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KAIP GYVENTOJAI SAUGO 
SAVO NAMUS IR 

JUOSE ESANT Į TURTĄ?

18-74 m. GYVENTOJŲ TYRIMAS ...



3

© „Lietuvos draudimas“

tel. 1828

KAIP GYVENTOJAI SAUGO SAVO B ŪSTĄ?
18-74m. Lietuvos gyventojai, 2009 m. tyrimas

Palaikome gerus santykius su kaimynais (43%)

Turime šarvuotas duris (32%)

Turime šun į (26%)

Draudžiam ÷s (10%)

Visiškai nieko nedarome, kad apsaugotume savo 
būstą (21%)

Turime apsaugos sistemas (10%)

% nuo visų apklaustųjų, n=481

PENKTADALIS GYVENTOJ Ų VISAI NEGALVOJA
APIE SAVO TURTO APSAUG Ą
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• Tyrimo partneriai:

• Apklausti 386 nuteistieji. 

• Apklausa vykdyta pataisos namuose ir pataisos inspe kcijose.

APIE TYRIMĄ IR APKLAUST ŲJŲ PORTRETAS

7%

35%

21%

23%

15%

1%

18 metų

19-25 metai

26-30 metų

31-40 metų

41 ir daugiau

Nenurod ÷

NUTEISTŲJŲ AMŽIUS NUTEISTŲJŲ LYTIS

TURTO VAGIS – JAUNAS LIETUVOS PILIETIS

82%

18%

VYRAI

MOTERYS
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TURTO VAGYSTöS –
AR TAI SUDöTINGAS VERSLAS? 
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Lietuvoje sud ÷tinga ar paprasta įvykdyti turto vagystes?

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

9%

50%

23%

2%

16%

Visiškai paprasta

Paprasta

Sud÷tinga

Labai sud ÷tinga

Sunku paskyti/ nesakysiu

PAPRASTA – 59%

SUDöTINGA – 25%
Išsiskiria jaunesni – 18-25 m. vagys

DAUGIAU NEI PUSö NUTEISTŲJŲ TVIRTINA, JOG
VAGYSTĘ LIETUVOJE ĮVYKDYTI YRA PAPRASTA

KĄ KALBA VAGYS APIE TURTO VAGYS ČIŲ VYKDYMĄ
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KĄ KALBA VAGYS APIE TURTO VAGYS ČIŲ VYKDYMĄ

• NEPAKANKAMOS SAUGOS PRIEMON öS (57 proc.)
Jei yra apsauga, tai ji minimali, signalizacija nepajungta prie saugos įmonių; 
Žmon÷s galvoja, kad mano turto tai nelies, eis kitur ir nesisaugo.

• TALENTINGI, PROFESIONALŪS VAGYS (23 proc.)
Vagyst÷s – juk tai verslas; Galima įsigyti gerų priemonių, kurios padeda 
įsibrauti į butą ar namą.

• KAIMYNŲ SUSVETIMöJIMAS  (10 proc.)
Saugi kaimynyst÷ n÷ra saugi; Būna, kad kaimynai ar net giminaičiai 
papasakoja, suteikia reikalingos informacijos“.

• EKONOMINö SITUACIJA IR PALANKI NUSIKALTIMAMS  
APLINKA (8 proc.)

Gyvenimo lygis prastas ir žmon÷s rizikuoja; Pareigūnai tinkamai neatlieka 
savo pareigų, daug korupcijos. 

• GYVENTOJŲ PATIKLUMAS, ATVIRUMAS, POLINKIS 
GIRTIS (7 proc.)

Žmon÷s yra pagyrūnai; Daug ką dabar galima sužinoti per pažįstamus, labai 
pasitiki kitais; vedasi arba įsileidžia į namus visokius žmones; Informacijos 
šaltinis – vaikai, paaugliai, kalbantys kieme.

PAPRASTA VOGTI  – 59% SUDöTINGA VOGTI  – 25%

• STIPRöJA APSAUGA – PRIEMON öS 
IR POLICIJA (43 PROC.)

Žmon÷s ateina į protą – statosi signalizacijas, 
tobul÷ja technika; Šiuolaikin÷ policija yra 
mobilesn÷.

