ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PROJEKTO,
TEIKIAMO NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSUI, PARAIŠKA
2018-02-26 Nr. 40-ILŠiauliai
1. Projekto pavadinimas:
„Šiaulių rajonas kuria saugumo formulę“.
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas.
„Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos bendradarbiavimas,
prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką“.
3. Projekto rengėjo (-ų) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefonai, el. pašto
adresas, banko sąskaita.
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 190521648,
Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai, tel. (8 41) 397 343, faks. (8 41) 397 455, elektroninis paštas
siauliuvpk.vtt.pp@policija.lt. Banko rekvizitai: AB SEB bankas, Tilžės 157, LT-76297 Šiauliai,
banko kodas 70440, sąskaitos Nr. LT30 7044 0600 0789 9141
4. Informacija apie projektą:
4.1. projekto pradžios data 2017-01-01, projekto pabaigos data 2017-12-31;
4.2. informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos ir (arba) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiaus ar nusikaltimų baimės mažinimo:
Įgyvendinant projektą numatoma organizuoti prevencinę veiklą saugaus eismo, vaikų ir
jaunimo teisės pažeidimų, smurtinių, turtinių nusikalstamų veikų, pažeidimų viešosiose vietose
prevencijos, saugios kaimynystės skatinimo srityse.
Siekiant ugdyti saugaus elgesio gatvėje įgūdžius numatoma organizuoti prevencinius
renginius rajono ugdymo įstaigose, Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau –
Šiaulių aps. VPK) įrengtoje Saugaus eismo klasėje, Šiaulių rajono teritorijos erdvėse. Taip pat
numatoma bendradarbiauti su Atviru Šiaulių rajono jaunimo centru, nevyriausybinėmis
organizacijomis dirbančiomis su kaimo bendruomene, kitomis įstaigomis bei dalyvauti jų
organizuojamuose renginiuose, skirtuose saugaus eismo prevencijai.
Vykdant smurtinių nusikalstamų veikų prevenciją numatoma organizuoti kaimo
bendruomenei švietėjiškus renginius, skatinančius kurti sveikus tarpusavio santykius ir netoleruoti
smurto. Taip pat bendradarbiaujant su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių
apsaugos skyriaus specialistais, Moterų veiklos inovacijų centru, seniūnijomis, Probacijos tarnyba
organizuoti prevencinį darbą socialinės rizikos šeimose, taip pat šeimose, kuriose užfiksuoti
pakartotiniai smurto artimoje aplinkoje atvejai.
Vykdant turtinių nusikalstamų veikų prevenciją, saugios kaimynystės idėjų skatinimą ir
plėtojimą numatoma organizuoti susitikimus su gyventojais bei operatyviai teikti informaciją jiems
aktualiais saugumo klausimais. Inicijuoti bei skatinti saugios kaimynystės grupių kūrimąsi bei
vykdyti prevencinę veiklą jau įkurtose saugios kaimynystės grupėse.
Organizuojant veiklą pažeidimų viešosiose vietose prevencijos srityje numatoma vykdyti
patikrinimus turgavietėse, prekyvietėse, jų prieigose, kt. vietose, kuriose ši veikla vykdoma neteisėtai,
skelbti informaciją apie reikalavimus ir apribojimus, taikomus prekybos ir paslaugų teikimui
viešosiose vietose, taip pat vykdyti priemones kitų viešosios tvarkos pažeidimų užkardymui.

2
4.3. informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją didinimo:
Vykdant vaikų ir jaunimo teisės pažeidimų prevenciją numatoma vykdyti teisinį švietimą,
organizuoti renginius, akcijas, skirtas savisaugos įgūdžių ugdymui, smurtinio elgesio,
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, taip pat renginius, skirtus elgesio problemų turinčių
vaikų užimtumui gerinti. Propaguoti jaunųjų policijos rėmėjų ir policijos rėmėjų savanorišką veiklą,
skatinti vaikus ir jaunimą joje dalyvauti. Organizuojant veiklą šioje srityje numatoma bendradarbiauti
su moksleivių ir jaunimo organizacijomis, mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, vaikų
dienos centrais, neformaliojo švietimo įstaigomis.
