NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
2007 METŲ KONKURSO REZULTATAI
2007 m. gegužės 28 d. Vidaus reikalų ministerijoje paskelbti konkurso, vykusio pagal
vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97 patvirtintus Nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatus, rezultatai.
Renginyje dalyvavo konkurso dalyviai, konkurso vertinimo komisijos nariai, policijos
įstaigų, savivaldybių institucijų ir kitų organizacijų, dirbančių nusikaltimų prevencijos srityje,
darbuotojai.
Konkursą organizavo Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2006
metais Lietuvoje vykdytą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą). Tai
jau antrasis toks konkursas – pirmasis vyko 2006 m. ir jo metu buvo vertinami 2005 metais
vykdyti projektai.
Visose pažengusiose valstybėse nusikaltimų prevencijai teikiamas prioritetas. Valstybei ir
visuomenei yra daug naudingiau užkirsti nusikaltimams kelią, pašalinant jų priežastis ir sąlygas,
negu vėliau likviduoti nusikaltimų sukeltus padarinius. Todėl Vidaus reikalų ministerija,
organizuodama Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkursus,
siekia:
1) pabrėžti nusikaltimų prevencijos svarbą ir propaguoti projektų, kuriais siekiama
užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams bei mažinti nusikalstamumą, rengimą ir
vykdymą;
2) skatinti geriausių projektų rengėjus, siekiant į nusikaltimų prevenciją įtraukti kuo
daugiau subjektų;
3) skleisti teigiamą praktiką nusikaltimų prevencijos srityje, informuojant visuomenę apie
geriausius šios veiklos projektus.
Konkurse galėjo dalyvauti 2006 metais vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas)
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis konkurso nuostatų
nustatytus reikalavimus bei Vidaus reikalų ministerijos šiais metais paskelbtas konkurso temas:
1. Jaunimo iniciatyvos vaikų ir jaunimo nusikaltimų prevencijos bei vaikų saugumo
didinimo srityse.
2. Smurto viešosiose vietose prevencija.
3. Turtinių nusikalstamų veikų prevencija.
Konkurso temos buvo parinktos, atsižvelgus į 2006 m. gruodžio mėn. Vidaus reikalų
ministerijos užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų reprezentatyvios sociologinės apklausos
rezultatus: gyventojai nepilnamečių, smurtinius ir turtinius nusikaltimus nurodė kaip svarbiausias
Lietuvai ir jiems asmeniškai didžiausią nerimą keliančias viešojo saugumo problemas.
Konkursui projektus galėjo pristatyti asociacijos (nevalstybinės organizacijos), valstybės
ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai,
bendruomenės.
Iki nustatyto termino – š. m. kovo 1 d. – Vidaus reikalų ministerija gavo 47 paraiškas
dalyvauti konkurse. Iš jų tik 23 projektai atitiko konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir
Vidaus reikalų ministerijos paskelbtas konkurso temas.
Vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1V-80 sudaryta speciali komisija
įvertino projektus ir išrinko geriausią projektą, parengė pasiūlymus dėl projektų rengėjų skatinimo.
Vidaus reikalų ministras komisijos pasiūlymams pritarė.
Konkurso metu geriausiais 2006 metais Lietuvoje vykdytais nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos projektais išrinkti šie projektai:



„Savojo kelio beieškant“ (konkurso laimėtojas), rengėjas – Kėdainių rajono policijos
komisariatas;
„Mes planuojam – mes padarysim“, rengėjas – Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities




Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 10-a Kėdainių jaunųjų šaulių kuopa;
„Kino gurmanų klubas“, rengėjas – Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus
gimnazija;
„Forumo teatras nusikalstamumo prevencijoje“, rengėjas – viešoji įstaiga „Menų ir
mokymo namai“.

Kėdainių rajono policijos komisariatui – kaip konkursą laimėjusio projekto rengėjui –
Vidaus reikalų ministerija skyrė 4 tūkst. litų premiją. Kitiems trims projektų rengėjams skirtos
paskatinamosios 2 tūkst. litų premijos. Visiems keturiems geriausiais pripažintų projektų
rengėjams buvo įteikti Vidaus reikalų ministerijos padėkos raštai.
Renginio metu pranešimus nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos klausimais
skaitė viešosios įstaigos Nusikaltimų prevencijos Lietuvoje centro, Lietuvos jaunimo turizmo
centro, Policijos departamento prie VRM ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

