PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-97

NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS
PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso
nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektų (programų) vertinimo bei šių projektų (programų) rengėjų (toliau – rengėjai) skatinimo
tvarką.
2. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas (programa) (toliau –
projektas) – tai projektas, iniciatyva ar visuma priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią
nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti
nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis.
3. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkursą (toliau
– konkursas), siekdama nustatyti geriausią praėjusių metų šalies projektą ir paskatinti rengėjus,
kiekvienais metais organizuoja Vidaus reikalų ministerija.
4. Projektus vertina ir pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl rengėjų skatinimo teikia
Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkurso vertinimo komisija (toliau –
komisija), kurios sudėtį tvirtina vidaus reikalų ministras.
5. Komisija savo darbe vadovaujasi šiais nuostatais.
6. Lėšos rengėjams skatinti ir oficialiam apdovanojimų renginiui organizuoti
skiriamos iš einamųjų metų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Vidaus reikalų ministerijai.
Punkto pakeitimai: Nr. 2014-10714

II. KONKURSO TIKSLAI
7. Vykdant konkursą siekiama šių tikslų:
7.1. pabrėžti nusikaltimų prevencijos svarbą ir propaguoti projektų, kuriais siekiama
užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams bei mažinti nusikalstamumą, rengimą
ir vykdymą;
7.2. skatinti geriausių projektų rengėjus, siekiant į nusikaltimų prevenciją įtraukti kuo
daugiau subjektų;
7.3. skleisti teigiamą praktiką nusikaltimų prevencijos srityje, informuojant visuomenę
apie geriausius šios veiklos projektus.
III. KONKURSO OBJEKTAS IR DALYVIAI
8. Konkurso objektas – praėjusiais kalendoriniais metais vykdytas (baigtas vykdyti arba
tebevykdomas) projektas, atitinkantis Vidaus reikalų ministerijos nurodytą konkurso temą
(temas).
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401 2
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8 . Konkursui negali būti pristatytas projektas, už kurį projekto rengėjui jau buvo skirta
premija nuostatų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401

9. Konkursui projektus gali pristatyti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos,
asociacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, bendruomenės.
10. Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TERMINAI
11. Konkursą Vidaus reikalų ministerija skelbia kiekvienais metais iki vasario 1 d.,
nurodydama konkurso temą (temas).
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401

12. Rengėjai pristato projektus konkursui iki kiekvienų metų kovo 1 d.
13. Iki kiekvienų metų gegužės 1 d. komisija įvertina projektus ir pateikia vidaus reikalų
ministrui pasiūlymus dėl rengėjų skatinimo.
14. Iki kiekvienų metų birželio 1 d. vidaus reikalų ministras, įvertinęs komisijos
pasiūlymus, skiria premijas rengėjams.
V. PROJEKTO PRISTATYMAS KONKURSUI
15. Projektas pristatomas konkursui pateikiant Vidaus reikalų ministerijai iki 5 lapų
apimties paraišką, parengtą pagal nustatytą paraiškos aprašą (priedas).
151. Paraiška pateikiama užklijuotame ir užantspauduotame voke, o jos elektroninė
kopija tame pačiame voke – kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske) arba
atsiunčiama elektroninio pašto adresu, nurodytu Vidaus reikalų ministerijos konkurso
skelbime. Ant voko yra nurodomas Vidaus reikalų ministerijos adresas, konkurso, kuriam
teikiama paraiška, pavadinimas, projekto rengėjo pavadinimas ir adresas, o ant kompiuterinės
laikmenos (kompaktinio disko) – projekto pavadinimas. Esant neatitikimams tarp paraiškos ir
jos elektroninės kopijos, vertinamas voke pateiktas paraiškos variantas. Projekto pateikimo
data laikoma voko pateikimo data (nustatoma pagal pašto žymeklio datą).“
Punkto pakeitimai:Nr. 1V-4, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-258

16. Paraišką konkursui gali pateikti tik projekto rengėjas.
17. Komisija turi teisę paprašyti projekto rengėjo pateikti papildomos informacijos apie
projektą.
VI. VERTINIMO KOMISIJA
18. Komisiją iš suinteresuotų institucijų, tiesiogiai dalyvaujančių nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų prevencijoje, atstovų įsakymu sudaro vidaus reikalų ministras. Komisiją sudaro
ne mažiau kaip 7 asmenys.
19. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas.
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19 . Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžius protokoluoja komisijos
sekretorius.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401
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20. Komisijos sprendimai priimami, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių,
atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį sprendimą
priima komisijos pirmininkas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401