Šiaulių rajono bendruomenei skelbti prevencinio pobūdžio informaciją ir organizuoti
akcijas, skirtas dažniausiai vykdomų nusikalstamų veikų prevencijai.
4.4. esamos situacijos (problemos) analizė:
2016 metais Šiaulių aps. VPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato (toliau – Šiaulių
m. ir r. PK) prižiūrimoje teritorijoje registruotų nusikalstamų veikų (toliau – NV) skaičius sausio,
kovo ir birželio mėn. viršijo vidutinį 2015 metų nusikalstamų veikų skaičiaus rodiklį.

2016 m. visų registruotų NV struktūroje 2 proc. padidėjo nesunkių, neatsargių nusikaltimų
bei baudžiamųjų nusižengimų dalis. Visų registruotų NV struktūroje santykiniu dalių padidėjimu
pasižymėjo fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.), vagystės (BK
178 str.) bei nesunkus sveikatos sutrikdymas (BK 138 str.). Tarp progresuojančių nusikaltimų
dominuoja apysunkiai nusikaltimai (BK 213 str., 264 str., 222 ir 302 str.).
Šiaulių mieste ir rajone nustatytos vietovės, kuriose padaroma daugiausia NV, nustatytas šių
NV pobūdis bei išskirtos pasikartojančios vietos.

4.5. projekto tikslas:
Gerinti saugumo situaciją Šiaulių rajone, mažinti įvykdomų nusikalstamų veikų bei kitų
teisės pažeidimų skaičių, kurti saugesnę gyvenamąją aplinką į šį procesą įtraukiant rajono gyventojus.
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4.6. projekto uždaviniai:
 vykdyti vaikų teisinį švietimą, ugdyti pilietiškumą, tinkamo elgesio visuomenėje įgūdžius
ir atsakomybę, skatinti vaikus užsiimti pozityvia veikla, gerinti jų užimtumą;
 didinti bendruomenės narių, dalyvaujančių saugios aplinkos kūrimo procese, skaičių,
suteikti jiems reikiamų šios srities žinių;
 populiarinti savanorišką jaunųjų policijos rėmėjų ir policijos rėmėjų veiklą;
 formuoti neigiamas nuostatas į smurtinį elgesį artimoje aplinkoje, suteikti žinių apie
sveikų tarpusavio santykių kūrimą.
4.7. teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas:
Šarlis Monteskjė (Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, 16891755), švietimo epochos mąstytojas, filosofas, literatas, istorikas, teisininkas, ideologas, geografinės
sociologijos mokyklos pradininkas samprotavo, kad „geras įstatymų leidėjas labiau rūpinasi
nusikaltimų prevencija, o ne nubaudimu už nusikaltimus; bausmės, šalindamos vienas negeroves,
sudaro sąlygas didėti kitoms“.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. 5-V-492 „Dėl
policijos prevencinės veiklos organizavimo aprašo patvirtinimo“ įtvirtinti šie pagrindiniai
prevencinės veiklos principai: analizės ir veiksmingumo; dinamiškumo ir lankstumo; sistemiškumo
ir plėtojimo; kolegialumo ir proporcingo funkcijų pasiskirstymo.
Mykolo Romerio universiteto dr. A. Kiškio teigimu, ankstyvosios prevencijos priemonės,
nukreiptos į rizikos veiksnius, yra daug veiksmingesnės negu tradicinės nusikalimų kontrolės
priemonės. Prevencinės priemonės turi didesnę įtaką nusikalstamumui ir didesnį lėšų panaudojimo
efektyvumą.
Įgyvendinant projektą buvo proporcingai naudotos nusikalstamų veikų bendrosios,
individualiosios ir situacijų prevencijos priemonės, atsižvelgiant į esamą kriminogeninę situaciją bei
norimus pasiekti rezultatus.
4.8. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų projekte,
aprašymas:
Teisinis valstybės nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmas – tai
priemonių, užkertančių, mažinančių ar šalinančių nusikalstamų veikų atsiradimo priežastis bei
sąlygas, visuma.
