NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR
BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSO
DALYVIO PARAIŠKA
1. Projekto pavadinimas:
Visuomenės saugumo gerinimas
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 pavadinimas, juridinio asmens kodas,
adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Alytaus aps. VPK) Kodas 191008762
Adresas – Jotvingių g. 8, Alytus
Alytus LT-62116
Elektroninis paštas – alytausvpk.bud@policija.lt.
Telefonas – (8 315) 55 600
Banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)
SEB bankas, banko kodas 7044, sąskaitos numeris LT05 7044 0600 0782 7714
4. Informacija apie projektą:
4.1. Projektas tęstinis, pradėtas vykdyti 2008 m., tęsiamas kasmet, 2017 m. projekto pradžia 201709-25, projekto pabaiga 2017-12-31.
4.2. Projektas prisideda prie bendrosios nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir
nusikaltimų baimės mažinimo.
Įgyvendinant projektą daug dėmesio skiriama saugios aplinkos formavimui, saugios kaimynystės
grupių kūrimosi idėjoms, teisiniam švietimui.
Projekto veikla vykdyta pagal algoritmą: Veiklos skyriaus pareigūnai apibendrina informaciją,
gaunamą iš analitinių pažymų, susitikimų su gyventojais, bendruomenės grupėmis, kitų informacijos
šaltinių→parengiamos išvados, priimami sprendimai→organizuojami susitikimai su gyventojais,
pateikiama situacijos apžvalga, vykdomas teisinis švietimas (ugdymo įstaigose)→organizuojamos
prevencinės priemonės→policijos pajėgų paskirstymas (patruliavimo maršrutai)→vykdoma
tolimesnė aplinkos stebėsena.
Identifikavus aštrias teritorijos bendruomenės išsakytas problemas ir informacijos analizės padalinio
rengiamas analitines pažymas, organizuojamos tikslinės priemonės, tikslinami rajono patruliavimo
sektorių informaciniai biuleteniai, policijos pajėgos orientuojamos į vietas, „karštus taškus“, kuriems
skiriamas sustiprintas dėmesys. Priemonių metu tikrinamos viešos vietos, transporto priemonės,
skiriamas dėmesys saugesnės eismo dalyvių elgsenos formavimui, labiausiai neapsaugotiems eismo
dalyviams (pėstiesiems, vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms).
Švietimo ir ugdymo įstaigose vykdomas teisinis švietimas, skaitomos paskaitos, dalyvaujama
susitikimuose su pedagogais, socialiniais darbuotojais, moksleiviais ir jų tėvais.
4.3. Projektas prisideda prie gyventojų informuotumo apie nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų prevenciją didinimo.
Susitikimuose su savivaldybės administracijos, seniūnijų atstovais, gyventojais, rajono ugdymo
įstaigų moksleiviais, socialiniais pedagogais, policijos rėmėjais pagal poreikį ir tikslines grupes

teikiama informacija apie rajono kriminogeninę situaciją, saugios aplinkos formavimo galimybes ir
būdus, vyraujančias nusikalstamumo tendencijas ir būdus, galimybes nuo jų apsisaugoti.
Susitikimuose su gyventojais bei elektroninėmis ryšio priemonėmis teikiama informacija teisės
pažeidimų prevencijos klausimais, vykdoma informacijos apie teikiamas viešąsias ir administracines
paslaugas, policijos pareigūnų, prižiūrinčių atitinkamas teritorijas, kontaktinių duomenų teikimas.
4.4. Esamos situacijos analizė.
Viena iš prioritetinių Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos krypčių
– didinti gyventojų saugumą jų gyvenamojoje aplinkoje.
2017 m. Vidaus reikalų ministerijos organizuotos gyventojų apklausos duomenimis
Alytaus aps. VPK prižiūrimoje teritorijoje 92 proc. respondentų jaučiasi saugiai (Lietuvoje 77 proc.).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis Alytaus rajono savivaldybėje 2017 m.
gyveno 26 tūkst. 563 nuolatiniai gyventojai.
