbui su bendruomene gali skirti tik apie 15 procentų darbo laiko. Dėl lėšų stygiaus policija
negali įdarbinti policijos įstaigose aukštos kvalifikacijos specialistų. Taigi
atsiranda trikdžių, ribojančių veiksmingą žmogiškųjų išteklių valdymą,
sprendimų priėmimo operatyvumą, efektyvią jų įgyvendinimo kontrolę,
tinkamą policijos socialinių paslaugų teikimą visuomenei.
4. Galimybė bendradarbiavimo sutartimi įgyvendinti ne vienos rūšies
saugos paslaugas, o tokių paslaugų kompleksą201. Policijos ir privačių saugos tarnybų bendradarbiavimo teisėtumas grindžiamas Policijos veiklos
įstatymu202 ir Asmens ir turto saugos įstatymu203, kur numatytas gerokai

Teisinės sistemos reformos metmenys, patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
lapkričio 19 d. nutarimu Nr. IX-1198 // Valstybės žinios. 2002, Nr. 113-5030.
201
Plačiau žr.: Kalesnykas R. Privatizacijos procesai teisėtvarkoje: daktaro disertacija (01S).
Vilnius: MRU, 2002.
202
Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas Nr. VIII-2048, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. // Valstybės žinios. 2000, Nr. 90-2777.
203
Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios. 2004, Nr. 116-4317.
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platesnis teikiamų bendrų saugos paslaugų spektras, t. y. nuo asmens, jo
turto saugumo užtikrinimo iki viešosios tvarkos apsaugos ir miesto saugumo užtikrinimo viešose vietose.
5. Galimybė paskirstyti veiklos riziką tarp valstybinio ir privataus
sektorių partnerystėje dalyvaujančių subjektų204. Pagrindinės rizikos
atsiradimo priežastys yra ekonominės ir teisinės, nes jos sukelia konkurencijos, teisės normų pažeidimų ir kt. atvejus. Siekiant pašalinti
minėtas priežastis, būtina visapusiškai įvertinti valstybinio ir privataus
saugos subjektų galimybes teikiant vienos ar kitos rūšies saugos paslaugas miesto gyventojams, analizuojant kriminogeninę situaciją, susijusią
su vagysčių iš įvairių nuosavybės objektų ir privačių saugos struktūrų
saugomų objektų skaičiumi, saugumo jausmą asmens gyvenamojoje
aplinkoje ir pan.
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės modelio kūrimas kelia
konceptualius ir praktinius klausimus apie tai, kaip turėtų būti derinama
policijos, savivaldybės ir privačių saugos tarnybų, piliečių savisaugos iniciatyvos grupių ir pavienių asmenų veikla ir kokie tarp jų egzistuoja tarpusavio
santykiai. Valstybinio ir privataus sektorių partnerystė užtikrinant saugumą mieste grindžiama tuo, kad tiek viešieji, tiek privatūs saugos subjektai
yra sukurti įgyvendinti analogiškus tikslus – užtikrinti saugumą ir palaikyti
tvarką, tačiau skiriasi šių tikslų įgyvendinimo kryptys, metodai, adresatai,
kurie naudojasi minėtų subjektų teikiamomis saugos paslaugomis.
Valstybinio ir privataus saugos sektorių veiklos suderinamumo analizė skatina įžvelgti skirtingus tokios veiklos vertinimus:
1. Neigiamas požiūris į valstybinio ir privataus sektorių partnerystę.
Dėl konservatyvaus valstybės požiūrio manoma, kad bendrai su privačiais
saugos subjektais vykdoma veikla gali kelti grėsmę miesto saugumo užtikrinimo funkcijų įgyvendinimo mechanizmui. Saugos paslaugų sistemos
„komercinimas“ sutarčių pagrindu sukeltų privačių saugos subjektų atsa-

Plačiau žr.: Kalesnykas R. Grėsmė – kaip saugos rinkos plėtros dimensija // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005, t. 76 (68), p. 102–112.
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komybės už teikiamas saugumo ir tvarkos palaikymo paslaugas mažėjimą
ar net jos išvengiamumą205.
2. Teigiamas požiūris į valstybinio ir privataus sektorių partnerystę.
Abipusis keitimasis saugos paslaugomis pasireiškia bendradarbiaujant,
kai atsiskleidžia viešųjų ir privačių saugos struktūrų veiklos derinimo
esmė – bendromis pastangomis rūpintis kiekvieno miesto gyventojo saugumo poreikių užtikrinimu. Valstybinių ir privačių saugos subjektų įgyvendinamų miesto saugumo užtikrinimo paslaugų patikimumas priklauso nuo bendradarbiavimo klausimų sprendimo per teisinio reguliavimo
mechanizmą būdų. Atsižvelgiant į tai, išskiriami du viešojo ir privataus
saugos sektorių bendradarbiavimo būdai:
a) bendradarbiavimas sutarčių pagrindu. Šis partnerystės būdas galimas ir taikomas tokiose miesto saugumo užtikrinimo srityse, kuriose
yra ženklus policijos ar vietos valdžios sektoriaus dalyvavimas. Pvz.,
vietos policija kartu su savivaldybės institucijomis finansuoja privačių kompanijų įgyvendinamus projektus dėl saugumo užtikrinimo
miesto viešose vietose. Štai šiuo metu Vilniaus mieste įrengta 112
(40 valdomų ir 72 stacionarių) vaizdo stebėjimo kamerų (CCTV),
o Vilniaus miesto savivaldybė vaizdo stebėjimo kameroms įdiegti per
pastaruosius metus skyrė beveik 7 mln. litų206.
b) bendradarbiavimas koncesijos pagrindu (būdingas aktyvus privataus sektoriaus dalyvavimas). Koncesijos, kaip vienos iš bendradarbiavimo formų, institutas Lietuvoje atsirado 1996 m., kai buvo priimtas

Kalesnykas R. Privatization Processes of Policing in Lithuania // SIAK Journal:
Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und Polizeiliche Praxis. Wien: Bundesministerium für
Inneres, 2007, No. 2, p. 14–24.
206
Kalesnykas R., Mečkauskas V. Vaizdo stebėjimo kamerų (CCTV) panaudojimas užtikrinant visuomenės saugumą: teisiniai ir organizaciniai aspektai // Jurisprudencija: mokslo
darbai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, t. 36 (28), p. 59–70; plačiau žr.: Vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo transliavimo iki 2016 metų programa, patvirtinta Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 1-1452 // http://
www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30139364; http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30160382.
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Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas. Nors ilgą laiką koncesijos
institutas buvo netaikomas arba taikomas fragmentiškai, tačiau pastaruosius metus valstybės ar savivaldybės institucijos jį naudoja aktyviai207, aišku, išskyrus saugos paslaugų sritį. Manytina, kad saugos
paslaugų teikimas koncesijų pagrindu, įvertinant tokios veiklos rizikos pasiskirstymo ir viešojo saugos sektoriaus dalyvavimo laipsnį, yra
netolimos ateities perspektyva.
Išanalizavus ir įvertinus valstybinio ir privataus sektorių partnerystės fenomeno svarbą ir praktinę reikšmę, galima būtų išskirti šiuos viešojo ir privataus saugos subjektų bendradarbiavimo veiksnius miesto saugumo srityje:
1. Kompetencijos, veiklos formų ir metodų, siekiant skirtingų tikslų,
bendrumas. Tiek policiją ir savivaldybes, tiek privačias saugos tarnybas,
saugios kaimynystės bendruomenes ir įvairias piliečių savisaugos grupes
(partnerystės šalis) vienija pagrindinis bendradarbiavimo tikslas – užtikrinti miesto gyventojo, jo gyvenamosios aplinkos ir turto, paties miesto
saugumą, palaikyti tvarką gyvenamojoje aplinkoje bei pasipriešinti neteisėtiems veiksmams (remiamasi netvarkos šalinimo ir saugios aplinkos
formavimo principu). Kitaip tariant, viešojo ir privataus saugos sektorių
veikla, saugos subjektų iškeltų uždavinių ir funkcijų vykdymas nukreiptas į teisės pažeidimų prevenciją siekiant užkirsti kelią neteisėtų veiksmų
atlikimui mieste.
Policijos, savivaldybių viešosios tvarkos padalinių, privačių saugos
tarnybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė leidžia teigti, kad
tam tikrais atvejais vykdoma miesto saugumo užtikrinimo veikla sutampa. Daroma prielaida, jog bendrai suderinta ir vykdoma viešosios
tvarkos palaikymo ir gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimo veikla paskatintų efektyvesnį viešojo ir privataus saugos sektorių funkcionavimą.