• REIKIA PARENGTI VAGYST öS 
PLANĄ (35  PROC.)

Vagystei ruoštis reikia gana daug.
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KOKS TURI BŪTI VAGIS, KOKIŲ SAVYBIŲ REIKIA?

„Jei labai nori kažkur įeiti – vis ą laik ą įeisi. Kai labai norisi – viskas įmanoma. Reikia 
užsidegimo. Čia kaip sektoje.“
„Reikia dr ąsos tur ÷ti. Vidinio pasiruošimo. Padirb ÷ti su savimi. Niekada negalvoti apie 
blogiausi ą – nevalia galvoti, kad nepasiseks.“

„Einant vogti reikia galvoti, kad eini kaip į savo namus.“

„Ger ų steb÷jimo įgūdžių.“
„Reikia organizuotumo.“
„B ūti geru psichologu – sugeb ÷ti išklausti reikiam ą informacij ą.“

„Reikia draugeli ų.“

„Negalima eiti vogti išg ÷rus. Blaivus m ąstymas b ūtinas.“
TAISYKLö.

„Reikia analizuoti s ÷km÷s ir nes ÷km÷s atvejus – b ūti 
analitiku.“

„Reikia pažin čių su lang ų montuotojais, šarvo dur ų
gamintojais, rakt ų gamintojais.“
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GYVENTOJŲ SLAPTOS VIETOS

• Kokiose vietose gyventojai dažniausiai slepia pinigus, juvelyrinius dirbinius ir 
kitus brangius daiktus nuo vagi ų?

50%

46%

23%

27%

13%

Drabuži ų spintose

Seifuose

Lovose

Kitos vietos

Gyventojai neturi
slapt ų vietų nuo

vagių

Kitos vietos:
Savo skurtose, įrengtose sl ÷ptuv ÷se, šaldytuvuose, šaldytuv ų kamerose, knygose, laiko užkastus pinigus 
lauke, maisto produktuose, pinigus laiko banke, ork ait÷je, g÷l÷se, po grindimis, sekcijose, stal čiuose, 
rankinukuose, vietose, skirtose dokumentus laikyti,  po čiužiniu, ventiliacijos angose, už paveikslo, už spint os, 
po pagalv ÷se, kruopose, karnizuose, garaže, sand ÷liukuose.

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

48 m. vagis:
„Jie net nesupranta, kas yra ta 
vagyst ÷. Jie galvoja – a, pas 
mane durys užrakintos, pas 
mane niekas nieko nepavogs . 
Va per tok į galvojim ą viskas 
taip ir įvyksta.“

SLAPTAVIETöS IŠLIEKA TRADICIN öS IR 

VAGIMS GERAI ŽINOMOS
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KOK Į TURTĄ VAGIA?
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KOKIUS DAIKTUS VAGIA TURTO VAGYS

• Kokie daiktai dažniausiai vagiami iš but ų, namų?

76%

73%

55%

51%

47%

37%

33%

33%

30%

22%

19%

17%

10%

6%

6%

4%

8%

Pinigai, banko kortel ÷s

Papuošalai, juvelyriniai dirbiniai

Mobilieji telefonai

Nešiojami/ stacionar ūs kompiuteriai

Video ir garso aparat ūra

Buitin ÷ technika

Fotoaparatai

Meno vertyb ÷s: paveikslai, antikvariniai dirbiniai

Televizoriai

Dokumentai

Kailiniai drabužiai

Dviračiai

Spausdintuvai, faksai

Drabužiai

Maisto produktai

Baldai

Kita

Skalbimo mašinos (17,4%), virykl ÷s (16,8%), kavos aparatas (19,9%),
mikrobang ÷s (23,1%), šaldytuvas (17,9%).