Šio mechanizmo struktūrą mūsų projekte sudaro:
 Šiaulių aps. VPK ir Šiaulių rajono savivaldybė kaip valstybės institucijos;
 Šiaulių rajono gyventojai kaip projekto tikslinė grupė;
 prevencijos priemonės, veiklos, kuriomis valstybės institucijos daro įtaką tikslinei grupei
siekiant formuoti socialinių grupių ir pavienių asmenų nepakantumą nusikaltimams ir teisės
pažeidimams;
 veiksniai, kurie įtakoja projekto vykdytojus ir dalyvius ir kuriuos būtina įvertinti
įgyvendinant projektą (ekonominiai, socialiniai, psichologiniai ir kt.).
4.9. projekto veiklos (priemonės):
 edukaciniai užsiėmimai Saugaus eismo klasėje, Saugaus eismo konkursas ,,Šviesoforas“;
 susitikimų su gyventojais organizavimas, dalyvavimas jų organizuojamuose renginiuose,
saugumo problemų identifikavimas ir konsultacijos dėl galimo jų sprendimo, skatinimas kurti
saugios kaimynystės grupes;
 patikrinimai, vieši patruliavimai su jaunaisiais policijos rėmėjais ir policijos rėmėjais,
skirti turtinių nusikalstamų veikų ir pažeidimų viešosiose vietose prevencijai;
 prevenciniai apsilankymai socialinės rizikos šeimose ir šeimose, kuriose įvykiai dėl
smurto artimoje aplinkoje kartojasi;
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 prevencinis – edukacinis renginys ,,Kuriame saugumo formulę“, skirtas vaikų saugumui
ir teisės pažeidimų prevencijai;
 vasaros stovykla elgesio problemų turintiems vaikams ir jaunimui;
 prevencinė priemonė ,,Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo“;
 prevencinė priemonė ,,Saugus senjoras“;
 prevencinė priemonė ,,Pradėti neverta!“ rajono mokymo įstaigose, skirta psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijai;
 paskaitos, seminarai rajono bendruomenei smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje
ir dalyvavimas socialinėje akcijoje ,,16 dienų be smurto“
Pastaba. Dėl ribotos aprašymo apimties (iki 150 žodžių) čia pateiktos ne visos projekto metu
įgyvendintos priemonės (veiklos).
4.10. projekto vykdytojai:
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai:
Robertas Radavičius, aukštasis universitetinis išsilavinimas, teisės ir policijos veiklos
bakalauras. Nuo 1994-12-27 dirba Šiaulių aps. VPK, šiuo metu Šiaulių aps. VPK Kelių policijos
tarnybos viršininkas;
Danutė Jakubkienė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, rusų filologijos bakalauras. Nuo
1998-07-13 dirba Šiaulių aps. VPK, šiuo metu Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. ir r. PK bendruomenės
pareigūnų grupės vyriausioji tyrėja;
Alma Matinian, aukštasis neuniversitetinis teisinis išsilavinimas, nuo 1995 m. dirba Šiaulių
aps. VPK, šiuo metu Šiaulių aps. VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos
poskyrio specialistė.
4.11. projekto dalyviai (tikslinė grupė):
Projektas skirtas Šiaulių rajono gyventojams. Į projekto metu organizuojamą prevencinę
veiklą įtraukti apie 2000 vaikų (40 proc. iš bendro Šiaulių rajone gyvenančių vaikų skaičiaus) ir 5000
suaugusių bendruomenės narių.
4.12. vykdymo vieta:
Projektas vykdomas Šiaulių rajono teritorijoje.
4.13. projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą;
 Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel. (8
41) 596642.
 Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, Sodo g. 4, Kuršėnai, tel. 8 673 53555.
Projekto partneriai kartu organizavo vaikų stovyklą Dengtiltyje, Šiaulių r., kurioje dalyvavo
150 vaikų iš Šiaulių apskrities, iš jų 56 Šiaulių rajone gyvenantys vaikai, iš jų 28 sunkaus elgesio
vaikai. 25 jaunieji policijos rėmėjai aktyviai dalyvavo stovyklos veikloje, taip pat užtikrino viešąją
tvarką. 2017 m. rugpjūčio 15 d. Šiaulių rajono jaunimo centras dalyvavo organizuojant Jaunimo dieną
Kuršėnų parke, kur dalyvavo apie 300 jaunuolių. 2017 m. gegužės 20 d. Kuršėnų m. šventės metu
užtikrinti viešąją tvarką padėjo policijos rėmėjai ir jaunieji policijos rėmėjai. Taip pat policijos
rėmėjai buvo pasitelkti Joninių šventės metu, kur patruliavo kartu su policijos pareigūnais.