2016 m. sausio – gruodžio mėn. Alytaus rajone užregistruota 396 nusikalstamos veikos
(2015 m. – 548 nusikalstamos veikos). Įvykdyti 23 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai (2015 m. –
47). Alytaus rajono viešose vietose užregistruota 21 nusikalstama veika (2015 m. – 19), 19
nusikalstamų veikų padarytos nepilnamečių arba jiems dalyvaujant (2015 m. – 40), neblaivūs
asmenys padarė 67 nusikalstamas veikas (2015 m. – 31), 5 – anksčiau teisti (2015 m. – 22), 12 –
nusikalstamos veikos padarytos asmenų grupės (2015 m.– 53).
2017 m. sausio‒gruodžio mėn. Alytaus rajone užregistruota 385 nusikalstamos veikos, 52,2
proc. jų ištirta. Lyginant su 2016 m. 7 atvejais mažiau užregistruota sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų, viešosios tvarkos pažeidimų, vagysčių, nepilnamečių padarytų nusikaltimų. Viešose
vietose padarytų nusikaltimų skaičius nepakito.
Alytaus rajono teritorijoje daugiausiai fiksuojama pažeidimų, susijusių su kelių transporto
priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimais – tai sudaro apie 26 proc. visų registruotų pranešimų.
Taip pat daug pranešimų fiksuojama dėl smurto artimoje aplinkoje bei neklasifikuotų pranešimų.
Vagystės sudaro apie 8 proc. Pagal dominuojančias savaitės dienas – rajono teritorijoje daugiausiai
teisės pažeidimų užfiksuojama savaitgaliais, pagal laiką − nuo 12−15 val. bei vakare nuo 20 val.
iki 23 val.
Atlikus analizę pagal Policijos registruojamų įvykių registro duomenis nustatyta, kad Alytaus
rajone daugiausia pranešimų dėl įvairių teisės pažeidimų registruojama Alytaus, Alovės ir Simno
seniūnijose. Saugiausia − Raitininkų seniūnija.
Nemažai dėmesio ir indėlio reikalauja Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymo įgyvendinimas. 2016 m. policijos pareigūnai reagavo į 468 pranešimus apie
smurtą artimoje aplinkoje, daugiausia pranešimų apie tokio pobūdžio teisės pažeidimus gauta iš
Simno, Butrimonių, Miroslavo seniūnijų. 2017 m. gauti 603 pranešimai, daugiausia iš Alytaus ir
Alovės seniūnijų teritorijų. Tendenciją lemia didėjantis visuomenės teisinis švietimas,
informuotumas, mažėjanti tolerancija šiam socialiniam reiškiniui.
Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis Alytaus rajono savivaldybėje užregistruoti 47
eismo įvykiai (2016 m. 42), žuvo 7 žmonės, sužeisti 73 (2016 m. atitinkamai 3 ir 54). Saugiam
eismui užtikrinti pagrindinis kriterijus yra ne policijos veikla, o pačių eismo dalyvių sąmoningumas
ir elgesio kultūra. Tačiau būtina vykdyti kryptingą edukacinę veiklą, vykdyti teisinį švietimą,
priminti atsakomybes, siekiant ugdyti vaikų saugaus eismo kultūros įgūdžius.
Skiriama dėmesio gyventojų savisaugos iniciatyvų palaikymui ir stiprinimui, skatinamas
saugios kaimynystės grupių kūrimasis vietos bendruomenėse, siekiama koordinuoti jų veiklą.
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje įkurtos 62 saugios kaimynystės grupės. Manytina, kad
daugiau dėmesio turėtume skirti saugių kaimynysčių grupių veiklai plėsti, o ne tik didinti jų skaičių.
4.5. Projekto tikslas
Didinti Alytaus rajono gyventojų saugumą jų gyvenamojoje teritorijoje.