Brang ūs maži, vertingi daiktai

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

27 m. vagis :
„Vis dar dideles sumas pinig ų žmon ÷s  
laiko namuose“

TELEFONAI, KOMPIUTERIAI, VIDEO IR GARSO APARAT ŪRA –
LENGVIAUSIAI REALIZUOJAMI DAIKTAI

27 m. vagis :
„Šiuo metu lengviausiai, grei čiausiai 
realizuojami. Einamiausi vogti daiktai.“

27 m. vagis :
„Dokumentus vagia  užsiimantys suk čiavimu, dokument ų
klastojimu. Kaip tik už tai ir s ÷džiu. Juos naudoji turto iš
sąskait ų grobstymui.“
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KUR REALIZUOJA PAVOGTUS DAIKTUS,
AR LENGVA REALIZUOTI

Vagys apie vogt ų daikt ų realizavim ą:

DU BŪDAI REALIZUOTI VOGTUS DAIKTUS

PARDUODAMA PIGIAU

„K ą, tau nereik ÷tų

gero daikto pigiau?“

SUPIRKTUVöS, TAŠKAI

„Vieni vagia, kiti 

parduoda. Yra taškai.“

48 m. vagis:
„Nunešk pas kaimyn ą ir 
parduok tiesiog pigiau. Kam 
nereik ÷s pigesnio daikto? 
Einama ir si ūloma.
Yra ir taškai, kur superka 
auksą, buitin ę technik ą. Su 
supirk ÷jais yra susitarimai.“

24 m. vagis:
„Kai vagi, tai žinai ir kur 
parduosi – ir tair ta šškuose, ir kuose, ir 
tiesiog tiesiog turguturgu jeje gali gali 
parduotparduoti.“

27 m. vagis:
„J ūs net ne įsivaizduojate, kaip 
paprasta parduot. Patys 
verslininkai vogtus papuoverslininkai vogtus papuo ššalus alus 
nusiperkanusiperka. Yra žžmonmon ÷÷s, kurie s, kurie 
pastoviai perka vogtus daiktuspastoviai perka vogtus daiktus. 
Jie moka vagiui ir parduoda 
brangiau.“
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TURTO VAGYSČIŲ VERSLAS
IŠ ARČIAU
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ PLANAVIMAS

Ar profesionalios turto vagyst ÷s dažniausiai yra vykdomos pagal išankstin į planą ar 
spontaniškai (neplanuotai)?

45%

44%

8%

3%

Turto vagyst ÷s
visada iš anksto

planuojamos

Kai kurios
planuojamos iš

anksto, kai kurios ne

Turto vagyst ÷s būna
tik spontaniškos

Nežinau/ nesakysiu

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

TURTO VAGYSTEI PLANAS B ŪTINAS
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ PLANAVIMAS

Kaip rengiamas vagystKaip rengiamas vagyst ÷÷s planas? Kiek asmens planas? Kiek asmen ųų rengia planrengia plan ąą??

INFORMACIJOS RINKIMO 
ETAPAS – PLANAVIMAS VAGYSTö

14%

70%

8%

8%

Vienas asmuo

Keletas
asmenų, ar jų

grup ÷

Būna, kad
vienas, b ūna ir

keliese

Nesakysiu

PLANĄ RENGIA:

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

Vagys apie plano rengim ą:

28 m. vagis:
„Ži ūrint, ar PELNINGAS butas – tokiu atveju tai tikrai ke lių asmenų ir 
planuojant ir vykdant reikia.“

27 m. vagis:
„Gauni „nakol ą“ – informacij ą, kad ten ir ten gali rasti 100 t ūkst. ir 
planuoji, kaip ten eisi. Tai iš esm ÷s užrodymas. Tokiu atveju už
„nakol ą“, pvz., 30 t ūkst. sumoki. Šiaip tikslas, kad mažiau žmoni ų
vykdyt ų vagyst ę – mažiau dalintis reik ÷s. O vyksta taip – „striomas“
stebi, o 2 arba 3 vagia ir jie yra tiesiog „draugai“ . Daugiau nei keturi ų
planuotoj ų, vagyst ÷s vykdytoj ų labai retai b ūna. Na nebent labai 
didelio masto vagyst ÷ būna.“

• STEBöJIMAS

• SEKIMAS
• „NAKOLAS“

PLANAVIMO
METODAI

1-2 „ŠUCHERIS“/ „STRIOMAS“
2-3 VAGIA – „DRAUGAI“

DARBŲ
PASISKIRSTYMAS

PLANUOTAI VAGYSTEI REIKIA KELI Ų ASMENŲ
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ PLANAVIMAS

Be kokios informacijos profesional ūs turto vagys nesiryžta turto vagystei iš but ų ir nam ų?