Prevencijos funkcijos, kurios įstatymuose priskirtos ir policijos, ir valstybės ar savivaldybių
institucijoms, įstaigoms, kitų asmenų kompetencijai, šiame projekte buvo sėkmingai vykdomos
organizuojant bendradarbiavimą su minėtais subjektais.
4.14. projekto rezultatai:
4.14.1. informacija apie tai, ar buvo daromas (yra planuojamas) proceso vertinimas. Jei taip,
kokie proceso rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą (viduje ar iš šalies) ir kokie buvo
pagrindiniai rezultatai
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Proceso vertinimas buvo atliktas pačių projekto vykdytojų ir partnerių baigus projektą.
Rengiant paraišką buvo sudarytas nuoseklus projekto vykdymo veiksmų sąrašas (24 pozicijos) su
vykdymo terminais. Vienas iš proceso vertinimo rodiklių buvo veiksmų atlikimo terminų laikymasis.
Šis rodiklis buvo įvykdytas 100 proc.
Kitas proceso vertinimo rodiklis buvo numatytas tam tikro bendruomenės narių skaičiaus
įtraukimas į projektą. Planuota įtraukti apie 2000 vaikų (t. y. 40 proc. iš bendro Šiaulių rajone
gyvenančių vaikų skaičiaus) ir 5000 suaugusių bendruomenės narių. Įvertinus visus veiksmus ir
priemones, vykdytus projekto metu, prieita išvados, kad rodiklis įgyvendintas ir net viršytas, nes per
visą projekto vykdymo laikotarpį įvairiose veiklose dalyvavo daugiau vaikų ir suaugusiųjų, nei buvo
numatyta. Atskirai vertėtų paminėti festivalį „Naisių vasara-2017“, kuris sulaukė apie 350000
lankytojų ir kuriame taip pat buvo pateikta policijos prevencinė informacija.
4.14.2. informacija apie tai, ar buvo atliktas (yra planuojamas) rezultatų ar poveikio
vertinimas. Jei taip, kokie projekto rezultato rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą
(viduje ar iš šalies), koks duomenų ir vertinimo metodas buvo (bus) naudojamas, kokie buvo
pagrindiniai rezultatai
Rezultatų vertinimas buvo atliktas pačių projekto vykdytojų ir partnerių baigus projektą.
Rengiant paraišką buvo sudarytas nuoseklus projekto vykdymo veiksmų sąrašas (24 pozicijos) su
vykdymo terminais. Rezultatų vertinimas atliktas sisteminės analizės būdu. Baigus kiekvieną
priemonę buvo apibendrinami jos rezultatai.
Per sausio-gruodžio mėn. Šiaulių rajone vykdytos 22 priemones, akcijos, skirtos išaiškinti
leistiną greitį viršijančius vairuotojus, jų metu nubausti 56 pažeidėjai. Taip pat vyko 16 priemonių
pėsčiųjų ir dviratininkų, 3 priemonės – vadeliotojų daromiems pažeidimams nustatyti. Lapkričio mėn.