207
2007 m. 26-iose Lietuvos savivaldybėse buvo vykdomos (inicijuotos) 45 koncesijos,
t. y. tokius projektus vykdė daugiau kaip 43 procentai visų savivaldybių. Plačiau žr.: Valstybinio audito ataskaita „Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2008 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. VA-P-305-1 // www.vkontrole.lt/auditas_ataskaita.php?2137.
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2. Privataus saugos sektoriaus subjektų siekis pasinaudoti didesniais įgaliojimais vykdant funkcijas, analogiškas policijos funkcijoms.
Valstybių ir savivaldybių saugos subjektams, privatiems saugos subjektams suteikti skirtingi įgaliojimai vykdant asmens, jo turto, gyvenamosios aplinkos saugumo ir kitas su miesto saugumo užtikrinimu susijusias funkcijas. Be abejo, teisė priimti su valdymu susijusius sprendimus
ir naudoti viešojo administravimo įgaliojimus asmenų atžvilgiu suteikta
viešiesiems saugos subjektams, todėl bet kuriuo atveju privatūs saugos
subjektai, vykdydami veiklą, kuri reikalauja taikyti administracinius
valdymo metodus, turi kreiptis pagalbos į valstybės įgaliotas ir kompetentingas institucijas.
Miesto saugumo užtikrinimo veikloje dalyvaujantiems privatiems subjektams praktikoje neretai tenka susidurti su smulkiais teisės pažeidimais
ir kitomis neteisėtomis veikomis. Galiojantys teisės aktai riboja privačių
saugos subjektų galimybes naudoti administracinės prievartos veiksmus,
kurie išimtinai priskirti policijos ir kitų saugumą užtikrinančių institucijų
kompetencijai (pvz., privačios saugos tarnybos neturi teisės vykdyti procesinių, operatyvinių paieškos veiksmų, areštuoti teisės pažeidėjų ir pan.).
Neturėdami teisės aktais reglamentuotų atitinkamų teisių ir pareigų, privatūs saugos subjektai priversti kreiptis pagalbos į policiją, perduoda gautą
informaciją apie jiems žinomus faktus, turinčius nusikalstamos veikos ar
kitų teisės pažeidimų požymių. Galima konstatuoti, jog nustatytas kitoks
partnerystės teisinis statusas skatina privačius saugos subjektus užmegzti ir
palaikyti glaudžius ryšius su policija ar savivaldybe.
3. Subjektyvios bendradarbiavimo prielaidos. Susiklosčiusi tokia situacija, jog didesnę privačių saugos struktūrų personalo dalį sudaro buvę
policijos pareigūnai (pvz., kai kuriose valstybėse – JAV, Australijoje,
Didžiojoje Britanijoje ir kitur − net iki 70 proc.208). Buvusių policijos
pareigūnų darbas privačiose saugos struktūrose vertinamas dvejopai: viena vertus, buvę policijos pareigūnai, pasinaudodami įgyta profesionalia
patirtimi, gerai išmano atitinkamų policijos įstaigų struktūrą, jų veiklos

208
Bayley D. H., Shearing C. D. The Future of Policing // Law and Society Review, 1996,
No. 30 (3), p. 595.
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formas, metodus, galimybes, palaiko glaudžius asmeninius ryšius su buvusiais partneriais, o tai daro įtaką privačių saugos subjektų ir policijos
bendradarbiavimui; kita vertus, policija ir privačios saugos struktūros,
būdamos partnerėmis, nesuvokia bendrų veiksmų naudos, todėl neretai
pažeidžia bendros veiklos ir teisėtumo principus, ypač tai akivaizdu, kai
minėti miesto saugumą užtikrinantys subjektai veikia ne kaip partneriai,
o kaip konkurentai.
4. Bendradarbiaujant gauti rezultatai ir jų svarba. Viešieji ir privatūs
saugos subjektai turėtų įvertinti abipusę bendros miesto saugumo užtikrinimo veiklos naudą: jei iškelti tikslai buvo įgyvendinti, pasiekti nedidelėmis sąnaudomis ir davė teigiamų rezultatų, tada galėtų būti svarstoma
galimybė dėl tolesnio pajėgų ir priemonių naudojimo vykdant viešosios
tvarkos palaikymo ir miesto saugumo užtikrinimo funkcijas. Gana svarbu
atsižvelgti ir į miesto gyventojų ir vietos bendruomenės viešąją nuomonę
dėl policijos ir savivaldybės bei privačių saugos struktūrų bendradarbiavimo tikslingumo, rezultatyvumo ir veiksmingumo užtikrinant tvarką ir
saugumą gyvenamojoje aplinkoje.
5. Noras išplėsti viešųjų ir privačių saugos subjektų kompetenciją ir partnerystės galimybes miesto saugumo užtikrinimo srityje. Kaip
rodo užsienio valstybių (Olandijos, Skandinavijos valstybių, Jungtinės
Karalystės, JAV, Kanados ir kt.) praktika, policija ir kiti miesto saugumą užtikrinantys viešieji subjektai labai dažnai kreipiasi pagalbos į privačias saugos agentūras209, nes privačia iniciatyva veikiantys subjektai pagal
kompetenciją siaurose su saugumu susijusių problemų sprendimo srityse pasižymi didesne patirtimi ir galimybėmis210. Atkreiptinas dėmesys,
jog tinkamai išplėtota privati saugos paslaugų rinka išlaisvina viešuosius
saugumą užtikrinančius subjektus nuo kasdienių netvarkos problemų
sprendimo gyvenamojoje aplinkoje, smulkių viešosios tvarkos pažeidimų

Plačiau žr.: Stansfield R. T. Issues in Policing: A Canadian Perspective. Toronto: Thompson Educational Publishing Inc., 1996, p. 214; Nogalla D., Sack F. Private Reconfigurations of Police and Policing: The Case of Germany // GERN – Seminar “Police et Securite:
Controle Social et L’Interaction Public – Prive”. Hamburg, Germany, 1998.
210
Moore R. H. Private Security in the Twenty First Century: An Opinion // Journal of
Security Administration, 1995, vol. 18, p. 3–20.
209
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prevencinių priemonių paieškos ir naudojimo, kas suteikia galimybę valstybinio saugos sektoriaus subjektams lanksčiai naudoti žmogiškuosius ir
materialinius išteklius.
Apibendrinant galima teigti, kad valstybinio ir privataus saugos
sektorių partnerystę skatinantys veiksniai lemia poreikį derinti jų tarpusavio veiklą miesto saugumo užtikrinimo srityje, kas leistų sukurti
optimalų bendros veiklos modelį ir jį pritaikyti prie naujų ekonominių
ir rinkos sąlygų bei pašalinti vyraujančius neigiamus ir betikslius viešųjų ir privačių saugos struktūrų santykius. Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės nauda pasireiškia tuo, kad privačių saugos subjektų
naudojamos miesto saugumo užtikrinimo technologijos pritraukiamos
spręsti miesto gyventojų viešuosius saugumo poreikius. Taip atsiranda
galimybė paskirstyti riziką tarp viešojo ir privataus saugos sektorių, kas
daro partnerystę pranašesnę už tradicines miesto saugumo užtikrinimo
technologijas.