72%

66%

60%

43%

38%

3%

4%

Laik ą, kada savininko n ÷ra namuose

Apie įrengtas apsaugos sistemas 

Savininko turim ą turt ą ir jo vert ę

Savininko pajamas

Kaimynus (kas jie ir kada b ūna
namuose)

Kitą informacij ą

Vagis gali nieko nežinoti ir s ÷kmingai
įvykdyti vagyst ę

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

... BŪTINA ŽINOTI:

EINANT VOGTI BŪTINA ŽINOTI TRIS DALYKUS

Kita:
Tiksliai žinot, kur 
laikomi pinigai; Visk ą
iki menkiausi ų detali ų
reikia žinot; Ar yra šuo.
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ PLANAVIMAS

•• Kokiais bKokiais b ūūdais vagys surenka informacijdais vagys surenka informacij ąą apie dominantapie dominant įį asmenasmen įį ir jo turtir jo turt ąą??

68%

51%

42%

26%

22%

8%

7%

6%

4%

4%

Stebi ir seka asmen į, kuris domina

Informacij ą sužino per to asmens giminai čius,
paž įstamus, bendradarbius, draugus ar vaikus

Vagys turi savo žmones, kurie j ų užsakymu jiems
surenka reikaling ą informacij ą

Informacij ą gauna iš kaimyn ų

Informacij ą surenka per kitus asmenis, kurie dirba su
konfidencialia informacija, kuri gali b ūti naudinga
Užsiregistruoja internetiniuose forumo portaluose,

pvz. facebook, one.lt ir pan.
Ieško informacijos internetiniuose paieškos

portaluose, pvz. google

Įsilaužia į kompiuterius

Inormacijos vagys nerenka

Kitais b ūdais

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

Žmon ÷s patys pasakoja apie savo turimus turtus; 
Vagys dalijasi informacija tarpusavyje; Apsimeta 
seniūnijos darbuotojais, apklaus ÷jais, lang ų
montuotojais, elektrikais ir pan.

STEBöTI, IŠKLAUSTI, „NAKOLAS“
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ PLANAVIMAS

Ar gyventojai gali suprasti, kad yra stebimi profes ionali ų vagių, į kokias 
detales tur ÷tų kreipti d ÷mes į:

JEI PATEKAI Į VAGIES AK Į – TAI VISKAS!

VAGIŲ NUOMONö:

63 proc. – gyventojams labai sunku suprasti, jog yra 
stebimi profesionali ų vagių, tai beveik ne įmanoma

37 proc. – gyventojams pataria kreipti d ÷mes į į šiuos 
dalykus, kurie gali išduoti, jog esate stebimas. Ta čiau 
dvejoja, ar gyventojai vis tiek supras.

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

- Lankosi nepažįstami, svetimi asmenys – atkreipti d÷mesį į jų žvilgsnius, elgseną (24 proc.)

- Šeštas jausmas, nuojauta, jausmas, kad Jus kažkas stebi, seka (8 proc.)

- Svetimi automobiliai stovi kieme ar prie kiemo (6 proc.)

- Apsimetimai, kad sumaiš÷ butą; apsilanko įvairios nekviestos tarnybos; keisti telefoniniai skambučiai (5 proc.)

- Teiraujasi apie Jus jūsų kaimynų: kas tokie gyvena, kiek asmenų (3 proc.)

- Dingsta raktai; dingsta spauda, nebegaunate sąskaitų, žymimos durys (užkišamas degtukas, siūlas tarp staktos ir durų) (2 proc.)

- Naujos pažintys, nauji draugai, kurie daug klausin÷ja (1 proc.)
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

• Kada turto vagyst ÷s yra aktyviau vykdomos... ?