prevencinės akcijos „Atšvaitą dėvėk teisingai“ metu Šiaulių rajono gyventojams išdalinta apie 1500
atšvaitų. Užtikrinant viešąją tvarką įvairiuose renginiuose organizuota 18 viešų patruliavimų kartu su
policijos rėmėjais ir jaunaisiais policijos rėmėjais. Šiaulių rajono mokymo įstaigų teisinių žinių
konkurse balandžio mėn. dalyvavo 150 moksleivių. Siekiant populiarinti policijos pareigūno
profesiją, aplankytos 38 Šiaulių rajono švietimo įstaigos ir dienos centrai. Šiaulių aps. VPK saugaus
eismo klasėje apsilankė 31 klasė, t. y. 429 Šiaulių rajono vaikai. Vaikų stovykloje Dengtiltyje, Šiaulių
r., dalyvavo 56 Šiaulių rajone gyvenantys vaikai, iš jų 28 sunkaus elgesio vaikai. Vykdytos 83
prevencinės priemonės Šiaulių rajono seniūnijose, bendruomenėse, sodininkų bendrijose,
vienkiemiuose, saugios kaimynystės grupėse. Skelbta informacija apie dažniausiai rajone įvykdomas
nusikalstamas veikas, galimus apsisaugojimo nuo jų būdus, atsakomybę už atitinkamas veikas.
Susitikimų su gyventojais metu identifikuotos saugumo problemos, konsultuota dėl galimo jų
sprendimo būdų, skatinta kurti saugios kaimynystės grupes. Per spalio-gruodžio mėn. organizuotos
paskaitos, seminarai rajono bendruomenei smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje ir dalyvauta
socialinėje akcijoje ,,16 dienų be smurto“. Aplankytos 63 smurtą patyrusios šeimos.
Labai svarbu, kad sulaukta atgalinio ryšio iš gyventojų – gauti 8 pranešimai apie daromus
teisės pažeidimus, iš kurių 3 pasitvirtino, pradėti ikiteisminiai tyrimai (1 pagal LR BK 201 str., 1
pagal LR BK 260 str., 1 pagal LR BK 178 str.).
4.14.3. informacija apie tai, ar buvo atlikta išlaidų ir gautos naudos analizė. Jei taip, kaip ir
kieno ji buvo atlikta, pagrindinės analizės išvados (iki 150 žodžių)
Išlaidų ir gautos naudos analizė buvo atlikta projekto vykdytojų. Visos projektui skirtos lėšos
buvo panaudotos.
Atkreiptinas dėmesys, kad projekto metu sukurtas ne tik materialinis, bet ir intelektinis
turtas, kuris galės būti panaudotas ateityje:
sukurta Action Bound programėlė, skirta išmaniosioms orientavimosi varžyboms,
planuojama ją naudoti įvairiuose projektuose ateityje;
įrengtas mikroautobusas „Paslapčių kambarys“, sulaukęs didžiulio susidomėjimo.
Išlaidos konkursų, diskusijų, paskaitų, akcijų, stovyklų, turnyrų, skirtų nepilnamečių teisinio
švietimo, jų daromų teisės pažeidimų prevencijos, savisaugos įgūdžių formavimui, užimtumo
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organizavimui
be
tiesioginio
poveikio „čia ir dabar“ sukūrė
išliekamąją intelektinę vertę, nes
įgytus įgūdžius bei suteiktas žinias
vaikai galės pritaikyti ateityje.
Lėšos, kurios buvo skirtos
policijos rėmėjų darbo priemonėms
įsigyti,
sukūrė
išliekamąją
materialinę vertę, kadangi šios
darbo priemonės ilgalaikės, galės
būti naudojamos keletą metų.
Lėšos, skirtos turtinių,
smurtinių
nusikalstamų
veikų
prevencijai, saugios kaimynystės
skatinimui, sukūrė išliekamąją
materialinę (informacinės lentos, lankstinukai, spynos) bei intelektinę vertę (aktuali informacija
lentose bus nuolat atnaujinama atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją).
Taigi vertinant projekto rezultatus, akivaizdu, kad palyginti nedidelėmis išlaidomis galima
pasiekti gerų, ilgai išliekančių rezultatų.
4.15. paaiškinimas, kodėl projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar
priemones:
Projektas yra naujoviškas, kadangi jam buvo sukurtos bent trys analogų Lietuvos policijoje
iki tol neturinčios veiklos.
1. Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnai visuomenei pristatė naują pramogą „Paslapčių
kambarį” ant ratų. Jis įkurdintas konvojaus mikroautobuse, kuriuo anksčiau buvo vežiojami
nusikaltėliai. Automobilio viduje įrengta per 100 slaptaviečių, kuriose paslėptos užuominos ir
galvosūkiai žaidėjams.
