ATASKAITOS
APIE SAUGIOS SAVIVALDYBĖS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMĄ 2019 METAIS
4 PRIEDAS

4 klausimas. Vertinimo sistemos kūrimas (tobulinimas) savivaldybėje.
4.1 lentelė. Savivaldybės finansuojamų priemonių veiksmingumo vertinimas.

Apskritis /
savivaldybė

4.1. Ar vertinamas savivaldybės
finansuojamų prevencinių
priemonių (projektų)
veiksmingumas?1

TAIP

NE

Alytaus apskr.
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.

☐
☒
☒

☒
☐
☐

Lazdijų r. sav.

☒

☐

Varėnos r. sav.
Kauno apskr.
Birštono sav.

☐

☒

☒

☐

Kauno m. sav.

☒

☐

Jei pažymėjote „Taip“, įrašykite, kokius veiksmingumo vertinimo kriterijus (tiek įvertinant parengtą, bet dar
neįgyvendintą priemonę, tiek įvertinant įgyvendintos priemonės rezultatus) naudojate

Mažėja gyventojų skundų. Įgyvendinamos savivaldybei įstatymu pavestos funkcijos.
Nusikalstamumas; eismo saugumas; civilinė sauga ir priešgaisrinė sauga; visuomenės sveikata ir nelaimingi
atsitikimai; vaikų ir jaunimo saugumo užtikrinimas
Vertinimo kriterijai nustatyti savivaldybės strateginiame veiklos plane (gaisruose žuvusių asmenų skaičiaus
mažėjimas, gyventojų, teigiamai vertinančių saugumą savivaldybėje, dalis ir kt.)

Išklausoma policijos ir nevyriausybinių organizacijų ataskaitos apie lėšų, skirtų prevencinėms programoms
panaudojimo rezultatyvumą
Tyrimų rezultatai viešinami ugdymo įstaigų administracijai ir miesto visuomenei. Problemos aptariamos
individualiai su atskirų ugdymo įstaigų vadovais. Analizuojamas pokytis.
Vertinamas paslaugos populiarumas tarp paslaugos gavėjų.
Vykdytos veiklos:

Prieš priimant sprendimus, institucijai, kuri jį finansuoja, svarbu turėti garantijas, kad priemonė (projektas) atitinka visus veiksmingumo reikalavimus, be to, svarbu nustatyti, ar
priemonė padarė numatytą poveikį reiškiniui, kuriam buvo skirta.
1

2

Atvejo vadyba
Anoniminė psichologinė pagalba
Psichologinės grupės
Savitarpio paramos grupė nusižudžiusiųjų artimiesiems
Savižudybių prevencijos „safeTALK“ mokymai.
Savižudybių intervencijos „ASIST“ mokymai
Kauno r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Raseinių r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.

☐
☐
☐
☐
☒

☐
☒
☒
☒
☐

Klaipėdos apskr.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.

☒
☒

☐
☐

Kretingos r. sav.

☒

☐

Šilutės r. sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Marijampolės apskr.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Kalvarijos sav.
Vilkaviškio r. sav.
Kazlų Rūdos sav.
Panevėžio apskr.
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėžio r. sav.

☐
☐
☐

☒
☐
☒

☒
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☒
☐
☒

☐
☐
☒

☐
☒
☐

Išklausoma policijos ir nevyriausybinių organizacijų ataskaitos apie lėšų, skirtų prevencinėms programoms
panaudojimo rezultatyvumą. Seniūnijų seniūnaičių sueigose, seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose aptariamos
saugumo gerinimo priemonės, teikiami pasiūlymai, į kuriuos atsižvelgiama sudarant planus.
SVP efekto kriterijai: Avaringumo lygis; Nusikalstamumo lygis
Vertinant buvo atsižvelgta į kitų institucijų ir įstaigų veiklą siekiant stiprinti gyventojų saugumą, sveikatą, švietimą,
gerovę, taip pat savivaldybėse vykdomų saugios aplinkos kūrimo, viešosios tvarkos palaikymo ir gyventojų saugumo
stiprinimo, nusikaltimų prevencijos, socializacijos programų ir priemonių programų įgyvendinimo savivaldybėje
rezultatus.
Metų pabaigoje pateikiamos programose numatytų priemonių įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitos.
Užpildomos vertinimo anketos. Ataskaitose pateikiama nauda bendruomenei, geroji patirtis, kitos išvados, pastabos
ir pasiūlymai.