16%

18%

22%

20%

23%

2%

4%

4%

6%

10%

10%

15%

12%

20%

30%

37%

42%

39%

37%

29%

35%

20%

24%

17%

9%

… atostog ų metu

… per šventes

… darbo valandomis

… naktimis

… savaitgaliais

Neturi įtakos
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Pritariu
Visiškai pritariu

72%

63%

62%

54%

38%

„Vagys vagia ištisus metus, be atostog ų, bet kokiu paros metu. Jiems 
svarbiausia žinoti, kada nieko nebus namie.“

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

„Naujieji ir Jonin ÷s – vagi ų švent ÷s. Lapkri čio 1-oji – patogi diena vogti.“

PASAK VAGI Ų, VAGYSČIŲ AKTYVUMAS TOKS PATS IR ATOSTOG Ų, IR 
ŠVENČIŲ, IR PAPRASTOMIS DARBO DIENOMIS. MAŽIAU VAGIAMA TIK  

SAVAITGALIAIS
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

• Kuriuo paros metu papras čiausia vykdyti turto vagystes?

53%

28%

20%

9%

4%

2%

Vagiama bet kuriuo paros metu

Nakt į

Dieną

Ryte

Vakare

Per pietus

„Svarbiausia žinoti, kada namuose
n÷ra šeiminink ų ir tur ÷ti veiklos plan ą.“!!!!!!!!

!!!!!!!!
„Vagys eina 2-5 val., pary čiais – kai giliausias
miegas. Nakt į daugiau eina jauni vagys.“

„Svarbiausia žinoti, kada namuose n ÷ra 
šeiminink ų,  tuomet daug geriau vykdyti vagystes.”!!!!!!!!

Išsiskiria jaunesni – 18-25 m. vagys

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

Daugiau patyr ę vagys tvirtina, 
kad galima veikti bet kuriuo paros 

metu arba net geriau vagyst ę
vykdyti dienos metu.

PAROS METAS NETURI DIDELöS ĮTAKOS  –
SVARBIAUSIA ŽINOTI, KADA NAMUOSE NIEKO N öRA
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

Ar šios apsaugos priemon ÷s trukdo įvykdyti vagyst ę ... ?

8%

12%

18%

15%

15%

15%

16%

16%

17%

3%

4%

4%

8%

9%

7%

9%

9%

26%

10%

9%

16%

20%

21%

24%

21%

26%

32%

45%

40%

40%

43%

42%

40%

42%

38%

18%

34%

34%

22%

15%

13%

14%

12%

10%

8%

... įrengta apsaugos signalizacija

... įrengtos steb ÷jimo kameros

... seifai

... įrengtos šarvo durys

... duryse įrengtos kelios spynos

... prie nam ų ar namuose laikomas šuo

... lang ų apsaugin ÷s žaliuz ÷s, grotos, įstiklinti
balkonai

... aptvertos ir saugomos nam ų valdos

... kodin ÷s spynos, rakinamos laiptin ÷s

Priklauso nuo situacijos
Visiškai netrukdo
Netrukdo
Trukdo
Labai trukdo

79%

74%

54%

54%

49%

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

70%

57%
55%

26%

„Užtrumpini, makroflekso pripurški ir sprogsta, žin ai jų kodus, susp ÷ji nuveikti, k ą tau reikia...“

„Butaforin ÷s, užklijuojamos, užsimaskuoji, tiesiog nuleidi gal vą ir eini, nusikabini ir išsineši...“

„Gr ęžiama, tiesiog išnešama...“

„Rūgštys, visrak čiai, iškeliamos, „voverait ÷“, pagaminami raktai...“

„Rūgštys, visrak čiai, išmušama, “voverait ÷”, pagaminami raktai, su 10 nr. raktu išlauži…“

„Vardo pakanka, migdomos dujos, užtenka į akis paži ūr÷t...“

„Išlaužia...“

„Trys skai čiai, matosi nuspaudyti mygtukai, įleidžia...“
23 m. vagis:
„Tų kliūčių per daugiausiai vagims nelabai ir yra. Visur yra pr iemon ÷s. Vagis ant to eina ir jie apie kli ūtis negalvoja, pas juos viena mintis –
tikslas pavogti, kad ten rasi pinig ų. Jie niekada negalvoja apie blogiausia. Vagis galv oja tik apie geriausia.“

MAŽIAUSIAI GYVENTOJ Ų NAUDOJAMOS APSAUGOS
PRIEMONöS LABIAUSIAI IR TRUKDO VYKDYTI VAGYSTES
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

Kaip elgiasi kaimynai suprat ę, jog vykdoma vagyst ÷?

