ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PROJEKTO,
TEIKIAMO NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSUI, PARAIŠKA
2018-02-28 Nr. 40-ILŠiauliai
1. Projekto pavadinimas:
„Dabar rėmėjas, netrukus pareigūnas“.
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 2017-10-10, projekto pabaigos data 2017-10-10;
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:
Edukacinė-prevencinė dienos stovykla, skirta Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau – Šiaulių aps. VPK) policijos komisariatų jauniesiems policijos rėmėjams. Vyks
išmaniosios orientacinės varžybos ir „Protų mūšis“ su teorinių žinių patikrinimu ir praktinių įgūdžių
ugdymu. Dalyviai įgis naujų žinių, bus supažindinti su pasikeitusiais ir naujausiais Lietuvos
Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, suvoks įvairių problemų sprendimo būdus, taps neabejingi
kitų problemoms, patys savarankiškai vykdys švietėjišką veiklą mokyklose ir teiks reikalinga
informaciją policijos pareigūnams.
4.3. informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją didinimo:
Propaguojama jaunųjų policijos rėmėjų ir policijos rėmėjų savanoriška veikla, skatinama
vaikus ir jaunimą joje dalyvauti. Organizuojant veiklą šioje srityje numatyta bendradarbiauti su
moksleivių ir jaunimo organizacijomis, mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, vaikų dienos
centrais, neformaliojo švietimo įstaigomis.
4.4. esamos situacijos (problemos) analizė:
a) pastaruoju metu Lietuvos viešojoje erdvėje pastebima, kad smurtas ir patyčios tarp
paauglių vis labiau įsigali kaip savo nuomonės reiškimo ir problemų sprendimo būdas.
b) per 2016/2017 mokslo metus vien Šiauliuose nustatyti 3 atvejai, kai mokiniai su savimi
mokyklose turėjo psichotropinių medžiagų. Kadangi disponavimo psichotropinėmis medžiagomis
atvejų vis daugėja, problemai spręsti reikalinga ir visuomenės pagalba.
c) augant emigrantų skaičiui, statistiškai didžiausią išvykusiųjų dalį sudaro jaunimas.
Kadangi jiems trūksta patirties ir žinių, jie dažniausiai tampa prekybos žmonėmis aukomis.
4.5. projekto tikslas:
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Gerinti saugumo situaciją Šiaulių apskrityje, kurti saugesnę gyvenamąją aplinką įtraukiant
kuo daugiau jaunimo. Padėti jaunajam policijos rėmėjui suvokti jo pagalbos svarbą bei išmokyti
praktiškai pritaikyti įgautas žinias.
4.6. projekto uždaviniai:
1) Vykdyti jaunimo teisinį švietimą, ugdyti pilietiškumą, tinkamo elgesio visuomenėje
įgūdžius ir atsakomybę, skatinti jaunimą užsiimti pozityvia veikla, gerinti jų užimtumą.
2) Didinti jaunų bendruomenės narių, dalyvaujančių saugios aplinkos kūrimo procese,
skaičių, suteikti jiems reikiamų žinių patyčių, smurto, prekybos žmonėmis ir kvaišalų disponavimo
užkardymo srityse.
3) Populiarinti policijos pareigūno profesiją.
4) Formuoti neigiamas nuostatas į smurtinį elgesį tarpusavyje ir artimoje aplinkoje, suteikti
žinių apie sveikų tarpusavio santykių kūrimą.
4.7. teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas:
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 atsižvelgta į tikslinės grupės dalyvių asmeninę patirtį, žinias bei
norimus pasiekti rezultatus. Jaunieji policijos rėmėjai buvo supažindinti su nusikalstamų veikų
bendrosios, individualiosios ir situacijų prevencijos samprata.
4.8. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų projekte,
aprašymas:
Prevencijos funkcijoms vykdyti rekomenduojamas kompleksinis įvairių metodų taikymas,
atskleidžiant teisės pažeidimų priežastis, ieškant bei parenkant veiksmingiausius ir pažangiausius jų
šalinimo būdus ir priemones.
4.9. projekto veiklos (priemonės):
1. Išmanusis orientacinis konkursas naudojant specialią mobiliąją programėlę Action
Bound. Varžybų trasoje dalyvių lauks penkios stotelės, kuriose pareigūnai pateiks skirtingas užduotis.
Jų įveikimui reiks komandinio darbo, turimų žinių pritaikymo, praktinių įgūdžių. Veiklos trukmė 4
val.
1.1. Užduotis susijusi su kvaišalų disponavimo prevencija „Nevartoju ir nerekomenduoju“
(atsakingas Radviliškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas A. Kardašius).
1.2. Užduotis „Pareigūnų kailyje“ (atsakingas Raseinių r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis
tyrėjas D. Jonaitis).
1.3. Užduotis „Smurtui ne“ (atsakinga Joniškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja D.
Kaminskienė).
1.4. Užduotis „Didžiuojuosi, kad aš kitoks“ (atsakinga Pakruojo r. PK Veiklos skyriaus tyrėja
N. Mažeikaitė).
1.5. Užduotis „Neleisk parduoti kito“ (atsakingas Šiaulių m. ir r. PK Bendruomenės
pareigūnų grupės tyrėjas D. Budrys).
2. Žaidimas „Protų mūšis“. Trukmė 2 val. (atsakingi Šiaulių m. ir r. PK Bendruomenės
pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja A. Mišeikienė ir tyrėjas D. Budrys).
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3. Baigiamasis renginys „Moku linksmintis be kvaišalų“ (apdovanojimai ir vakaronė su
šokių instruktoriais (linijinių šokių, hip hopo pamokėlės). Trukmė 2 val. (atsakinga Šiaulių m. ir r.
PK Bendruomenės pareigūnų grupės tyrėja J. Beržinskienė).
4.10. projekto vykdytojai:
Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. ir r. PK bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji tyrėja D.
Jakubkienė, tel. (841) 397 846, el. paštas danute.jakubkiene@policija.lt, vyresnioji tyrėja A.
Mišeikienė, tyrėjai D. Budrys ir J. Beržinskienė, Joniškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja D.
Kaminskienė, Pakruojo r. PK Veiklos skyriaus tyrėja N. Mažeikaitė, Radviliškio r. PK Veiklos
skyriaus vyriausiasis tyrėjas A. Kardašius, Raseinių r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas D.
Jonaitis.
4.11. projekto dalyviai (tikslinė grupė):
Jaunieji policijos rėmėjai, 12-18 metų amžiaus. Į projekto metu organizuojamą prevencinę
veiklą numatoma įtraukti apie 75 jaunuosius policijos rėmėjus (50 proc. iš bendro Šiaulių apskrityje
esančių jaunųjų policijos rėmėjų skaičiaus.)
4.12. vykdymo vieta:
Projektas vykdomas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimoje
teritorijoje, dalyvaujant visų Šiaulių aps. VPK policijos komisariatų jauniesiems policijos rėmėjams.
4.13. projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą
Projekto partneriu tapo Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, LT76337 Šiauliai, tel. (8 41) 596642.
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
Kadangi projekto trukmė – 1 diena, proceso vertinimą atlikti nesudėtinga. Renginio
dienotvarkė parengta labai kruopščiai. Renginio etapai vyko sklandžiai, pagal numatytą tvarką ir
kiekvienai užduočiai skirtą laiką. Konkursų ir užduočių eiga buvo filmuojama drono pagalba,
fotografuojama, kad iškilus klausimams ar ginčams būtų galima panagrinėti situaciją. Projekto
pabaigoje atlikus proceso analizę, nustatyta, kad procesas vertintinas puikiai, nes sėkmingai įvykdyti
visi suplanuoti projekto etapai, atliktos užduotys, pasiekti užsibrėžti tikslai.
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 ir poveikio vertinimas buvo atliktas projekto vykdytojų. Trumpa rezultatų bei
poveikio apžvalga pateikiama lentelėje:
Siekiamas projekto poveikis ir
laukiami rezultatai

