TARPTAUTINĖS OPERACIJOS

KONTAKTAI:

u
Karo policijos kariai vykdė iškeltas užduotis tarptautinėse operacijose: 2002–2004 m.
NATO vadovaujamoje tarptautinėje taikos palaikymo pajėgų Kosove operacijoje; NATO vadovaujamoje stabilizavimo pajėgų SFOR (angl.
Stabilisation Force) taikos įvedimo operacijoje
Bosnijoje ir Hercegovinoje; 2003–2006 m. koalicijos vadovaujamoje pokarinėje operacijoje
Irake.
2010–2012 m. Karo policijos kariai, kaip
savarankiškas vienetas, vykdė Policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupės užduotis Afganistane. Pagrindinis grupės uždavinys buvo
mokyti Afganistano Islamo Respublikos Goro
provincijos nacionalinės policijos vienetus vykdyti policijos ir saugumo užtikrinimo funkcijas, patarti operacijų metu.
2010–2015 m. karo policininkai vykdė Lietuvos Respublikos specialiosios misijos vadovo
apsaugą Afganistane.

Karo policijos štabas
Mindaugo g. 26, Vilnius
Tel. +370 680 67 404
El. paštas
karopolicija@mil.lt
Vilniaus įgula
Kapsų g. 44, Vilnius
Tel. +370 680 62 571
Vilniaus įgulos patrulis
Mob. +370 687 43 954

Klaipėdos įgula
H. Manto g. 45A, Klaipėda
Tel. +370 680 66 171
Klaipėdos įgulos patrulis
Mob. +370 682 40 674
Šiaulių įgula
Lakūnų g. 3, Šiauliai
Tel. +370 680 67 079
Šiaulių įgulos patrulis
Mob. +370 686 22 172

LIETUVOS
KARIUOMENĖS
KARO POLICIJA

Kauno įgula
P. Kalpoko g. 93, Kaunas
Tel. +370 680 67 599
Kauno įgulos patrulis
Mob. +370 686 94 961

www.lietuvoskariuomene.lt

u

www.karys.lt

Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir KAM archyvo nuotraukos
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Maketavo Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento Leidybos skyrius, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius; 2015 m.

Spausdino Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras, Muitinės g. 4, Domeikava, Kauno r.

KARO POLICIJOS ĮKŪRIMAS
u Lietuvos kariuomenės Karo policijos įkūrimo data laikoma 1919 m. kovo 15 diena. Nuo šios
dienos Kauno karo komendanto įsakymu buvo sudaryta Karo lauko milicijos kuopa; į ją paskirta 60
karių. Pirmasis kuopos vadas buvo karininkas Jonas Jočys. Jos paskirtis buvo padėti palaikyti tvarką
mieste ir apskrityje.
1920 m. sausio 1 d. Karo lauko milicijos kuopa
reorganizuota į Karo milicijos mokyklą. Jai vadovavo karininkas Kostas Rudaitis. Vėliau Karo milicijos mokykla pervardyta į Karo policijos mokyklą.
Tai buvo kaip atskira pėstininkų kuopa, sudaryta iš
mokomojo ir žandarų būrių.
Į mokyklą būdavo skiriami kariai, ne žemesni
kaip 170 cm ūgio, gero elgesio, mokantys rašyti ir
skaityti. Po 6 savaičių pradinio mokymo 36–40 gabesnių karių būdavo perkeliami į mokomąjį būrį.
Kariai buvo mokomi pagal teorinį ir praktinį pėstininkų, gatvių kautynių ir karo policininko
kursą. Jie palaikydavo tvarką įvairių užsienio šalių
atstovų vizitų metu, vykdė Prezidento Antano Smetonos asmeninę apsaugą. Karo policininkai lydėdavo
internuotus karius, bolševikus, naujokus, malšindavo riaušes, saugodavo svarbius objektus, pvz., prezidentūrą, Krašto apsaugos ministeriją, Gynybos
štabą, tiltus ir kt.
Karo policijos mokykla veikė iki 1940 metų. Paskutinis mokyklos viršininkas mjr. Eduardas Berentas ėjo šias pareigas iki okupacijos pradžios.
Kauno karinio viršininko 1940 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 269 Karo policijos mokykla buvo reorganizuota į Apsaugos batalioną ir 1940 m. spalio
mėn. priskirta Raudonosios armijos 184-ajai šaulių
divizijai.