4.6. Projekto uždaviniai
Vykdyti prevencinę komunikaciją:
- vykdyti teisinį švietimą mokyklinio amžiaus vaikams;
- organizuoti vaikų piešinių konkursą „Policija vaiko akimis“;

- formuoti pradinių klasių moksleivių saugaus elgesio kelyje, gatvėje įgūdžius;
- saugios kaimynystės grupių kūrimo idėjų propagavimas rajono savivaldybės seniūnijose;
- organizuoti prevencines priemones, susitikimus.
Stiprinti atokiose vietovėse gyvenančių vienišų senolių saugumo jausmą.
4.7. Teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas
Projektas − tęstinis, vykdomas jau 13 m. Pagrindinės tikslinės grupės − moksleiviai, įvairios
bendruomenės grupės, savanoriauti linkę gyventojai, senjorai − išlieka kaip pagrindinės. Projektas
orientuotas į platų rajono socialinių subjektų ratą − rajono savivaldybė, atskiros bendruomenės
grupės, moksleiviai, jų tėvai, socialiniai pedagogai, individualūs asmenys. Bendrosios prevencijos
veiklos sritys − teisinis švietimas, saugaus eismo stiprinimas, visuomenės pasitikėjimo policija
didinimas ir policijos pareigūno profesijos įvaizdžio gerinimas, gyventojų savisaugos iniciatyvų
palaikymas ir stiprinimas, savanoriškos veiklos organizavimas, policijos ir bendruomenės
komunikacijos skatinimas − išlieka pagrindinėmis nežiūrint į policijos veiklos pokyčius ir laikmetį.
Apčiuopiami vykdomos nusikalstamų veikų prevencijos priemonių rezultatai matomi ir juntami ne
iškart. Bendradarbiavimas su visuomene, pasitikėjimo policija, pilietiškumo ugdymas, visuomenės
savimonės skatinimas yra ilgo nuolatinio darbo reikalaujantys procesai, todėl veikla šiose srityse turi
būti vykdoma nuosekliai ir nepertraukiamai. Todėl laikomasi tęstinumo ir lankstumo principo.
Laikomasi kompleksiškumo principo, organizuojama skirtingos, bet vieną bendrą tikslą turinčios
prevencinės priemonės: tiek vykdant teisinį švietimą, tiek organizuojant renginius, susitikimus su
skirtingomis tikslinėmis grupėmis, skleidžiant saugios aplinkos formavimo idėjas, siekiama stiprinti
saugumą gyvenamojoje teritorijoje. Pasirinktą prevencijos projekto būdo ir priemonių tinkamumą
grindėme šios veiklos srities teorinėmis žiniomis ir empirine praktika. Nusikalstamų veikų
prevencijai taikytos Lietuvoje įprastai naudojamos prevencinės priemonės.
4.8. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo, naudojamo projekte,
aprašymas
Rengiant projektą buvo stengiamasi identifikuoti ir formuluoti problemas, kurioms panaikinti arba
bent sumažinti būtų taikomas prevencinis poveikis. Analizuoti bendri prižiūrimos teritorijos
statistiniai duomenys ir pagal rajono savivaldybės seniūnijas. Atsižvelgiant į finansavimą ir lėšų
pervedimo datą, iškeltus uždavinius, parinkti realūs, nesudėtingi kriterijai. Numatytas ir aptartas
veiksmų planas. Planuoti pasiekti rezultatai vertinti (ir dar tebevertinami viduje), analizuojant
statistinių duomenų ir pačių vykdytojų organizuotos apklausos duomenis.
4.9. Projekto veiklos (priemonės)
Vykdyta prevencinė komunikacija, lankytasi Alytaus rajono savivaldybės seniūnijose, ugdymo
įstaigose, dalinta informacinė dalomoji medžiaga dėl smurto artimoje aplinkoje, patyčių, prekybos
žmonėmis, atsakomybės už psichotropinių medžiagų naudojimą, saugaus eismo, teisinio švietimo
(atsakomybių), turto apsaugos, antikorupcijos, saugaus pirotechnikos gaminių naudojimo ir kt.
aktualiomis temomis.