71%

16%

18%

9%

4%

Skambina policijai

Pradeda šaukti

Nieko nedaro

Kita

Neteko susidurti

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

Kita:
„Nemato tiesiog, nes galvoja tai j ų, o ne mano problema “; 
„ Džiaugiasi, kad ne iš j ų vagia“ ; „Tikrai ne visada jie b ūna, 
kad gal ÷tų kažką daryti – planuodamas apsvarstai ir apie 
kaimynus“; „Tai priklauso nuo žmogaus“; „Nedaro nie ko, 
nes jie net nesupranta, kad tai vagyst ÷“; „Tik pasiteirauja, 
kas jis toks – dažniausiai gauna atsakym ą, kad tai kaimyno 
giminaitis ir patiki“.

PASAK NUTEISTŲJŲ, KAIMYNAI VAGYST öS ATVEJU DAŽNIAUSIAI
PUOLA  SKAMBINTI POLICIJAI, APIE  27 PROC. NUTEIST ŲJŲ TVIRTINA,

KAD K AIMYNAI TIESIOG NIEKO NEDARO.
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

Kiek laiko vagis vidutiniškai užtrunka braudamasis į butą ar namą:

Su visrak čiu, pasigamintu raktu,
laužiant 10 nr. raktu paprast ą spyn ą,
einant pro lang ą, balkon ą, ypač jei
n÷ra signalizacij ų, kamerų, kitų kliūčių

Naudojant r ūgštis, WD, 
esant signalizacijai, 
kameroms

Bute/name esant
signalizacijai, kameroms

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

VAGYS GREITI, JEI TURI ĮRANKIUS IR SAVAS PATEKIMO Į VIDŲ
TECHNIKAS! 

Nematuoju laiko/ 
nesakysiu

24%

iki 3-5 min.
51%

iki 10-15 min.
12%

iki 1-2 valand ų
6%

Įvairiai, priklausoo nuo 
aplinkybi ų ir vagies 

profesionalumo
7%
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

Ne
14%

Kartais
17%

Nežinau/ 
nesakysiu

21%

Taip
49%

• Ar reikia daugiau laiko laužiantis pro
šarvuotas duris:

• Kiek vidutiniškai užtrunka įsilaužimas
pro šarvuotas duris:

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

Šarvuotos durys 3-5 min.

Paprastos durys 2-3 min.

~ 1,5 min. skirtumas

15%

17%

9%

5%

2%

3%

51%

iki 3 min.

iki 5 min.

iki 10-15 min.

Nuo pusvalandžio iki valandos

Nuo valandos iki dviej ų valand ų

Įvairiai, priklauso nuo aplinkybi ų:
durų, spynos ir pa čio vagies

Neteko susidurti su šarvo durimis/
sunku pasakyti

Laiką apsprendžia 
naudojami laužimosi
metodai!

ŠARVO DURIS UŽTRUNKA ATIDARYTI TIK PUSANTROS MINUT öS ILGIAU! 
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PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

Kod÷l dažniausiai nepavyksta įvykdyti vagyst ę, kas sutrukdo?

64%

59%

53%

12%

Suveikia signalizacija

Pastebi kaimynai

Netik÷tai gr įžta
šeimininkai

Kita

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

NESöKMö – PLANAVIMO KLAIDOS IR 
SIGNALIZACIJOS SUVEIKIMAS

Kita:
„Atvažiuoja apsauga“; „Grynai d ÷l pačių
vagių žioplumo“; „Iš esm ÷s tai vagi ų
planavimo klaidos“; „Kartais suloja šuo, 
netik ÷tai įsižiebia šviesa“.
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Kartais 
imamasi

82%

Niekada 
nesiima 
smurto

11%

Nežinau
7%

PROFESIONALIŲ TURTO VAGYSČIŲ VYKDYMAS

Ar netik ÷tai gr įžus šeimininkams, pama čius kaimynams vagis gali imtis 
smurto: sužeisti ar net nužudyti?