Pasiekti rezultatai

1. Padidėjęs gaunamos informacijos iš 2017 metų pradžioje Šiaulių miesto ir rajono teritorijoje
jaunųjų policijos rėmėjų kiekis
jaunųjų policijos rėmėjų sąrašuose buvo įrašyti tik 12
policijos rėmėjų. Siekiant pritraukti kuo daugiau jaunimo
kuriant saugią aplinką prižiūrimoje teritorijoje, be šio
projekto buvo įgyvendintos kitos priemonės. Jos
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pasiteisino – per 2017 metus į jaunųjų policijos rėmėjų
gretas įsiliejo 42 jaunuoliai.
2. Pagal gautą informaciją nustatytų Dėl Šiaulių mieste ir rajone daromų pažeidimų iš jaunųjų
pažeidimų skaičiaus didėjimas.
policijos rėmėjų gauti 28 pranešimai.
3. Išaugęs
jaunųjų
rėmėjų
nepakantumas patyčioms ir smurtui,
padidėję jų gebėjimai atskirti minėtų
nusikalstamų veikų požymius ir
atsiradęs suvokimas kokių veiksmų
imtis.

2017 metais buvo vykdomi mokymai jauniesiems
policijos rėmėjams, kurių metu jie įgijo žinių bei praktinių
įgūdžių, kurias pritaikė įvairiuose renginiuose užtikrinant
viešąją tvarką. Kiekvienas jaunasis policijos rėmėjas
vidutiniškai per metus apie 16 val. vykdė patruliavimo
funkcijas.