5.2. Partnerystės situacija ir problemos
Europinė integracija ir bendros veiklos plėtojimo procesas keičia bendradarbiavimo filosofiją link partnerystės, kurioje išryškėja naujas teisės ir
vadybos vaidmuo tarp valstybinio ir privataus sektorių. Viešojo administravimo, taip pat ir nusikalstamų veikų ir kitų smulkių teisės pažeidimų
prevencijos funkcijų decentralizacija, nauji žmogaus teisių apsaugos standartai, gyvenamosios aplinkos saugumo reikalavimai keičia valstybinio
ir privataus sektorių, formuojančių ir įgyvendinančių miesto saugumo
užtikrinimo strategiją, prioritetus. Privatūs saugos subjektai įgyja naują
teisinį ir socialinį statusą, palyginti su valstybinėmis saugos institucijomis, kurios ligi šiol buvo atsakingos už vietos bendruomenės saugumo
valdymą. Privatus saugos sektorius tampa vienu iš lygių partnerių tvarkant bendruomenės reikalus, o jų svarba pasireiškia per specialių formalių ir neformalių formuočių vaidmenį, t. y. per privačias saugos tarnybas,
saugios kaimynystės bendruomenes, vietos gyventojus ar jų savigynos
grupes.
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystė miesto saugumo užtikrinimo srityje orientuota į miesto bendruomenės poreikius ir į miesto
gyventojų individualią motyvaciją. Vadinasi, viešosios tvarkos palaikymo
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ir prevencijos valdymo funkcijos decentralizacija įvairiais lygiais (pvz.,
praktinio įgyvendinimo perdavimas iš Policijos departamento teritorinėms policijos įstaigoms – miesto policijos komisariatui, valdymo perdavimas vietos (miesto) bendruomenei (savivaldai) ir pan.) laikoma kaip
viešųjų santykių įvirtinimo pagrindas211. Valstybinio ir privataus sektorių
partnerystė miesto saugumo užtikrinimo srityje suprantama kaip nauja
policijos, savivaldybės ir privačių saugos tarnybų bei visuomenės bendradarbiavimo politika. Valstybinių ir privačių subjektų bendradarbiavimo
turinys yra panašus, tik į miesto saugumo užtikrinimo praktiką diegiamas
skirtingu laipsniu ir skirtingomis formomis212.
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės
principai miesto saugumo užtikrinimo srityje
1. Partnerystės orientavimas į miesto gyventojų (vietos bendruomenės)
saugumo poreikius ir problemas.
2. Partnerystės kryptis – viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų
prevencija, ties kuria sutelkiamos visų bendradarbiaujančių subjektų pajėgos. Teisės pažeidimų prevencijos ir kontrolės mieste organizavimas turėtų
tapti kiekvieno partnerio veiklos objektu.
3. Partnerystės subjektas miesto aptarnaujamoje teritorijoje ar gyvenamojoje aplinkoje turi teisę savarankiškai organizuoti saugumo užtikrinimo
veiklą atsižvelgiant į tos vietovės socialinius, kultūrinius, bendruomeniškumo veiksnius, siejančius vietos gyventojus.
4. Partnerystė kaip socialinių problemų sprendimas (bendradarbiavimas
turėtų vykti ne tik nusikalstamų veikų užkardymo srityje, bet ir šalinant
priežastis, kurios skatina elgtis neteisėtai viešose vietose, trikdo viešąją rimtį, sukelia baimės jausmą ir t. t.).
5. Partnerystė turi būti nukreipta kuo arčiau miesto gyventojo, t. y. teikiant
įvairias su saugumo užtikrinimu susijusias paslaugas, reikia orientuotis į kiekvieną miesto gyventoją: ne tik miesto centre, bet ir atokiame miesto gyvena-

Koch U. Policing in the Context of Changing State Functions: Examples from Germany // Policing in Central and Eastern Europe. Slovenia: College of Police and Security
Studies, 2008.
212
Laurinavičius A. Bendruomenės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas. Vilnius:
LTA Leidybos centras, 2000.
211
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majame ar kitame rajone esantį asmenį. Miesto gyventojai turėtų žinoti, kad
jie bet kuriuo paros metu gali tikėtis pagalbos iš teikiančių saugumo užtikrinimo paslaugas subjektų (pvz., skelbiamas bendras pagalbos telefono numeris).
6. Partnerystė neturėtų būti politikų kaitos įrankis, nes tiek policija, tiek
privačios saugos tarnybos yra profesionalios tarnybos, atliekančios tiesioginę, į gyventojų poreikius nukreiptą, veiklą.
7. Partnerystės iniciatyva. Valstybinės ir privačios institucijos bei pareigūnai turėtų rodyti iniciatyvą bendradarbiauti, keistis abipuse informacija,
planuoti bendrą veiklą sprendžiant miesto gyventojų saugumo užtikrinimo
problemas, analizuoti iškylančius pagalbos vietos gyventojams poreikius.

Turint omeny valstybėje susiklosčiusias saugumo užtikrinimo tradicijas, Lietuvoje miesto gyventojai mano, kad miesto policija yra vienas iš
pagrindinių visuomenės partnerių užtikrinant saugumą, nors šiandienos
situacija rodo, kad šis požiūris ateityje keisis dėl atsiradusių naujų darinių,
dalyvaujančių užtikrinant miesto saugumą (pvz., privačios saugos tarnybos, savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybos ir pan.). Policija
suvokia bendradarbiavimo su visuomene ir kitais partneriais svarbą: nuo
policijos rodomo aktyvumo bendradarbiauti ir policijos veiklos rezultatų
priklauso policijos įvaizdis ir visuomenės bei partnerių pasitikėjimas ja.
Policijos ir visuomenės partnerystės tikslai vienodai suprantami beveik
visose Europos Sąjungos valstybėse, kurių miestų ir miestų gyventojų
saugumas priklauso nuo požiūrio į policijos veiklą, kuria akcentuojamas
siekis sustiprinti ir nuolat palaikyti abipusį pasitikėjimą tarp policijos ir
savivaldybės, tarp policijos ir miesto bendruomenės, tarp policijos ir kitų
socialinių partnerių213. Miesto saugumo ir miesto gyventojų saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo veiksmingumas priklauso nuo policijos
ir privačių saugos subjektų atliekamo prevencinio darbo, taip pat ir nuo
pačios visuomenės požiūrio į policiją kaip partnerę.
2008 m. Policijos departamento atlikti tyrimai rodo, jog daugiau kaip
pusė (52 proc.) šalies gyventojų santykius tarp policijos ir gyventojų savo

213
Hunter R. D., Barker T. D., Mayhall P. D. Police Community Relations and Administration of Justice. Hardcover, 2007.
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gyvenamojoje vietovėje vertina gerai (2 proc. vertina labai gerai, 50 proc.
– gerai)214. Lietuvos miestų gyventojai mano, kad visuomenė greičiau nepadeda policijai užtikrinti viešosios tvarkos, tačiau jie patys sutiktų padėti
policijos pareigūnams užtikrinti viešąją tvarką (58 proc.). Kasmet policija
ieško vis naujesnių prevencinio darbo formų ir jas įgyvendina, plėtoja
tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir ryšius su visuomene:
– Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 25 d.
įsakymu Nr. 5-V-209 „Dėl 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 5-V-635
„Dėl visuomenės policijos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ sudaryta naujos sudėties Visuomeninė policijos taryba;
– 2008 m. organizuojamos ir vykdomos tęstinės prevencinės priemonės saugios kaimynystės projektams įgyvendinti Vilniuje, Kėdainiuose,
Trakuose, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose;
– 2008 m. kovo 21 d. buvo pasirašyta Policijos departamento, AB
„Lietuvos geležinkeliai“ ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimo sutartis ir bendras priemonių planas 2008–2009 m., skirtas
saugiai aplinkai geležinkeliuose užtikrinti, skatinantis asmenis burtis į
saugios kaimynystės grupes;
– Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 5-V-217 patvirtinti Konkurso saugios kaimynystės ir vienkiemių bei atokesnių gyvenamųjų vietovių gyventojų saugumo didinimo
projektams atrinkti nuostatai215.
Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, vykdydama tęstines ir organizuodama naujas prevencines priemones, su socialiniais partneriais policija
nuolat pasirašo bendradarbiavimo sutartis. Policijos pareigūnai, vykdydami nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, viešosios
tvarkos apsaugą ir kitas funkcijas miestuose, aktyviai bendradarbiauja su
socialiniais partneriais – valstybinėmis ir viešosiomis įstaigomis, visuo-

Pažyma apie policijos veiklą per 2008 m. pirmą pusmetį ir gyventojų lūkesčius // Policijos departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2008 // http://
www.policija.lt/index.php?id=2875.
215
Plačiau žr.: www.policija.lt/index.php?id=2796&extension=.doc&type=dok_blob&
did=2597117&page=3.
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meninėmis organizacijomis, pavieniais asmenimis, intensyviai vyksta policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veikla. Apie bendradarbiavimą
su socialiniais partneriais informuojama visuomenė, pvz., 2008 m. sausio
17 d. įvyko Policijos departamento vadovybės ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas, kuriame buvo aptartos policijos sistemos problemos ir
tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
Pagalbos teikimas miesto gyventojams turi būti strateginis policijos ir
kitų partnerių interesas: policijos, savivaldybių, privačių saugos tarnybų
pareigūnai miesto saugumo užtikrinimo problemas turi spręsti taip, kad
būtų nustatyti kuo glaudesni ryšiai su gyvenamosios vietovės bendruomenės nariais. Taip atsiranda domėjimasis gyventojais, dirbančiaisiais toje
vietovėje, mokiniais, pagyvenusiais žmonėmis ir kitais bendruomenės
nariais, jų problemomis, interesais bei policijos ir kitų partnerių poreikiais toje nedidelėje miesto bendruomenės dalyje. Galima ir kita įžvalga,
kad miesto bendruomenė sulauks pagalbos iš policijos ir kitų saugumą
užtikrinančių subjektų tada, kai vietos gyventojai patys gerins santykius
su policija, teiks visokeriopą informaciją apie netvarką, taip pat viešosios
tvarkos ir kitų teisės pažeidimų atvejais. Jei miesto gyventojai nori saugiai jaustis savo gyvenamojoje aplinkoje, jie patys turi rodyti iniciatyvą
bendradarbiauti su policija ir kitais saugumą užtikrinančiais subjektais.
Vietos gyventojų ir miesto bendruomenės pasitikėjimo įgijimas nėra jau
toks greitas procesas, nes reikia įdėti nemažai pastangų, kad policija įgytų
visuomenės pasitikėjimą.
5.2. VALSTYBINIO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ
PARTNERYSTĖS PROCESAS
Pasitikėjimas
Bendravimas			