Kiekybinius.

Vykdant prevencinę programą „Jauskitės saugūs – teritoriją stebi vaizdo kamera“ statomos (pernešamos) filmavimo
kameros bei informaciniai ženklais. Vykdoma prevencija bei užfiksuojami pažeidėjai.

3

Panevėžio m. sav.
Pasvalio r. sav.
Šiaulių apskr.
Šiaulių m. sav.

☐
☐

☒
☒

☐

☐

Šiaulių r. sav.

☒

☐

Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Tauragės apskr.
Tauragės r. sav.
Pagėgių sav.

☒
☐

☐
☐

☐
☒

☒
☐

Šilalės r. sav.
Telšių apskr.

☐

☒

☒

☐

☐
☒

☒
☐

☒

☐

Mažeikių r. sav.

Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Plungės r. sav.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Šiaulių miesto gyventojų saugumo
stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisijos posėdžio metu kiekvienų metų pradžioje teikiama projektų
įgyvendinimo ataskaitą ir aktuali statistika nusikaltimų prevencijos tema, iš kurios galima spręsti problemines sritis,
tendencijas einamiesiems metams ir projektų efektyvumą bei nustatyti prioritetus.
Nusikalstamų veikų mažėjimas, saugios kaimynystės grupių didėjimas, eismo saugumo būklės gerėjimas, gaisrų
skaičiaus mažėjimas individualiam sektoriuje.
Vertinama, ar pasiekti prevencinėse priemonėse numatyti tikslai.

Veiksmingumas vertinamas rezultatų vertinimo kriterijais: Aplinkosaugos švietimui skirti leidiniai;
Finansuotos aplinkosauginės priemonės;
Vandens būklės stebėjimo priemonės;
Lėšos, skirtos miškų sklypams, skiriamos žalos prevencinės priemonėms įgyvendinti.

Policijos reagavimas (atvykimas) į įvykius pagal A tipo įvykių kategoriją (kai maksimali reagavimo trukmė 12
min.);
Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal B tipo įvykių kategoriją dalis, kai maksimali reagavimo trukmė 20
min, proc.;
Saugus masinių renginių užtikrinimas ir prevencija;
Susitikimų su aptarnaujamos teritorijos bendruomenių nariais skaičius;
Viešosios tvarkos palaikymas su policijos rėmėjais, išdirbtų valandų skaičius;
Saugaus eismo klasėje apsilankiusių miesto ir rajono moksleivių susitikimų skaičius;
Eismo įvykiuose žuvusių asmenų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje mažėjimas;
Gyventojų, nuolat bendradarbiaujančių su policija (policijos rėmėjų) skaičius;
Saugios kaimynystės grupių skaičius rajone;
Dalyvių skaičius, paslaugų skaičius, elgseną pakeitusių asmenų skaičius

Vertinama dalyvavusių asmenų programose, renginiuose, prevencinėse priemonėse skaičius, suorganizuotų renginių
skaičius, pateiktos informacijos skaičius.

4

Utenos apskr.
Utenos r. sav.

☒

☐

Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Zarasų r. sav.
Visagino sav.
Vilniaus apskr.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.

☐
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒

☐
☒

☒
☐

Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Ukmergės r. sav.

☐
☐
☐
☒

☒
☒
☒
☐

Vykdomos apklausos, atliekamą duomenų analizė. Vėliau Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti
paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities
projektų finansavimo prioritetus.

Teigiami rezultatai
Visuomenės įtraukimas
Priemonės tęstinumas, pakartotinumas

1. Siekiamo rodiklio dydis.
2. Siekiamo rodiklio pokytis lyginant su praėjusių metų rodikliu.
3. Vertinamų lygiaverčių rodiklių apimties santykis.
4. Siekiamo rodiklio pokytis procentais.

__________________________