4. Savarankiškos jaunųjų policijos Per 2017 metus jaunieji policijos rėmėjai perskaitė apie
rėmėjų švietėjiškos veiklos (t. y. 50 paskaitėlių apie saugumą bei saugų eismą
paskaitėlių) skaičiaus didėjimas.
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams.
5. Naujų jaunųjų policijos rėmėjų 2017 metais Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. ir r. PK jaunųjų
skaičiaus didėjimas.
policijos rėmėjų sąrašas pasipildė 42 asmenimis.
6. Pasiteisinus projektui, edukacinė- Kadangi vykdytas projektas sulaukė sėkmės ir
prevencinė dienos stovykla taps susidomėjimo (jame dalyvavo 75 Šiaulių aps. VPK
tęstine.
jaunieji policijos rėmėjai, kaip ir buvo planuota), atsirado
daug jaunųjų policijos rėmėjų, pareiškusių norą dalyvauti
renginyje 2018 metais (šiuo metu jau yra apie 30 paraiškų
vien iš Šiaulių m. ir r. PK prižiūrimoje teritorijoje
gyvenančių rėmėjų, tuomet kai renginys skirtas visų
Šiaulių aps. VPK policijos komisariatų rėmėjams), todėl
nuspręsta organizuoti edukacinę-prevencinę dienos
stovyklą ir 2018 metais. Projektas tapo tęstiniu.

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:
Projekto sąmatoje planuotos, gautos ir panaudotos išlaidos:
Lėšų paskirtis
Lėšų suma, Eur
Maistas ir gaivieji gėrimai

200

Taurės ir medaliai

60

Suvenyrai

120

Prizai

200

Plastikiniai rutuliukai („airsoft“ šovinukai)

30

Viso:

610

Išlaidų ir gautos naudos analizė buvo atlikta projekto vykdytojų. Visos projektui skirtos lėšos
buvo panaudotos.
Atkreiptinas dėmesys, kad ruošiantis projektui sukurtas intelektinis turtas, kuris galės būti
panaudotas ateityje, t. y. sukurta Action Bound programėlė, skirta išmaniosioms orientavimosi
varžyboms, planuojama ją naudoti įvairiuose projektuose ateityje.
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Išlaidos edukacinei-prevencinei dienos stovyklai daugiausia buvo nukreiptos intelektinei
vertei sukurti. Jaunieji policijos rėmėjai dalyvaudami renginyje įgijo naujų žinių ir praktinių įgūdžių,
buvo supažindinti su pasikeitusiais ir naujausiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais,
suvokė įvairių problemų sprendimo būdus, ateityje savarankiškai vykdys švietėjišką veiklą
mokyklose ir teiks reikalinga informaciją policijos pareigūnams.
Vertinant projekto rezultatus akivaizdu, kad ir turint nedidelį biudžetą galima pasiekti gerų,
ilgalaikių rezultatų.
4.15. paaiškinimas, kodėl projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar
priemones (iki 150 žodžių)
Edukacinę-prevencinę dienos stovyklą jauniesiems policijos rėmėjams būtent tokiu formatu
Lietuvos policija įgyvendino pirmą kartą. Nauja veiklos forma – teorijos, išmanumo, kūrybiškumo ir
praktinių veiksmų „miksas“ viename projekte. Įgyvendinant policijos projektą pirmą kartą Lietuvoje
panaudota mobilioji Action Bound programėlė, skirta ne tik orientavimuisi, bet ir užduočių atlikimui.
Drono pagalba filmuojama varžybų eiga ir po to aptariami dalyvių veiksmai bei dalinamasi gerąja
praktika.
4.16. paaiškinimas, kodėl projektą būtų galima įgyvendinti kitame kontekste (pavyzdžiui,
kitoje savivaldybėje, šalyje), įskaitant informaciją apie tai:
Projektą galima panaudoti kitame kontekste, nes jaunieji policijos rėmėjai, jų veiklos
organizavimas yra labai aktuali ir perspektyvi tema visai Lietuvos policijai. 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 (iki 150 žodžių).
Pažymėtina, kad Šiaulių aps. VPK panaudojo tik savo žmogiškuosius išteklius. Projekto
lėšos buvo skirtos renginio organizavimo pagalbinėms priemonėms, dalyvių ir nugalėtojų skatinimo
priemonėms įsigyti.
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)
Išsami informacija apie projektą ir jo priemones (įkeltos ir varžybų akimirkos) yra socialinio
tinklo Facebook Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnų paskyroje.
4.18. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija.
Tokio pobūdžio projektas Lietuvos policijoje vykdytas pirmą kartą ir jau sulaukė didelio
susidomėjimo. Kadangi vykdytas projektas sulaukė sėkmės ir susidomėjimo (jame dalyvavo 75
Šiaulių aps. VPK jaunieji policijos rėmėjai, kaip ir buvo planuota), atsirado daug jaunųjų policijos
rėmėjų, pareiškusių norą dalyvauti renginyje 2018 metais (šiuo metu jau yra apie 30 paraiškų vien iš
Šiaulių m. ir r. PK prižiūrimoje teritorijoje gyvenančių rėmėjų, tuomet kai renginys skirtas visų
Šiaulių aps. VPK policijos komisariatų rėmėjams), todėl nuspręsta organizuoti edukacinę-prevencinę
dienos stovyklą ir 2018 metais. Projektas tapo tęstiniu.
___________