21. Komisija įvertina projektus, išrenka geriausią projektą bei parengia pasiūlymus
dėl rengėjų skatinimo ir pateikia juos vidaus reikalų ministrui. Komisija, vertindama projektus
ir rengdama pasiūlymus dėl rengėjų skatinimo, atsižvelgia į komisijos narių projektams skirtų
balų vidurkius. Daugiausiai komisijos narių balų surinkęs projektas išrenkamas geriausiu
projektu.
Punkto pakeitimai:Nr. 1V-4, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-258

22. Komisijos nariai negali vertinti projektų, kuriuos rengiant ir (ar) vykdant patys
dalyvavo ar dalyvauja, taip pat turi nusišalinti, komisijai priimant sprendimus dėl tokių
projektų. Komisijos nariai apie priežastis, dėl kurių negali vertinti projektų, informuoja
komisijos pirmininką komisijos posėdžio metu.
Punkto pakeitimai:Nr. 1V-4, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-258

23. Komisijos nariai iki konkurso laimėtojo paskelbimo neviešina informacijos apie
konkurso rezultatus.
VII. PROJEKTŲ VERTINIMAS
24. Komisija projektus vertina 10 (dešimties) balų sistema pagal šiuos kriterijus:
24.1. Projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui
mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti.
Punkto pakeitimai: Nr. 2014-10714

24.2. Projekto rengėjo ar valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, asociacijos
ar mokslo ir studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo įvertinimas, akivaizdūs projekto
vykdymo rezultatai, jų teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės
bendruomenės saugumui.
Punkto pakeitimai: Nr. 2014-10714

24.3. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į
prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes.
Punkto pakeitimai: Nr. 2014-10714

24.4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.
24.5. Projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401
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24 . Projektai, kurie neatitinka nuostatų 2, 8, 15, 151 ir 16 punktuose nurodytų
reikalavimų ar pateikti pažeidžiant nuostatų 81 punktą ar 12 punkte nustatytus terminus, yra
nevertinami. Tokį sprendimą komisija priima nuostatų 20 punkte nustatyta tvarka įvertinusi
projektų atitiktį nurodytiems punktams. Tokių projektų rengėjai per 15 darbo dienų nuo
projekto gavimo datos raštu motyvuotai informuojami, kad jų projektai nebus vertinami.
Punkto pakeitimai: Nr. 2014-10714
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VIII. PROJEKTŲ RENGĖJŲ SKATINIMAS
25. Konkursą laimėjęs projektas paskelbiamas komisijos posėdyje.
26. Konkursą laimėjusio projekto rengėjui vidaus reikalų ministro įsakymu skiriama iki
6000 Lt premija, kuri pervedama į rengėjo nurodytą banko sąskaitą.
27. Be šios premijos, vidaus reikalų ministras, įvertinęs komisijos pasiūlymus, kitiems
konkurso dalyviams gali skirti ne didesnes kaip 2000 Lt paskatinamąsias premijas, kurios
pervedamos į jų nurodytas banko sąskaitas.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401

28. Konkursą laimėjusio projekto rengėjas bei paskatinamąsias premijas gavę
konkurso dalyviai, o komisijos pasiūlymu ir kiti projektų rengėjai apdovanojami vidaus
reikalų ministro padėkos raštais. Apdovanojimams įteikti gali būti organizuojamas oficialus
apdovanojimų renginys.
Punkto pakeitimai: Nr. 2014-10714
1

28 . Konkurso rezultatai skelbiami Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje
(www.vrm.lt), vidaus reikalų ministrui priėmus sprendimą dėl projektų rengėjų skatinimo.
Konkursą laimėjusio projekto rengėjas, konkurso dalyviai, kuriems skiriamos
paskatinamosios premijos, ir vidaus reikalų ministro padėkos raštais apdovanojami projektų
rengėjai apie konkurso rezultatus informuojami raštu.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-4, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-258

29. Konkursą laimėjęs projektas gali būti teikiamas Europos nusikaltimų prevencijos
konkursui, kurį kasmet organizuoja Europos nusikaltimų prevencijos tinklas. Kiti projektai gali
būti siūlomi kitiems tarptautiniams apsikeitimo teigiama patirtimi renginiams, pirmenybę teikiant
geriausiai įvertintiems.
______________
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Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų (programų)
konkurso nuostatų priedas
NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
(PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas.
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas.
Punkto pakeitimai: Nr. 2014-10714

3. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401

4. Informacija apie projektą:
4.1. esamos situacijos (problemos) analizė;
4.2. tikslas;
4.3. uždaviniai;
4.4. priemonės;
4.5. vykdymo trukmė, tęstinumas;
4.6. vykdytojai;
4.7. dalyviai (tikslinė grupė);
4.8. vykdymo vieta;
4.9. partneriai, rėmėjai;
4.10. sąmata;
4.11. rezultatai;
4.12. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija.
5. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektų (programų) konkurso nuostatų 24 punkte.

___________
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