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

48 m. vagis:
„Vagio elgsen ą tokioj situacijoj sunku nusp ÷ti. Šiaip ginklo 
geriau nenaudoti ir vagys ginklo nesinevagys ginklo nesine ššaa. Jų tikslas pavogti, 
o ne įvykdyti apipl ÷šim ą. Už vagyst ę ir apipl ÷šimą skirtingi 
bausmi ų straipsniai. Pakanka panaudoti j ÷gą, tiesiog 
trinktel ÷ti. Nužudym ų nesiimama. Vagys tokioj situacijoj 
elgiasi dvejopai: arba imasi fizinio smurto, bet be  ginkl ų, 
nebent su pagaliu, arba tiesiog b ÷ga. Dažniau bandoma 
b÷gti.“

IMTIS SMURTO VAGIŲ NESKATINA ŽINOJIMAS, JOG UŽ APIPL öŠIMĄ
JAU TAIKOMAS KITAS STRAIPSNIS, TA ČIAU TO KARTAIS IMAMASI. 

GERESNö STRATEGIJA – BöGTI.
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KAIP NUTEISTIEJI PATARIA 
GYVENTOJAMS SAUGOTI SAVO 

TURTĄ?
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PROFESIONALIŲ VAGŲ PATARIMAI GYVENTOJAMS

•• Kaip patartumKaip patartum ÷÷te gyventojams saugoti savo turtte gyventojams saugoti savo turt ąą?

VAGYS PATARIA!

21 m. vagis:
„Papuošalus ir dokumentus laikyt dideliam, dideliam seife, kurio nebūtų galima išnešti.“

24 m. vagis:
„Įsigyti geresnius seifus. Šarvo durys  ir signalizacija, kameros gali kažkiek pad÷ti, 
bet pilnai negal÷si būti saugus.“

21 m. vagis:
„Susid÷ti šarvo duris, signalizacijas, kameras, bet tai irgi ženklas, kad ten gali rasti gero 
turto. Net ir visas saugos komplektas garanto nesuteiks.“

22 m. vagis:
„Brangias vertybes laikyti bankuose, saugyklose, kortelių ir jų kodų nelaikyti stalčiuose, pinigin÷se nenešioti kodų.“

27 m. vagis:
„Geriau d÷ti medinius langus, nes plastikiniai langai labai nepatvarūs. Plastikiniai langai 
išsikelia, pastumi ir langas išvažiuoja, automatiškai jie atsidaro.“

27 m. vagis:
„Kai  vagis gyvena tavo name, tai kaimynai saugesni. Yra taisykl÷, tarp vagių, kad 
vienas kito kieme negalime „šikt“.

27 m. vagis:
„Net  neįsivaizduoju kaip apsisaugoti. Nieko čia nepadarysi. Jei nor÷s apvogti – neapsisaugosi. Draudimas gal ir gal÷tų
pad÷ti. Vagiama ir kortel÷s, dokumentai. Tai laikyti reik÷tų dideliame, rusiškame seife, kurio taip lengvai neišneši.“
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PROFESIONALIŲ VAGŲ PATARIMAI GYVENTOJAMS

Kaip patartum ÷te gyventojams saugoti savo turt ą:

VAGYS PATARIA!

32 m. vagis:
„Žmon÷s pinigus bando saugoti laikydami juos kortel÷se. 
Tačiau ne visada taip apsisaugo nuo vagyst÷s jei kortel÷s 
paliekamos tiesiog namų stalčiuje. Ką gal÷čiau patarti, tai 
visų pinigų nelaikyti atsiskaitymo kortel÷je. Galima tur÷ti 
sąskaitą banke be kortel÷s ir kitą sąskaitą su kortele. Juk 
tarp savo sąskaitų pinigus pervesti galima nemokamai. Tad 
tur÷kite pinigus sąskaitoje, o į kortelę perveskite tik tiek, 
kiek jums reikia. Patarčiau nelaikyti didelių sumų kortel÷je.“