Pagalba

Bendruomenės kontaktas

Pasitikėjimo pagrindu skatinant policijos, savivaldybės ir privačių
saugumą užtikrinančių subjektų bendradarbiavimą, reikalingos įvairios
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priemonės ir mechanizmai šiam tikslui įgyvendinti skirtingose gyvenamosios vietovės bendruomenėse. Valstybinio ir privataus sektorių
partnerystės procese dalyvauja įvairūs subjektai: miesto policija, savivaldybių institucijos, tiesiogiai vykdančios viešosios tvarkos apsaugos
funkcijas, seniūnijos, saugios kaimynystės bendruomenės, įvairios piliečių savisaugos iniciatyvos grupės, policijos rėmėjai, kurie tarpusavyje
glaudžiai bendradarbiaudami nuolat vykdo aiškinamąjį, teisinį, pilietinį
darbą nusikalstamumo prevencijos srityje ir taip prisideda prie miesto
saugumo užtikrinimo.
Policija yra viena iš pagrindinių valstybinio ir privataus sektorių
partnerystės iniciatorių, kurios pagrindinis uždavinys – suteikti pagalbą kiekvienam miesto gyventojui, užkertant kelią pavojams, kylantiems
miesto bendruomenės ir atskiro gyventojo saugumui. Policijos, kaip
vieno iš pagrindinio prevencijos subjekto, vaidmuo reglamentuotas Policijos veiklos įstatymo 8 straipsnyje, kuriame numatyta, jog policija,
siekdama užtikrinti asmens ir visuomenės saugumą bei viešąją tvarką,
bendradarbiauja su kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis
įgyvendindama nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos programas
bei kita forma įtraukdama į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus216. Policija taip pat bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis ir pavieniais asmenimis. Kaip matyti, bendradarbiavimo
galimybė numatyta, tačiau praktikoje, analizuojant kai kurias policijos
bendradarbiavimo su kitais partneriais formas, galima įžvelgti ir kai
kurių tokios veiklos teisinių spragų, pvz., kai bendradarbiavimas grindžiamas žodiniu susitarimu be įsipareigojimų ir atsakomybės, bet ne
rašytine partnerystės sutartimi217. Policijos ir privačių saugos subjektų

Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas Nr. VIII-2048, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. // Valstybės žinios. 2000, Nr. 90-2777.
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Kalesnykas R. Privatizacijos procesai teisėtvarkoje: daktaro disertacija (socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: LTU, 2002.
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vaidmuo partnerystės procese gali pasireikšti įvairiomis veiklos kryptimis, kurios apima:
1. Partnerystės subjektų bendros kompetencijos nustatymą, pareigūnų rengimą ir mokymą, kaip vykdyti pagalbos teikimą vietos gyventojams (pvz., kaip užmegzti ryšį, palaikyti glaudžius santykius su
gyvenamosios vietovės atstovais, nurodyti, kur ir kada gyventojai gali
kreiptis pagalbos ar konsultacijos dėl klausimų, susijusių su jų saugumu, ir t. t.).
2. Policijos konsultacinių punktų – nuovadų – steigimą (tikslas – kad
kiekvienas miesto gyventojas, nesvarbu, į kurią policijos nuovadą kreiptųsi, gautų reikiamą informaciją jam rūpimu klausimu, susijusiu su nusikalstamumo prevencija, asmens ir turto saugumu ir pan.).
3. Įvairių nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programų rengimą ir įgyvendinimą (miesto policija ir savivaldybė, miesto
gyventojai, saugios kaimynystės bendruomenės ir kiti asmenys turi identifikuoti ir numatyti labiausiai paplitusių nusikalstamų veikų ir kitų viešosios tvarkos pažeidimų, tokių kaip vagystės iš butų, transporto priemonių ir automobilių vagystės, viešose vietose įvykdomų teisės pažeidimų,
plėšimų, chuliganizmo ir kt., prevencines priemones bei informuoti apie
jas miesto gyventojus.
4. Metodinių rekomendacijų, kokiais atvejais partnerystės subjektai
teikia reikiamą pagalbą miesto gyventojams, rengimą; taip pat teisinio
švietimo programų propagavimą teisinių žinių mokymo įstaigose, visuomenės informavimo priemonėse ir leidybinėje veikloje.
5. Partnerystės formų ir metodų nustatymą (pvz., bendradarbiaujama su privačiomis kompanijomis, gaminančiomis ir įrenginėjančiomis
vaizdo stebėjimo kameras, automobilių signalizacijos ar kitas apsaugos
priemones, organizuojančiomis specialių techninių ir kitų apsaugos priemonių parodas, muges ir pan.).
Daugelis mokslininkų akcentuoja, kad partnerystės ašis turėtų būti
bendruomenės teisėtvarkos punktas (Lietuvos policijos struktūros atiti-
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kmuo – policijos apylinkės nuovada218), kurį sudarytų įvairūs valstybinio ir privataus saugos sektorių atstovai, kuris būtų artimiausia miesto
gyventojams institucija ir į kurį nuolat galima būtų kreiptis socialinės
pagalbos dėl saugumo užtikrinimo. Jei policijos ar savivaldybės pareigūnams pavyktų įgyvendinti miesto saugumo užtikrinimo uždavinius,
apsaugoti miesto gyventojus nuo nusikaltimų, viešosios tvarkos ir kitų
smulkių teisės pažeidimų, kovoti su netvarka gyvenamojoje aplinkoje,
užtikrinti gyventojų apsaugą jų gyvenamojoje teritorijoje, tai susidarytų
teigiamas vietos gyventojų požiūris į policijos ir savivaldybės viešosios
tvarkos apsaugos padalinių darbą, jie greičiau sutiktų bendradarbiauti
atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, užfiksuojant neteisėtą elgesį gyvenamojoje vietovėje, taip palengvindami pačios policijos ar savivaldybės darbą.
Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės sėkmė priklauso nuo
visuomenėje dominuojančių vertybių, identifikuotų miesto gyventojų
ir vietos bendruomenės poreikių bei interesų, kuriuos suderinus galima
būti siekti geresnio miesto saugumo užtikrinimo problemų sprendimo.
Tačiau ne visada miesto saugumo užtikrinimas gali duoti reikiamų rezultatų, nes vyrauja tam tikros aplinkybės, kurios riboja valstybinio ir
privataus sektorių partnerystės įgyvendinimą:
Policijos nuovados ramstis – policijos apylinkės inspektorius, bene geriausiai žinantis
aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius žmones, jų socialines problemas bei jų sprendimo būdus. Policijos apylinkės inspektorius (bendruomenės policijos pareigūnas) privalo
vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, užtikrinti piliečių teisių
ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą, vykdyti viešosios tvarkos bei
visuomeninės rimties apsaugą, saugaus eismo priežiūrą, rodyti pagarbą aptarnaujamos
teritorijos bendruomenei, rūpestį jos nariui. Bendruomenės policijos pareigūnas turėtų
įgyti vietos bendruomenės narių pasitikėjimą. Tačiau ir bendruomenės nariai neturi būti
apatiški ir laukti vien pagalbos iš savo tvarkos sergėtojo, net ir tada, kai jų „kieme“ vyksta
viešosios tvarkos pažeidimai. Gyventojai turėtų suteikti policijos apylinkės inspektoriui
įvairiapusišką informaciją: apie rengiamą, daromą ar padarytą viešosios tvarkos ar kitokį
teisės pažeidimą, įvarius teisės pažeidėjus ir t. t. // Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcija, patvirtinta Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 5-V-208 // Valstybės
žinios. 2005, Nr. 44-1436; Kuklianskis S. Policijos organizacijos ir veiklos principai //
Jurisprudencija: mokslo darbai, 1998, t. 10 (2), p. 192–198.
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– teisinio reguliavimo mechanizmo nebuvimas (šiuo metu nėra vieno
specialaus viešojo ir privataus sektorių partnerystės (arba bendradarbiavimo) įstatymo, o kiti teisės aktai leidžia taikyti tik kai kurias atskiras partnerystės formas užtikrinant miesto saugumą: Policijos veiklos įstatymo 8
ir 9 straipsniai numato policijos bendradarbiavimo su kitomis valstybės,
savivaldybių institucijomis ir visuomene principus219, Vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsnis numato savarankišką savivaldybės dalyvavimą užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį220, Asmens ir turto saugos įstatymo
14 straipsnis numato221, kad privačios saugos tarnybos, saugos struktūriniai padaliniai, policija ir kitos teisėsaugos institucijos bendradarbiauja
užtikrindamos viešąją tvarką, visuomenės saugumą, administracinių teisės
pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevenciją bei atskleidimą;
– bendros partnerystės strategijos ir politikos valstybės (ar savivaldybės) mastu nebuvimas;
– bendro partnerystės proceso koordinavimo ir priežiūros mechanizmo nebuvimas. Šiuo metu valstybėje (ar savivaldybėje) nėra suderinto
bendradarbiavimo tarp partnerystės procese dalyvaujančių subjektų ir
atitinkamo administracinio vieneto (padalinio, centro), metodiškai valdančio ir prižiūrinčio šį procesą, kas yra taikoma daugelyje Europos Sąjungos valstybių (pvz., toks galėtų būti bendruomenės viešosios tvarkos
apsaugos centras, veikiantis miesto gyvenamajame rajone);

