Klaipėdos apskr. VPK
GAUTA
2020-04-07 Nr. 30-TA-212

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS
DĖL NEPILNAMEČIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS STIPRINIMO
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 19 straipsniu ir siekdamas
užtikrinti tinkamą ir efektyvų policijos veiklos organizavimą nepilnamečių teisės pažeidimų
analizės srityje:
1. Į p a r e i g o j u apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų (toliau – aps. VPK)
vadovus užtikrinti, kad:
1.1. specializuoti nepilnamečių padarytų teisės pažeidimų informacijos analizės
pareigūnai:
1.1.1. remdamiesi nepilnamečių padarytų teisės pažeidimų duomenimis, nuolat sistemintų
ir rinktų informaciją apie nepilnamečių susibūrimo vietas, nepilnamečių grupių daromus teisės
pažeidimus, nepilnamečių daromų pažeidimų pobūdį, būdus, laiką ir tendencijas, o susistemintą
informaciją periodiškai teiktų teritoriją prižiūrintiems policijos įstaigos struktūriniams padaliniams;
1.1.2. rengtų periodinius nepilnamečių daromų teisės pažeidimų dinamikos ir policijos
įstaigos padalinių įgyvendinamos prevencijos veiksmingumo vertinimus;
1.1.3. nuolat rinktų ir sistemintų informaciją apie nepilnamečių, kuriems yra nesukakęs
amžius, nuo kurio kyla baudžiamoji arba administracinė atsakomybė, padarytus teisės pažeidimus;
1.1.4. nedelsdami parengtų ir vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės
administracijos direktoriui teiktų prašymą (jo kopija pateikiama teritoriją prižiūrinčiam policijos
įstaigos struktūriniam padaliniui) dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, nustatę, kad
vaikas:
1.1.4.1. padarė vieną nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką,
kurios padarymo metu jam nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse
nustatytas amžius, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė;
1.1.4.2. per paskutinius 12 mėnesių padarė dvi administracinio nusižengimo požymių
turinčias veikas, tačiau šių veikų padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) nustatytas amžius, nuo kurio atsiranda
administracinė atsakomybė;
1.1.5. nuolat vykdytų visų aps. VPK inicijuotų vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros
priemonių stebėseną ir sistemintų gautą informaciją, kada ir kokios priemonės buvo paskirtos
konkretiems vaikams;
1.1.6. nustatę, kad, tam pačiam vaikui du kartus paskyrus minimalios priežiūros priemones,
jis padaro naujų pažeidimų, trečią kartą (ar daugiau kartų) kreipiantis su prašymu į vaiko nuolatinės
gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių siūlyti taikyti vidutinės priežiūros
priemonę;
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1.2. administracinių nusižengimų ir (ar) nusikalstamų veikų požymių turinčias veikas
tiriantys pareigūnai:
1.2.1. priėmę nutarimą nutraukti (nepradėti) administracinio nusižengimo bylos teiseną,
vadovaudamiesi ANK 591 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kiekvienu atveju ANK 6 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka informaciją apie veiką ir ją padariusį nepilnametį perduotų vaiko gyvenamosios
vietos savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VTAĮT);
1.2.2. priėmę nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kiekvienu atveju
informaciją apie nepilnametį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas elektroninėmis priemonėmis
perduotų teritoriniam VTAĮT skyriui pagal vaiko gyvenamąją vietą;
1.2.3. esant poreikiui (atsižvelgiant į vaiko charakteristiką, elgesį, padaryto administracinio
nusižengimo pobūdį ir kita), teiktų siūlymus specializuotiems nepilnamečių padarytų teisės
pažeidimų informacijos analizės pareigūnams inicijuoti minimalios priežiūros priemonių skyrimą
vaikui, padariusiam vieną administracinį nusižengimą, kurio padarymo metu nebuvo sukakęs ANK
nustatyto amžiaus, ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą vaikui, kuriam minimali priežiūros
priemonė buvo skirta vieną kartą;
1.3. aps. VPK struktūrinių padalinių vadovai:
1.3.1. gavę prašymo skirti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones kopiją, deleguotų
teritoriją prižiūrinčios veiklos pareigūnų grupės vyriausiąjį tyrėją arba jį pavaduojantį pareigūną
dalyvauti savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdyje;
1.3.2. šio įsakymo 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytos informacijos pagrindu įgyvendintų
arba planuotų naujas prevencines priemones, o esant poreikiui – informaciją panaudotų
atliekamuose tyrimuose.
2. T v i r t i n u Informacijos apie nepilnamečių, kuriems yra nesukakęs amžius, nuo kurio
kyla baudžiamoji arba administracinė atsakomybė, padarytus teisės pažeidimus valdymo algoritmą
(pridedama).
3. P a v e d u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Viešosios policijos valdybai vykdyti šio įsakymo įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.
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