NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
(PROGRAMŲ) 2008 METŲ KONKURSO REZULTATAI

2008 m. gegužės 26 d. Vidaus reikalų ministerija paskelbė 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, rezultatus.
Renginys vyko Vilniaus m. aikštėje priešais Valdovų rūmus. Jame dalyvavo projektus
konkursui pateikusių įstaigų, organizacijų, kitų suinteresuotų institucijų ir visuomenės atstovai.
Konkursą organizavo Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2007 metais
Lietuvoje vykdytą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą). Toks
konkursas organizuojamas jau trečią kartą.
Šių metų konkurso temos buvo šios:
1. Eismo saugumo didinimas (perspėjimo, kontrolės, informacinės ir kitos priemonės,
padedančios spręsti eismo saugumo problemą konkrečioje vietovėje).
2. Saugumo viešosiose vietose gerinimas, panaudojant technines, aplinkos planavimo ir
organizacines priemones (tvarkos atitinkamose miesto teritorijose priežiūra ir valdymas, miesto
teritorijų planavimas ar renovavimas įrengiant gyventojų saugumą didinančius elementus, teritorijų
sutvarkymas, apšvietimo, vaizdo stebėjimo ir kitų techninių priemonių, padedančių sukurti
saugesnę aplinką, įrengimas).
3. Bendruomenių iniciatyvos kuriant saugią aplinką (vietos bendruomenės veiksmai savo
gyvenamosios aplinkos saugumui gerinti).
4. Verslo atstovų iniciatyvos nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijoje.
Konkursui projektus galėjo pristatyti asociacijos (nevalstybinės organizacijos), valstybės ir
savivaldybių institucijos bei įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, bendruomenės.
Vidaus reikalų ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-98 sudaryta speciali komisija
įvertino projektus ir išrinko geriausią projektą, parengė pasiūlymus dėl projektų rengėjų skatinimo.
Vidaus reikalų ministras komisijos pasiūlymams pritarė.
Konkurso metu geriausiais 2007 metais Lietuvoje vykdytais nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos projektais išrinkti šie projektai:

„Eismo klasė“ (konkurso laimėtojas), rengėjas – UAB „Hansa lizingas“
Projekto esmė – moksleivių informavimo apie saugų eismą projektas, sudarant galimybę
projekto dalyviams praktiškai įtvirtinti teorines žinias, tam parengtas specialus automobilis. Šis
projektas unikalus savo tęstinumu ir realia praktine nauda visuomenei. Visoje šalyje vykdomas
projektas skirtas IV-ų klasių moksleiviams. Jis ypatingas tuo, kad kompetentingai parengtų
instruktorių komanda mokiniams pasakoja apie saugų eismą, demonstruodami praktines situacijas
keliuose su specialiai paruoštu automobiliu. Projektas pripažintas sektinu pavyzdžiu kitiems
būsimiems konkurso dalyviams. Projekto partneriai ir rėmėjai: Almos Adamkienės labdaros ir
paramos fondas, UAB „Veho“, Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamentas, Agentūra
„Zebra“, UAB „Rinkos resursai“.
Renginio metu buvo pristatytas UAB „Hansa lizingo“ specialiai projektui „Eismo klasė“
parengtas automobilis.

 „Saugaus eismo prevencija audio-video ir vizualinės informacijos perdavimo
priemonėmis“, rengėjas – Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas
Projekto esmė – kelių eismo taisyklių pažeidėjų prevencinis informavimas audio ir video
priemonėmis apie neigiamas taisyklių nesilaikymo pasekmes. Projekto partneriai ir rėmėjai:
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės
Saugaus miesto departamentas.


„Saugi bendruomenė“, rengėjas – Panevėžio rajono Naujamiesčio piliečių draugija
Projekto esmė – saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas koordinuotais bendruomenės narių
ir partnerių veiksmais. Projekto partneriai ir rėmėjai: Naujamiesčio seniūnija, Naujamiesčio
policijos nuovada, Naujamiesčio kultūros centras – galerija, Panevėžio kredito unija.


„Sporto mėgėjų klubas“, rengėjas – Pakruojo rajono Degesių pagrindinė mokykla
Projekto esmė – mokinių užimtumo organizavimas įtraukiant į veiklą tėvus, mokytojus,
bendruomenės narius. Projekto partneriai ir rėmėjai: Pakruojo rajono policijos komisariatas,
Degesių žemės ūkio bendrovė, Degesių kaimo bendruomenė.
 „Šiaurės klanas-5“, rengėjas – viešoji įstaiga Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie
Pakruojo rajono policijos komisariato
Projekto esmė – vaikų ir jaunimo užimtumo projektas, aktyvaus stovyklavimo forma ugdant
savarankiškumą ir darbštumą, bendravimo įgūdžius. Projekto partneriai ir rėmėjai: Sporto klubas
„Cunami“, AB „Dolomitas“, VĮ Pakruojo miškų urėdija, Pakruojo rajono savivaldybė.
UAB „Hansa lizingui“ – kaip konkursą laimėjusio projekto rengėjui – Vidaus reikalų
ministerija skyrė 6 tūkst. litų premiją. Kitiems keturiems projektų rengėjams skirtos
paskatinamosios 2 tūkst. litų premijos. Visiems projektų rengėjams buvo įteikti padėkos raštai ir
vidaus reikalų ministerijos suvenyrai.
Renginyje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras.

Akimirka iš renginio – http://www.vrm.lt/index.php?id=131&backPID=4&tt_news=1630&