219
Policija, siekdama užtikrinti asmens ir visuomenės saugumą bei viešąją tvarką, bendradarbiauja su kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir pavieniais asmenimis įgyvendindama nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos
programas bei kita forma įtraukdama į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus. Policija taip pat bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis. Plačiau
žr.: Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas Nr. VIII-2048, priimtas Lietuvos
Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. // Valstybės žinios. 2000, Nr. 90-2777.
220
Savivaldybė, kurdama nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietines programas, pasitelkia savivaldybių teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas tokių programų įgyvendinimui bei įtraukia į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus. // Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo
1994 m. liepos 7 d. // nauja redakcija: Valstybės žinios. 2000, Nr. 91-2832.
221
Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios. 2004, Nr. 116-4317.
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– žinių, patirties ir pakankamos informacijos apie tokią partnerystę
nebuvimas.
Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse, JAV atlikti moksliniai tyrimai patvirtina, kad viešosios saugos institucijos (policija) savo tiesioginiu
darbu be visuomenės pagalbos atskleidžia mažiau kaip 10 procentų teisės
pažeidimų, 90 procentų prevencinio darbo ir teisės pažeidimų užkardymo
sėkmės lemia valstybinio saugos sektoriaus partnerystė su privačiu saugos
sektoriumi222. Valstybinių ir privačių saugos partnerių pagrindinė funkcija
– bendradarbiaujant tinkamai ir laiku spręsti mieste, miesto gyventojų gyvenamojoje aplinkoje atsiradusias netvarkos ir su saugumo užtikrinimu susijusias problemas. Tam tikslui turėtų būti sudaroma partnerystės programa, kurios esmė – miesto gyventojų, saugios kaimynystės bendruomenių
darbas kartu su miesto policijos pareigūnais, savivaldybių viešosios tvarkos
apsaugos pareigūnais, seniūnijomis ir pan. Partnerystės programoje turėtų
būti numatyti šie pagrindiniai policijos ir savivaldybės bei privačių saugos
tarnybų ir įvairių bendruomenės junginių veiklos aspektai:
– viešojo saugos sektoriaus pareigūnų dalyvavimas kuriant ir palaikant
saugios kaimynystės bendruomenes, policijos rėmėjų veiklą, inicijuojant
savisaugos grupes ir įtraukiant vietos gyventojus į prevencinius projektus;
– partnerytės subjektų atviras bendravimas su miesto gyventojais
sprendžiant iškilusias gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimo problemas (pvz., nuolatiniai susitikimai su vietos gyventojais, vietos gyventojų motyvacija dėl pagalbos policijai ar kitam partneriui ir pan.);
– viešojo saugos sektoriaus subjektai įvairiomis priemonėmis skatina
miesto bendruomenės dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant teisės pažeidimų prevencijos ir kontrolės programas konkrečioje miesto teritorijoje
(sudaro susitikimų su vietos gyventojais darbotvarkes, sprendžia aktualius
su saugia gyvenamąja aplinka susijusius klausimus, padeda organizuoti ir
organizuoja saugios kaimynystės projektus, kartu su policijos rėmėjais ar
savigynos būriais patruliuoja gyvenamojoje vietovėje ar nustato kitokias
miesto bendruomenės apsaugos formas);

Osborne S. P. Public-Private Partnerships: theory and practice in international perspective. London, New York: Routledge, 2006.
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– bendrų mokymų ir mokymosi forumų organizavimas viešosios tvarkos ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, netvarkos mažinimo ir saugumo
jausmo didinimo gyvenamoje aplinkoje klausimais.
Panašiai valstybinio ir privataus sektorių partnerystė užtikrinant miesto saugumą suprantama ir daugelyje kitų Europos Sąjungos valstybių.
Pavyzdžiui, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Olandijoje
miesto gyventojų, vietos bendruomenės interesų saugą, viešosios tvarkos
ir saugumo užtikrinimo veiklą reglamentuoja sukurti bendruomenės viešosios tvarkos apsaugos ir saugumo užtikrinimo kodeksai (Act of Community Policing), kuriuose numatomas tokių viešųjų ir privačių saugos
subjektų bendradarbiavimas kaip:
– miesto policija (policija yra tarsi socialinė pagalba miesto gyventojui, dirbant su kiekvienu asmeniu atskirai, siekiant išaiškinti santykį tarp
nusikaltimų baimės ir „objektyvaus“ nusikaltimų lygio bei sustiprinti
saugumo jausmą);
– miesto bendruomenė (ją sudaro kiekvienas bendruomenės narys –
miesto gyventojas, saugios kaimynystės grupė, policijos rėmėjai ir kitos
piliečių savisaugos iniciatyvos. Miesto bendruomenė užima svarbią vietą
formuojant policijos santykius su vietos gyventojais, nes teisės pažeidimai, netvarkos apraiškos, baimė tapti nusikaltimų auka gali suburti miesto bendruomenę ir jos narius, turinčius bendrus interesus ir gyvenančius
tam tikroje miesto teritorijoje. Tai ir yra stimulas miesto gyventojams
dirbti kartu su policijos pareigūnais);
– savivaldybės įgalioti viešosios tvarkos apsaugą ir miesto saugumą
užtikrinantys pareigūnai (dažniausiai jie yra įvardijami kaip savivaldybių
ar municipalinė policija arba savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos padaliniai. Savivaldybių vaidmuo užtikrinant miesto saugumą apibrėžtas
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje ir pasireiškia per savarankišką
dalyvavimą užtikrinant miesto saugumą, viešąją tvarką ir gyventojų rimtį
gyvenamojoje aplinkoje223);

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. liepos 7 d. // nauja redakcija: Valstybės žinios. 2000, Nr. 912832.
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– verslo bendruomenė (ją sudaro miesto teritorijoje veikiančios privačios saugos tarnybos, įmonių, įstaigų ir organizacijų saugos struktūriniai
padaliniai ar pavieniai verslininkai, savaime besirūpinantys savo saugumu.
Kaip pavyzdys tokios bendros veiklos galėtų būti sudaromi savivaldybės
ir privačių saugos tarnybų partnerystės projektai (susiję su vagystėmis iš
parduotuvių, privačių gyvenamųjų namų kvartalo, butų ir pan.), kuriems
vadovauja asociacija, sudaryta iš privataus saugos verslo, savivaldybės, policijos ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovų);
– kitos organizacijos, kurios netiesiogiai prisideda prie miesto saugumo gerinimo, t. y. socialinės techninės pagalbos tarnybos (avarinės, dujų
ir kt. tarnybos), greitosios medicinos pagalbos tarnybos, įvairios saugos
verslo asociacijos, visuomeniniai judėjimai, Šaulių sąjunga, gyvenamųjų namų, sodų bendrijos ir pan. Bendradarbiaujančios šalys privalo atsižvelgti į šių institucijų interesus, užmegzti kuo glaudesnius ryšius su jų
darbuotojais, turint tikslą kuo geriau ir greičiau apsikeisti informacija;
– visuomenės informavimo ir žiniasklaidos institucijos (jas sudaro vizualinio, elektroninio pobūdžio informacijos teikimo institucijos, spausdinamų leidinių agentūros ir t. t.).
Apibendrinant galima teigti, kad šiuo metu Lietuvoje yra skatinama
valstybinio ir privataus sektorių partnerystė užtikrinant miesto ir kartu
miesto gyventojų saugumą, tačiau partnerystės įdiegimas ją keičiant bendradarbiavimu susiaurina policijos ir savivaldybės galias spręsti socialiai
orientuotus vietos gyventojų poreikius. Kiekvienoje visuomenėje socialinės problemos prasideda nuo mažesnės bendruomenės, nuo valstybinių
ir privačių subjektų sąveikos ir bendros veiklos, susijusios su tam tikroje
miesto bendruomenėje esančios netvarkos, viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų prevencija.