Karo policijos uždaviniai (taikos metu):
u Pagrindiniai Karo policijos uždaviniai yra nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų prevencija, jų
atskleidimas ir tyrimas, tvarkos ir drausmės karinėse teritorijose ir kariuomenėje palaikymas, karinio transporto eismo saugumo priežiūra.
Karo policijos funkcijos (karo metu):

KARO POLICIJOS ATKŪRIMAS
u Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1998 m. spalio
22 d. priimtas Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymas, nustatantis Karo policijos kompetenciją, funkcijas ir
uždavinius, veiklos organizavimo tvarką, karo policininkų
teises, pareigas ir atsakomybę bei Karo policijos santykius
su kitomis teisėsaugos institucijomis.
Karo policija pradėta formuoti nuo 1999 m., pirmuoju
vadu paskirtas mjr. Dainius Janėnas.
Tais pačiais metais krašto apsaugos ministras patvirtino
Karo policijos atributiką: emblemą ir ženklą, automobilio
ženklinimą (švyturėliai ir garsiniai signalai). 2004 m. patvirtinta Karo policijos vėliava.
2000 m. įkurtos Kauno ir Vilniaus įgulos, po metų – Klaipėdos įgula, o 2005 m. – Šiaulių įgula. Įgulų atsakomybės
rajonuose nuolatos veikia patruliai ir budintys tyrėjai.
2004 m. įkurtas Karo policijos Kurjerių skyrius, atsakingas už krašto apsaugos sistemos dokumentų ir siuntų
pergabenimą. 2009 m. įkurtas Kinologijos skyrius; jam priklausantys tarnybiniai šunys dresuojami narkotinių ir psichotropinių medžiagų paieškai atlikti.

u Parama judėjimo metu (padeda parinkti žygio maršrutą, užtikrina eismo saugumą ir apsaugą žygio
metu, užtikrina nepertraukiamą pajėgų judėjimą, koordinuoja veiklą su civilinėmis institucijomis judėjimo metu).
u Parama saugumui (vykdo karinės teritorijos ir objektų apsaugą nuo galimų grėsmių, užtikrina personalo, įrangos, dokumentų apsaugą nuo šnipinėjimo, sabotažo, sugadinimo ir vagysčių, užtikrina personalo
apsaugą nuo priešo žvalgybinių organizacijų, diversinių grupių ar asmenų veiklos karinėje teritorijoje, vykdo
ypač svarbių asmenų (angl. VIP) apsaugą, informacijos apsaugą nuo neteisėto atskleidimo, iškraipymo, sunaikinimo ar praradimo).
u Parama vykdant sulaikymo operacijas (teikia paramą planuojant ir vykdant sulaikymo operacijas
bei užtikrina tinkamą karo belaisvių, sulaikytųjų, pabėgėlių ir kitų internuotųjų priežiūrą).
u Parama vykdant policinę veiklą (teikia paramą vykdant teisės normų taikymo priežiūrą ir mokymą, vykdo nusikaltimų atskleidimą ir tyrimą, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencines priemones,
teikia paramą muitinės procedūrų metu ir kontroliuoja, kad nebūtų gabenami uždrausti daiktai, teikia paramą
atskleidžiant karo nusikaltimus, naudoja tarnybinius šunis nusikalstamoms veikoms atskleisti, teikia paramą
minios valdymo ir riaušių malšinimo atvejais grąžinant nustatytą tvarką).