„Dirbant su gyventojais pristatome savo veiklą, daug kalbame apie prevenciją, tad šį kartą bandėme
sugalvoti kažką naujo ir patrauklaus, ką išbandyti norėtų tiek paaugliai, tiek vyresni žmonės. Panašaus
pobūdžio vadinamieji pabėgimo kambariai labai populiarūs visoje šalyje, tad manome, kad ši
pramoga patiks šiauliečiams“ – sako bendruomenės pareigūnas Danielius Budrys.
Anot pareigūno, šios pramogos privalumas tas, kad užduotys gali būti skirtingo sudėtingumo ir
skirtingų tematikų.
2. 2017 m. gegužės 5 d. pradėtas projektas informacinėje erdvėje „Būk kietas“ #bukkietas
3. Jauniesiems policijos rėmėjams surengtos išmaniosios orientacinės varžybos.
Pastaba. Dėl ribotos aprašymo apimties (iki 150 žodžių) čia pateikta ne visa informacija.
Daugiau www.facebook.com Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnų paskyroje.
4.16. paaiškinimas, kodėl projektą būtų galima įgyvendinti kitame kontekste (pavyzdžiui,
kitoje savivaldybėje, šalyje), įskaitant informaciją apie tai:
Projektą be abejo galima panaudoti kitame kontekste, nes saugios aplinkos kūrimas yra
aktuali tema visoje šalyje. Jį galima įgyvendinti kaip vienos savivaldybės teritorijoje, taip ir šalies
mastu.
4.16.1. kaip ir kieno šis projektas buvo (yra) finansuojamas.
Projektas buvo finansuotas iš Šiaulių rajono savivaldybės prevencinių lėšų.
4.16.2. kokios buvo (yra) projekto su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais
susijusios išlaidos:
Šiaulių rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė 3000 eurų.

7
Iš jų konkursų, diskusijų, paskaitų, akcijų, stovyklų, turnyrų, skirtų nepilnamečių teisiniam
švietimui, jų daromų teisės pažeidimų prevencijos, savisaugos įgūdžių formavimui, užimtumo
organizavimui skirta 1500 eurų. Pažeidimų viešosiose vietose kontrolei ir užkardymui – 750 eurų.
Šios lėšos buvo daugiausia panaudotos policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų atributikai
(ženklams, liemenėms, kitoms reikalingoms priemonėms įsigyti), policijos rėmėjų sąskrydžio
organizavimui, policijos rėmėjų mokymams. Turtinių, smurtinių nusikalstamų veikų prevencijai,
saugios kaimynystės skatinimui skirta 750 eurų. Šios lėšos išnaudotos Saugių kaimynysčių lentoms,
informaciniams stendams pagaminti, lankstinukų parengimui ir gamybai.
Šiaulių aps. VPK ir projekto partneriai panaudojo žmogiškuosius ir materialinius išteklius.
Projekte dalyvavusios bendruomenės prisidėjo žmogiškaisiais ištekliais ir organizaciniais
sprendimais.
4.17. Kur galima rasti daugiau informacijos apie projektą? Pateikiamos nuorodos į projekto
svetainę ar internete esančius pranešimus bei publikacijas apie projektą (įskaitant užsienio kalbomis)
Informacija apie projekto įgyvendinimą skelbta Šiaulių aps. VPK, Policijos departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių rajono savivaldybės interneto
svetainėse, vietinėse žiniasklaidos priemonėse. Prevenciniuose leidiniuose nurodyta, kad jie išleisti
įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamą prevencinį projektą ,,Šiaulių rajonas kuria
saugumo formulę“. Išsami informacija apie projektą ir jo priemones yra socialinio tinklo Facebook
Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnų paskyroje.
4.18. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija.
Projekto sėkmę patvirtina ir tai, kad jis tapo tęstiniu. 2018 metais Šiaulių rajono savivaldybė
skyrė 6000 eurų jo įgyvendinimui. Be to, savivaldybės lėšomis 2018 metais Kuršėnų mieste bus
įrengtos ir aptarnaujamos 3 naujos vaizdo stebėjimo kameros.

___________