5.3. Partnerystės galimybės
ir perspektyvos
Viešojo ir privataus saugos sektorių partnerystė laikoma vis svarbesniu
veiksniu užtikrinant miesto, o kartu ir kiekvieno miesto gyventojo saugumą. Policijos, savivaldybės ir įvairų privačių saugos darinių bendradarbiavimas gali teikti didelę naudą miesto bendruomenei, taip pat visuomenei
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ir valstybei (turint omeny visuomenės ir valstybės saugumą), nes privatus
saugos sektorius, naudodamas savo lėšas, patirtį ir iniciatyvą, gali teikti
viešąsias saugumo užtikrinimo paslaugas, pagerinti jų kokybę ar sukurti
saugos paslaugoms teikti reikalingą turtą224.
Išanalizavus teisės aktus225, reglamentuojančius policijos, savivaldybės ir privačių saugos subjektų įvairias bendradarbiavimo formas,
matyti, kad valstybinio ir privataus sektorių partnerystės politika šioje srityje ribota būtent dėl teisinio reguliavimo trūkumo šioje srityje.
Būtent dėl teisinio reglamentavimo nebuvimo iki šiol nėra sudaryta
pakankamai prielaidų valstybiniam saugos sektoriui bendradarbiauti
su privačiu, taigi ir valstybinio saugos sektoriaus (policijos, savivaldybės) finansinius, materialinius, žmogiškuosius, organizacinius išteklius
naudoti efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai. Sprendžiant šią teisinę
dilemą, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą Nr. X-1720226,
kuriuo siūlo Vyriausybei parengti Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės įstatymo projektą, kuris reglamentuotų viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės sąvoką, kitas nei koncesija partnerystės formas,
atitinkamos viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo formos pasirinkimo kriterijus bei kiekvienos jų sudarymui ir vykdymui keliamus
reikalavimus, taip pat paskirti valstybės instituciją, atsakingą už viešojo
ir privataus sektorių partnerystės projektų koordinavimą ir kontrolę.
Kaip matyti, teisinis reglamentavimas sudarytų teisines prielaidas dėl
minėtų sektorių bendros veiklos sprendžiant visuomenėje egzistuojan-

Valstybinio audito ataskaita „Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2008 m. sausio 15 d. sprendimu
Nr. VA-P-30-5-1 // www.vkontrole.lt/auditas_ataskaita.php?2137.
225
Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas Nr. VIII-2048, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. // Valstybės žinios. 2000, Nr. 90-2777; Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo
1994 m. liepos 7 d. // nauja redakcija: Valstybės žinios. 2000, Nr. 91-2832; Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos
Seimo 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios. 2004, Nr. 116-4317.
226
Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. X-1720 „Dėl viešojo
ir privataus sektoriaus partnerystės“ // Valstybės žinios. 2008, Nr. 82-3241.
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čias viešąsias socialines problemas ir tas problemas, kurios susijusios su
saugiu gyvenimu.
Lietuvoje egzistuojanti valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystės (bendradarbiavimo) forma remiasi įgyvendinamais projektais miesto
saugumo užtikrinimo srityje (pvz., „Vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimas
viešose vietose“, „Saugus miestas“, „Saugi kaimynystė“ ir kt.), tačiau tokių
projektų skaičius ir mastas netenkina esamų poreikių (tai vertinama pagal
miesto gyventojų saugumo jausmo būklės tyrimus ir vietos bendruomenės
požiūrį į gyvenamojoje aplinkoje egzistuojančias problemas). Miesto saugumo projektų inicijavimas ir įgyvendinimas vyksta sunkiai, nes tiek policija, tiek savivaldybė neturi pakankamai biudžeto lėšų finansuoti šiuos projektus, o valstybė skiria nepakankamą dėmesį nuosekliai viešojo ir privataus
sektorių partnerystės politikai bei strategijai formuoti – neparengti teisiniai
dokumentai dėl partnerystės proceso valdymo, koordinavimo ir priežiūros;
kompleksiškai nereglamentuotos galimos bendradarbiavimo formos, nors
jų poreikis praktikoje ir miesto viešajame gyvenime egzistuoja.
Policijos ir savivaldybės subjektai, dalyvaujantys miesto saugumo užtikrinimo veikloje ir suinteresuoti vykdyti bendradarbiavimą su privačiais
saugumą užtikrinančiais subjektais, gauna menką metodinę pagalbą ir
profesionalią konsultaciją dėl tokios veiklos teisėtumo, nes Vyriausybė
iki šiol nėra numačiusi subjekto (institucijos), kuris prižiūrėtų ir kontroliuotų bendradarbiavimo sutarčių sudarymą ir veiklos vykdymą remiantis
sutarčių pagrindu, taip pat nėra sukurtos partnerystės (bendradarbiavimo) strategijos. Būtent dėl vėluojančios valstybės politikos skatinant valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystę viešojo saugumo srityje
įžvelgiama kokybiško ir į vietos gyventojų poreikius orientuoto darbo
netikslumų bei atsiliekama planuojant saugios gyvenamosios aplinkos
užtikrinimo veiklą ir jos įgyvendinimą.
Daugelyje Europos Sąjungos valstybių valstybinio ir privataus saugos
sektorių partnerystės perspektyva grindžiama trimis parametrais:
1. Socialiai orientuotas miesto saugumo problemų sprendimas, skiriant
dėmesį kiekvienam miesto gyventojui (bendruomenės nariui). Sėkminga
ir veiksminga valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystė daugelyje
Europos valstybių miestų garantuoja didesnį miesto gyventojų, gyvenamosios aplinkos saugumą. Privačios kompanijos gana noriai investuoja į mo220
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dernias saugumo užtikrinimo technologijas, o policijai suteikiama galimybė
daugiau dėmesio skirti tiems didžiųjų miestų rajonams, kurie garsėja dideliu nusikalstamumu, netvarkos šaltiniu ir saugumo jausmo nebuvimu.
2. Miesto bendruomenei naudingas bendradarbiavimas. Miesto gyventojai ir vietos bendruomenė galėtų įvairiais būdais ir priemonėmis
vertinti valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystės naudą, nuo
kurios priklauso sprendžiamų problemų veiksmingumas, rezultatai, kuriami ir įgyvendinami projektai. Partnerių dalyvavimas ir atsakomybė užtikrinant miesto saugumą gali būti skirtingi, tam būtina nustatyti veiklos
taisykles: vienais atvejais reikšmingesnis būtų privatus saugos sektorius,
kitais – dominuotų viešasis saugos sektorius. Viešasis saugos sektorius
reikšmingas tuo, kad jis paprastai geriau supranta vietos bendruomenės,
miesto gyventojų poreikius (pvz., policijos apylinkės inspektorius, seniūnas, savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybų pareigūnai), efektyviau prižiūri ir kontroliuoja miesto saugumo infrastruktūros projektų
įgyvendinimą, nesiorientuoja tik į naudos gavimą pelno pavidalu.
Europos Sąjungos valstybėse seniai atkreiptas dėmesys, kad valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystės efektyvumą lemia geriausių
šių sektorių savybių dermė: privačios saugos struktūros, panaudodamos
savo kapitalą, paprastai siekia efektyvesnio valdymo ir rezultato, o viešasis saugos sektorius prižiūri ir kontroliuoja miesto saugumo užtikrinimo
funkcijų vykdymo kokybę ir sprendžia, kiek privatūs saugos subjektai
teikia saugumo užtikrinimo paslaugų ir kokia nauda iš tokių paslaugų.
Viešasis ir privatus saugos sektoriai turi savų privalumų, jų integracija į
miesto saugumo užtikrinimo veiklą galėtų padėti plėtoti esamus ir kurti
naujus miesto bendruomenei reikšmingus saugios gyvenamosios aplinkos
projektus (pvz., ne tik saugi kaimynystė, bet ir saugus parkas, saugus namas, saugus gyvenamasis kvartalas ir pan.).
3. Krizių sprendimo elementas. Statistika rodo, kad Vakarų Europos
miestuose iš 100 įvairių vykdomų miesto saugumo užtikrinimo projektų
apie 40 įgyvendina policija ar savivaldybė ir privatus saugos sektorius.
Šio bendradarbiavimo nauda vis didėja, nes vietos gyventojai ir miesto
bendruomenė, vertindami įgyvendintus projektus ir jais naudodamiesi,
aktyviai palaiko viešojo ir privataus saugos sektorių partnerystės susitarimus. Sėkmingas valstybinio ir privataus saugos sektorių bendradarbia221
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vimas mažina viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų skaičių,
nesaugumo jausmą, skatina vietos gyventojus įsitraukti į įvairias saugios
gyvenamosios aplinkos kūrimo strategijas, didina jų motyvaciją prisidėti
prie policijos rėmėjų ar kurti savigynos grupes ir pan.
Valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystė nepakeičiama krizių
valdymo metu. Lėto ekonomikos augimo ar smukimo laikais mažėja policijos ar savivaldybės biudžeto lėšų, todėl viešosios tvarkos apsaugai ir visuomenės saugumui užtikrinti skiriamos lėšos netenkina daugelio visuomenės
saugumo poreikių. Tuo laikotarpiu, kai valstybė ar savivaldybė susiduria su
įvairiomis viešosios tvarkos apsaugos ar visuomenės saugumo užtikrinimo
problemomis, bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus saugos sektorių
gali užtikrinti pradėtų miesto saugumo užtikrinimo projektų tęstinumą,
tolesnį daugelio saugos paslaugų teikimą pasinaudojant privataus saugos
sektoriaus paslaugomis. Privatūs saugumą užtikrinančių subjektų ištekliai
krizių valdymo metu gali garantuoti, kad svarbiausi, reikšmingiausi saugios
gyvenamosios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo projektai nesustos arba jie
bus plečiami, o policijos ar savivaldybės biudžeto lėšos bus naudojamos
nustatytoms miesto saugumo užtikrinimo sritims finansuoti.
Vienas iš pagrindinių viešojo saugumo sektoriaus plėtros strateginių
tikslų – pasiekti, kad 2010 m. daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų jaustųsi saugūs227. Kaip matyti, policijai ir kitoms viešąjį saugumą užtikrinančioms institucijoms yra suformuluota konkreti užduotis dėl gyventojų
saugumo jausmo stiprinimo: nuo atokiausios gyvenamosios vietovės (pvz.,
kaip vienkiemis ar kaimas) iki miesto gyventojo, kuris jaustis nesaugiai turi
ne ką mažiau sąlygų kaip kaimo gyventojas. Viena iš prioritetinių viešojo
saugumo stiprinimo krypčių yra viešojo saugos sektoriaus (policijos, kitų
viešąjį saugumą užtikrinančių subjektų, savivaldybės) bendradarbiavimo su
visuomene ir kitais socialiniais bei privačiais partneriais sistemos sukūrimas,
kuris skatintų visuomenę aktyviau dalyvauti viešojo saugumo užtikrinimo
srityje. Tai strateginė užuomina apie valstybinio ir privataus saugos sekto-

Viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-250 // Valstybės žinios.
2003, Nr. 113-5092.
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rių partnerystę ateityje, o norint pasiekti, kad ši idėja virstų realybe, būtina
įgyvendinti nemažai priemonių (minimos tik pagrindinės):
1. Patobulinti teisinę reglamentaciją, skatinančią decentralizuoti nusikalstamų veikų, viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų prevenciją
ir kontrolę, įtraukti įvairius visuomenės iniciatyvos pagrindu sukurtus darinius, privačius ir kitus socialinius partnerius į miesto saugumo prevenciją,
saugios gyvenamosios aplinkos sistemos sukūrimą (tai būtų vertinama pagal
parengtas vietines (atskiro miesto teritorijos) viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų prevencijos programas, saugumo jausmo situaciją gyvenamojoje aplinkoje, visuomenės narių prisidėjimą prie savisaugos ir t. t.).
2. Sukurti prevencinių programų stebėjimo ir vertinimo sistemą
(žvelgiant iš šalies, gali atrodyti, kad tiek policijos įstaigos, tiek savivaldybės miesto saugumo užtikrinimo srityje parengusios ir vykdo nemažai
prevencinių projektų ir programų. Tačiau nėra sukurta tokių projektų
veiksmingumo vertinimo metodika rezultatyvumo požiūriu, neatliekamas įgyvendinamų projektų ir tam naudojamų lėšų auditas ir pan.
3. Rengti viešojo ir privataus saugos sektorių personalą darbui su visuomene (jei kalbame apie saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą, kur
pagrindinis vaidmuo tektų policijos apylinkės inspektoriui arba bendruomenės policijos pareigūnui, tai turime esamus partnerius orientuoti
į tokio reiškinio kaip bendruomenės policija (angl. Proximity Policing)
atsiradimą, taip pat mokymo programų parengimą ir jų įgyvendinimą,
susijusį su tokių padalinių pareigūnų, tiesiogiai dirbančių su gyventojais,
mokymu bendrauti su visuomenės nariais, skleisti būtiną informaciją,
skatinti visuomenės narių pasitikėjimą jų veikla, kviesti visuomenę įsitraukti į miesto saugumo prevenciją ir pan.
Viešojo ir privataus saugos sektorių partnerystė (arba sąveika su bendruomenėmis) yra labai ilgas ir sudėtingas procesas. Mokslinėje literatūroje vyrauja nuomonė, kad sunku rasti monolitinę bendruomenę228,
nes kuo didesnė miesto bendruomenė, tuo sudėtingesnė jos struktūra.
Miesto bendruomenės skirstomos į kelis tipus:

Peak K. J., Glensor J. R. Community policing and problem solving: strategies and practices. Upper Saddle River (New Jersey): Pearson, Prentice Hall, 2004.
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– neformalios (tokioms bendruomenėms būdinga spontaniškai susiklostę
žmonių interesai, vertybinės orientacijos, jų elgsenos bei sąveikos normos,
būdai, savaiminė tarpusavio kontrolė bei pagalba ir pan., pvz., šeima, neformalios žmonių grupės, saugios kaimynystės grupės, savigynos būriai ir t. t.);
– pusiau formalios (šioms bendruomenėms priskiriame globalizacijos
ir kultūros skatinamus visuomeninius savanoriškus junginius: asociacijas,
sąjungas, judėjimus, visuomenines organizacijas, politines partijas, draugijas ir t. t. Pavyzdžiui, prieškario Lietuvos kaimų, kaip santykinai uždarų
bendruomenių, gyvenimas buvo kupinas įvairių talkų, kolektyviai organizuojamų darbų: javapjūtė, kūlė, linų dorojimas, gyvulių ganymas ir pan. Iš
įvairių rašytinių šaltinių žinoma ir apie bendruomenių telktas saugos pajėgas, pvz., saugant užtvaruose gyvulius, ypač gaudant arkliavagius ir t. t.229
Pagal nerašytą tradiciją žmonės rinkdavosi ne tik į vestuves, bet ir padėdavo
šeimai laidojant mirusįjį ar ištikus kitai nelaimei. Tokios ir panašios kooperacijos tradicijos paprastai yra palaikomos ir skatinamos valstybės);
– formalios (tai valstybiniai – policija, kitos viešąjį saugumą užtikrinančios institucijos – savivaldybių subjektai. Ilgus šimtmečius buvo laikomasi nuostatos, kad valstybė ir žmonių bendruomenės turi skirtingus
socialinius tikslus, interesus ir idealus. Valstybė siekia daryti kuo didesnę
įtaką bendruomenei administraciniais metodais, sukurdama vidines ir išorines konkrečios bendruomenės egzistencijos sąlygas).
Kaip matyti, bendruomenės tipų ir sąveikų tarp jų nustatymas leistų išskirti visuomenės socialinės organizacijos struktūros tipus, įvardyti jų funkcijas,
kurias reikėtų laikyti pagrindu kuriant miesto saugumą gerinančias prevencines programas ir projektus, ne pažeisti, bet skatinti jų prigimtinį vaidmenį
siekiant įtraukti jas į saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo veiklą.
Apibendrinant galima teigti, jog viešojo ir privataus saugos sektorių partnerystė pamažu turėtų tapti visuomenės kultūros integruota dalimi, o tokios
partnerystės perspektyvos galimos šiose miesto saugumo užtikrinimo srityse:
1. Viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas miesto teritorijoje
(pvz., bendras patruliavimas, siekiant užtikrinti žmonių, eismo saugu-