48 m. vagis:
„Mažiau kalb÷t ir girtis reikia – apie savo pajamas, apie tai, 
ką turi. Draugas draugui dar kitas draugas draugui ir 
informaciją pasigauna tie, kuriems jos tik ir reikia. Tokia jau 
lietuvio natūra – pasigirti. Vagims ir anksčiau nei tu 
nusiperki daiktą informacija apie ketinimus pirkti patenka. 
Per vaikus informaciją galima išgauti. Iš vaikų ir raktą gali 
gaut. Parodo vaikai, ant plastilino atsispaudi raktą ir tada 
eini, kur tau reikia.“

27 m. vagis:
„Kameras reik÷tų geriau d÷ti viduje, o ne matomoje vietoje, 
kad būtų netik÷ta. Apsaugos lipdukus klijuoti ne taip į akis 
krentančiose vietose. Šarvo durys apsunkina vagystę, bet  
jos iškeliamos. Dvejas duris būtų gerai tur÷ti. Tai apsunkina 
vagystę. Langų apsaugines žaliuzes gerai įsid÷ti. 
Sud÷tingas šarvo duris įsid÷t. To pradžiai pakanka, 
signalizacijos net neverta. Apsaugos signalizacija, kuri būtų
prijungta prie apsaugos ar tavo mobilaus. Reikia viso 
apsaugos paketo, bet čia geriausias atvejis ir vis tiek 100 
proc. saugus negali būti. Lipdukus apie signalizaciją klijuoti 
mažai matomose vietose, lango kampe.“
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PROFESIONALIŲ VAGIŲ PATARIMAI GYVENTOJAMS

IMTIS: visi apklausti nuteistieji, n=386 

1%Pasisamdyti sarg ą visai parai

3%Įsid÷ti papildomas, sud ÷tingas spynas

17%Laikyti pinigus bankuose, vertingus daiktus – saugyk lose
22%Atidžiau saugoti savo turt ą, apdrausti turt ą

7%Įsid÷ti patikimas šarvuotas duris
7%Mažiau kitiems rodyti, girtis apie savo turt ą, pajamas
6%Laikyti šunis
5%Palaikyti gerus santykius su kaimynais, paprašyti, kad jie priži ūr÷tų namus
5%Nepalikti atidaryt ų langų, rakinti duris
3%Įsirengti vaizdo kameras, diktofonus

3%Įsid÷ti patikimus langus, sandarinti balkonus
2%Neįsileisti į namus nepaž įstamų žmoni ų, menkai paž įstamų žmoni ų nesivesti į namus
2%Įsirengti apsaugines grotas
1%Nakt į palikti įjungt ą švies ą, dieną – įjungt ą radij ą
1%Nepirkti brangi ų daikt ų, netur ÷ti vertingo turto
1%Įsp÷ti mažame čius vaikus, kad ne įsileist ų nepaž įstamų
1%Įsid÷ti dvejas duris, geriausia, kad abi šarvo b ūtų
1%Nepasakoti kitiems, kad išvyksti ilgam
1%Aptverti namus tvoromis

16%N÷ra ką patarti – neapsisaugosi

13%Verting ą turt ą laikyti seife arba ne namuose

37%Įsirengti geras signalizacijas, saugos sistemas prij ungti prie saugos tarnyb ų

Proc.PATARIMAI:

VAGYS PATARIA!
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TYRIMO IŠVADOS

VAGYS VAGYSČIŲ VERSLĄ MATO KITAIP
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59 PROC. NUTEISTŲJŲ UŽ TURTO VAGYSTES –
TAI PAPRASTAS VERSLAS

PLANO KLAIDOS:
GRĮŽO ŠEIMININKAI, KAIMYNAI

VOGIAU 
IŠGöRĘS

SUVEIKö
SIGNALIZACIJA

ATSöDöSIU IR IŠöJĘS TURBŪT DARYSIU TĄ PATĮ

PROFESIONALŪS VAGYS VAGYSČIŲ BARJERAI

SAVIKONTROLö

RYŠIAI, PAŽINTYS

PATIRTIS, ŽINIOS

VAGYSTöS PLANAS

• ĮVEIKIAMI, IGNORUOJAMI

• JŲ NöRA DAUG – GYVENTOJAI NESISAUGO

• KAIMYNAI SUSVETIMöJĘ

• NUPERKAMA NUKENKSMINIMO INFORMACIJA

VERSLAS KLESTI


