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Šiuo metu vykstant atrankiniams konkursams, aiškėja geriausi šalies apskričių viešosios
policijos pareigūnai
– patrulių pora ir prevencijos padalinio tyrėjas (apylinkės inspektorius).
Visi nugalėtojai susikaus jubiliejiniame 20-ajame finale, kuris vyks rugsėjo 16-18 dienomis,
Klaipėdoje.

Pagrindinis geriausio šalies viešosios policijos patrulio ir geriausio šalies viešosios policijos
prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) konkurso tikslas yra paskatinti policijos
pareigūnus gerinti profesinį pasirengimą, siekti geresnių darbo rezultatų, gilinti žinias, gebėti
taikyti jas praktiškai, stiprinti drausmę ir tarpusavio santykius, kelti darbo ir asmeninės kultūros
lygį.

Rugpjūčio 5 dieną Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – apskr.
VPK) vyko geriausio 2015 metų viešosios policijos patrulio ir geriausio viešosios policijos
prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) konkursas. Šiame konkurse dalyvavo
19 (14 vyrų ir 5 moterys) patrulių ir 5 apylinkės inspektoriai iš Marijampolės apskr. VPK
teritorinių policijos komisariatų.

Nuo 9 val. renginys prasidėjo konkursų dalyvių rikiuote, kuriai vadovavo Marijampolės aps. VPK
Viešosios policijos skyriaus (VPS) viršininkas, šiuo metu vykdantis viršininko pavaduotojo
pareigas, Raimundas Antanavičius bei viršininko pavaduotojo, šiuo metu vykdančio viršininko
pareigas, Harimanto Poškevičiaus pasveikinimu. Vėliau, susipažinę su konkurso tvarka,
pareigūnai vyko į „Sūduvos“ stadioną, kuriame vyko kliūčių ruožo rungtis. Vyrai ir moterys atliko
tas pačias užduotis. Pareigūnai įrodinėjo profesionalumą taktikos rungtyje, vykdė sustabdyto
automobilio bei jo keleivio apžiūrą, figūrinio dviračiu vairavimo ir važiavimo kliūčių ruožu,
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šaudymo rungtyje), prevencijos padalinių pareigūnai sprendė žinių patikrinimo testus, formatavo
administracinio teisės pažeidimo bylas, tikrinosi profesinę kompetenciją bei dėmesingumą.

Geriausiu Marijampolės apskrities viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūnu
(apylinkės inspektoriumi) tapo Marijampolės apskr. VPK VPS Miesto policijos nuovados tyrėjas
Darius Padimanskas
, antrąją vietą užėmė taipogi Marijampolės apskr. VPK VPS Miesto policijos nuovados tyrėja
Milda Didžbalienei
, na o trečioji vieta atiteko Marijampolės apskr. VPK Vilkaviškio r. PK Kybartų policijos nuovados
tyrėjai
Ingai Bulevičiūtei
.

Geriausių patrulių konkurse pirmąją vietą iškovojo Šakių r. PK vyriausiasis patrulis Andrius
Mureika bei Lina Augustaitytė
Jurbarko r. PK vyresnioji patrulė, antrąją vietą užėmė
Juozas Ulevičius
, Marijampolės apskr. VPK mobilaus būrio vyriausiasis patrulis ir Marijampolės apskr. VPK Kelių
policijos skyriaus patrulė
Renata Lenčiauskaitė
, trečioji vieta atiteko Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyriaus vyresnysis patrulis
Audrius Leonavičius
ir Šakių r. PK Šakių r. PK patrulė
Ramunė Dubininkaitė
.

Marijampolės apskr. VPK vadovai padėkojo visiems konkurso dalyviams už dalyvavimą ir
pastangas bei įteikė apdovanojimus. Prizines vietas užėmusiems pareigūnams buvo įteikti
diplomai, na o 1–ąją ir 2-ąją vietą užėmusieji gavo vardines dovanas bei vertingas dovanas.

Linkime sėkmės mūsų geriausiems finale!

www.marijampolieciai.lt
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