NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
2009 METŲ KONKURSO REZULTATAI

Vidaus reikalų ministerija, vykdydama vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1V-97 patvirtintų Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso
(toliau – konkursas) nuostatų reikalavimus, 2009 m. vasario–balandžio mėn. organizavo konkursą,
siekdama nustatyti geriausią 2008 m. Lietuvoje vykdytą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektą (programą).
Konkurse galėjo dalyvauti 2008 m. vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas) nusikaltimų ir
kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-97 patvirtintų konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir Vidaus reikalų ministerijos
šiais metais skelbiamas konkurso temas:
1. Nepilnamečių teisės pažeidimų prevencija bendruomenėje, naujoviškų metodų ir
priemonių taikymas.
2. Teistų asmenų įtraukimas į visavertį gyvenimą laisvėje.
3. Turtinių nusikaltimų prevencija.
4. Bendruomenės iniciatyvos kuriant saugią aplinką.
5. Tvarkos ir saugumo viešosiose vietose stiprinimas.
Iki nustatyto termino – 2009 m. kovo 2 d. – Vidaus reikalų ministerija gavo 35 paraiškas
dalyvauti konkurse. Iš jų 29 projektai atitiko konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir Vidaus reikalų
ministerijos paskelbtas konkurso temas.
Projektus vertino vidaus reikalų ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-98 sudaryta
Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkurso vertinimo komisija (toliau – komisija)
pagal šiuos kriterijus:
1. Projektu siekiama spręsti gyvenamosios vietovės bendruomenei, savivaldybei, regionui ar
šaliai aktualią problemą.
2. Projekto rengėjo, valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, asociacijos ar mokslo ir
studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo įvertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai, jų
teigiamas poveikis visuomenės saugumui.
3. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą
siekiama įtraukti visuomenę.
4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.
5. Projekto naujoviškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Komisija, įvertinusi konkursui pateiktus projektus, geriausiais 2008 m. Lietuvoje vykdytais
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektais išrinko šiuos projektus:
 „Gyvenimo spalvos“ (konkurso laimėtojas), rengėjas – Kėdainių policijos centras;
 „Aš pats kuriu savo ateitį“, rengėjas – VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui;
 „Inspektorius Liūtas pataria“, rengėjas – Vilniaus apskr. VPK;
 „Žvilgsnis“, rengėjas – Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla.
2009 m. gegužės 28 d. 11 val. Vilniaus m. Katedros aikštėje buvo paskelbti konkurso rezultatai.
Geriausių projektų rengėjai buvo apdovanoti padėkos raštais ir simbolinėmis premijomis.
Renginio metu buvo pristatyti geriausi projektai, šventės dalyviai galėjo pabendrauti su
inspektoriumi Liūtu, kuris organizavo pamokėlę vaikams, Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos vaikai
pristatė jų pačių parengtą ir išleistą prevencinį kalendorių, Kėdainių policijos centras pademonstravo
įdomią vizualinę medžiaga, VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui solistės atliko keletą
nuotaikingų dainų. Renginio metu šventės dalyviams grojo VRM Reprezentacinis pučiamųjų orkestras,
buvo galima apžiūrėti policijos prevencinį autobusą.
Akimirka iš renginio – http://www.vrm.lt/index.php?id=131&backPID=4&tt_news=2125&