229
Kalesnykas R. Policijos ir kitų socialinių institucijų, teikiančių socialines paslaugas gyventojams, bendradarbiavimas. Vilnius: LTA Leidybos centras, 2000.
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mą ir viešąją rimtį mieste ir miesto gyvenamuosiuose rajonuose, prevencinių reidų organizavimas jaunimo susibūrimo ir pasilinksminimo vietose,
ypatingą dėmesį skiriant moksleivių saugumui užtikrinti, viešosios tvarkos
ir žmonių saugumo užtikrinimas per susirinkimus, sankcionuotus piketus ir mitingus, masinius kultūrinius ir sporto renginius, neatidėliotinos
pagalbos teikimas, esant nelaimingiems atsitikimams ir t. t.).
2. Nepilnamečių ir vaikų daromų teisės pažeidimų prevencija (pvz., vaikų
buities ir laisvalaikio kontrolė, rizikos grupės vaikų užimtumo problemų
sprendimas, švietėjiško darbo organizavimas mokyklose alkoholio, narkotikų ir kitų žalingų įpročių prevencijos temomis, probleminių šeimų lankymas ir tarpininkavimas dėl būtinos socialinės pagalbos teikimo ir t. t.).
3. Vagysčių, plėšimų, chuliganizmo ir kitų viešosios tvarkos teisės pažeidimų užkardymas (profilaktinių reidų organizavimas nakties metu
miesto seniūnijų teritorijose, didesnį dėmesį skiriant nuošalesnėms,
neapšviestoms vietoms, apleistų gamybinių ir kitokių objektų, negyvenamų namų ir ertmių tikrinimas, prevencinių priemonių ir tikslinių operacijų „Metalai“, „Saugi mokykla“, „Miškas“, „Aguona“ ir kt.
rengimas, patikrinimų organizavimas ir atlikimas siekiant sumažinti
nelegalią alkoholio bei akcizais apmokestinamų prekių apyvartą, keitimasis informacija apie asmenis, procesus ir veiksmus, susijusius su
nusikaltimų ir teisės pažeidimų užkardymu ir t. t.).
4. Buitinio (šeimyninio) smurto prevencija (pvz., operatyvus reagavimas į
smurto padarinius, prieinamos pagalbos teikimas smurto aukoms, profilaktinių priemonių taikymas smurtautojų atžvilgiu, teisinių konsultacijų
teikimas nukentėjusiems ar patiriantiems buitinį smurtą ir t. t.).
5. Ryšių su visuomene stiprinimas (pvz., informacijos apie viešosios
tvarkos ir saugumo būklę parengimas ir pateikimas spaudai bei savivaldybei, aktyvus dalyvavimas gyventojų susirinkimuose ir bendruomenės narių sueigose, saugios kaimynystės propagavimas, kandidatų
į policijos rėmėjus paieška, aktyvus bendradarbiavimas su rėmėjais,
Šaulių sąjungos nariais bei jaunaisiais šauliais ir jaunaisiais policijos
rėmėjais, atvirų durų dienų, piešinių, teisinių žinių konkursų organizavimas, gyventojų anketavimas ir kitoks miesto saugumo užtikrinimo veiklos propagavimas tarp gyventojų, ypač tarp jaunimo).
Pateiktos valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystės sritys
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rodo, jog tokia veikla siekiama saugoti ir ginti miesto gyventojų teises ir
laisves, teisėtus interesus, taip pat užtikrinti, kad kiekvienas miesto bendruomenės narys gyventų saugiai ir pasitikėtų vienas kitu. Partnerystė
įdiegiama ne šiaip sau, nes nuo bet kokios visuomenės pagalbos valstybei
daug priklauso miesto gerovė ir saugumas. Taip kuriamas pilietiškumo
ugdymo modelis, kuriuo skatinamas abipusis pagalbos teikimas, pagarba
bendruomenės nariui, sąžiningumas ir teisingumas.
Išvados ir rekomendacijos:
1. Nauji miesto gyventojų ir visuomenės reikalavimai valstybei dėl
saugumo užtikrinimo verčia ieškoti naujų bendradarbiavimo su visuomene formų teikiant viešąsias (saugumo) paslaugas. Viena iš tokių
bendradarbiavimo krypčių laikoma valstybinio ir privataus saugos
sektorių partnerystė, kurioje aktyviai dalyvauja privatūs saugos subjektai. Rinkos sąlygomis valstybė nespėja laiku orientuotis į policijos, savivaldybės, kitas tradicines saugumą užtikrinančias institucijas,
todėl kyla objektyvūs poreikiai viešosios tvarkos apsaugos, miesto saugumo užtikrinimo, viešosios tvarkos ir kitų smulkių teisės pažeidimų
prevencijos funkcijas ir atsakomybę paskirstyti ne tik tarp policijos ir
savivaldybės, bet ir privačių saugos struktūrų: privačių saugos tarnybų, piliečių savisaugos iniciatyvos grupių, saugios kaimynystės bendruomenių ir kitų visuomenėje vyraujančių saugos darinių.
2. Valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystė priklauso nuo
policijos ar savivaldybės ir privačių saugos tarnybų ar įvairių visuomenės savisaugos iniciatyvų subjektų bendradarbiavimo, kurio turinys priklauso nuo vyraujančios visuomenės formos (informacinės
– žinių) ir įvairių asmens, visuomenės bei miesto saugumo, viešosios
tvarkos apsaugos, saugumo jausmo būklei įtaką darančių veiksnių.
Valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystę veikia ekonominiai, politiniai, teisiniai, organizaciniai ir žmogiškieji veiksniai, kurie
lemia subjektų – partnerių, vykdančių miesto saugumo užtikrinimo
funkcijas – paskirtį ir teisinį statusą. Gyvenamosios aplinkos, vietos
bendruomenės, miesto gyventojo ir miesto saugumas šiuolaikinėje
visuomenėje tampa prioritetinėmis tiek viešųjų, tiek privačių saugos
subjektų funkcijomis, nuo kurių sėkmingo vykdymo priklauso viešosios tvarkos ir miesto saugumo padėtis.
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3. Nustatyti aiškius, objektyvius, socialiai orientuotus ir teisėtus valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystės prioritetus trukdo
konkurencija, kuri vyrauja policijos, savivaldybių kuriamų viešosios
tvarkos apsaugos tarnybų, privačių saugos tarnybų, visuomeninių organizacijų ar pavienių asmenų veikloje užtikrinant miesto ir gyvenamosios aplinkos saugumą, kas verčia įžvelgti, jog tokia veikla vykdoma
atskirai ir kiekvienam iš šių subjektų brangiai kainuoja. Vienpusės pastangos įgyvendinti miesto saugumo užtikrinimo funkcijas dažniausiai pasižymi mažu naudingumo koeficientu ir menku rezultatyvumu,
o nuo to tik kenčia miesto gyventojai – saugos paslaugos vartotojai.
4. Viešojo ir privataus saugos sektorių partnerystę (bendradarbiavimą)
užtikrinant miesto saugumą skatina šie veiksniai: bendradarbiavimo
formų, metodų, strategijos, siekiant skirtingų tikslų, bendrumas; siekis pasinaudoti didesniais įgaliojimais, vykdant valstybės perduotas
funkcijas; vykdant bendrą veiklą gauti rezultatai ir jų svarba; noras
išplėsti miesto saugumą užtikrinančių ir viešąją tvarką palaikančių subjektų galimybes. Privačios saugos struktūros dėl turimų ir valdomų
finansinių, žmogiškųjų, techninių ir kitų išteklių laikomos patikimomis policijos ar savivaldybės partnerėmis miesto saugumo srityje.
5. Perspektyvoje valstybinio ir privataus saugos sektorių partnerystės
plėtra turėtų būti vertinama atsižvelgiant į teikiamą naudą visuomenei ir kiekvienam gyventojui atskirai. Nauda gali pasireikšti įvairiais
rezultatais, bet svarbiausiais vertinimo kriterijais išliktų vietos gyventojo, vietos bendruomenės ir miesto saugumo jausmo rodiklis bei
gyvenamosios aplinkos saugumo būklė apskritai. Miesto gyventojai
formuoja požiūrį į užtikrinant miesto saugumą dalyvaujančius subjektus, nes visuomenė laikoma pagrindine minėtų subjektų veiklos
vertintoja. Vadinasi, tik atsakingas viešųjų ir privačių saugos subjektų
bendradarbiavimas sudaro palankias teisines ir finansines sąlygas viešojo ir privataus saugos sektorių partnerystei užtikrinant inovatyvių,
pažangių idėjų sukūrimą ir efektyvų, rezultatyvų ir racionalų saugumo užtikrinimo technologijų taikymą.
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SUMMARY
“The issues of urban safety” is the toolkit that tackles an important issue of urban safety using holistic approach. It is dedicated to Lithuanian
practitioners who are responsible for security guard and safety assurance
in town and also to everybody who is interested in this issue. In Lithuania
the issue of safety is usually analysed at the national macro level and the
main sources of insecurity that are usually distinguished are: economic
strain in the state, dysfunctional social processes and finally crime and
victimisation risk. The authors of the toolkit take innovative approach
and analyse this issue at the mesolevel showing that safety is a social phenomenon which is a result of physical, demographical, social and cultural
conditions in town. The toolkit has been prepared by the Law Institute
of Lithuania in cooperation with researchers from other science and study institutions.
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