Alytaus rajono seniūnijose, švietimo įstaigose, bendruomenėse 2017 m. organizuota virš 70 įvairių
prevencinių priemonių, susitikimų.
Saugaus eismo prevencijos priemonės.
Daug dėmesio skirta Alytaus rajono ikimokyklinio amžiaus vaikams. Gruodžio mėn. aplankyti
Butrimonių, Daugų, Simno, Miroslavo gimnazijų ir Alovės pagrindinės mokyklos Venciūnų
ikimokyklinių skyrių vaikai. Šioms ugdymo įstaigoms įteiktos liemenės su šviesą atspindinčiais
elementais, spalvinimo knygelės ir pieštukai.
Alytaus rajono švietimo įstaigose organizuotos edukacinės akcijos „Pasigamink atšvaitą
pats“ (Daugų technologijos ir verslo mokykloje, Ūdrijos mokykloje, Punios pagrindinio ugdymo ir
daugiafunkciame skyriuje, Krokialaukio, Miroslavo ir Pivašiūnų gimnazijose), pažintinė ekskursija
į policijos pastatą, esantį Dauguose.
2017 m. Saugaus eismo klasėje Alytaus rajono moksleiviams organizuota 20 praktinių užsiėmimų
saugaus eismo tema, dalinti atšvaitai ir knygelės.
Alytaus rajono pradinių klasių mokiniams organizuotas piešinių konkursas „Policija vaiko akimis“.
Mokyklos pristatė virš 100 vaikų piešinių. Bendradarbiaujant su Alytaus dailės mokykla, išrinkti

konkurso laimėtojai. Vaikams skirtos dovanos iš Kakės Makės serijos knygų, spalvinimo albumų ir
nuotraukų. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti 2018 m. sausio mėn., iš atrinktų geriausių
moksleivių piešinių sudarytas ir išleistas 2018 m. kalendorius. Jis įteiktas konkurso nugalėtojams, jų
klasėms, mokykloms.
Skleistos saugios gyvenamosios aplinkos formavimo idėjos.
Gerinant saugios kaimynystės idėjų sklaidą, iš Alytaus rajono savivaldybės finansuojamo projekto
lėšų įsigyta USB atmintinių, jose patalpinta informacija apie saugios kaimynystės grupių steigimo
naudą, Seniūnaičio žinynas, bendruomenės pareigūnų kontaktai ir kt. Atmintinės išdalintos
seniūnams, seniūnaičiams. Alytaus rajone įkurta ir veikia 62 saugios kaimynystės grupės.
Aktyviausiai saugią aplinką formuojančioms rajono bendruomenėms paskatinti įsigyta lauko
šviestuvų su judesio davikliais. Nebuvo keliamas tikslas įsteigti kuo daugiau naujų saugios
kaimynystės grupių, o labiau domėtis jau sukurtų veikla, iniciatyvomis ir poreikiais.
Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus aps. VPK ir UAB „AKTKCˮ (toliau – Apsaugos centras)
nuo 2009 m. įgyvendina prevencinį projektą. Universali pagalbos iškvietimo sistema leidžia vienu
mygtuko paspaudimu ar automatiškai suveikus tam tikriems davikliams inicijuoti ryšį su visą parą
dirbančiais stebėjimo pulto operatoriais, kurie valdo pagalbos prašymus ir nukreipia juos
atitinkamoms specialiosioms tarnyboms bei koordinuoja tarnybų atvykimą į nelaimės vietą.
Pagalbos iškvietimo metu su pagalbos prašymu automatiškai gaunamos buvimo vietos koordinatės
ir kita svarbi informacija, leidžianti sutrumpinti tarnybų reagavimo laiką, o kartu sumažinti žalos
asmens sveikatai mastą ar net žalos aplinkai dydį. Pasirašyta pagalbos paslaugų teikimo sutartis, už
teikiamas paslaugas moka Alytaus rajono savivaldybė. Su vieno mygtuko pagalbos įrenginio
turėtojais pasirašomos atskiros sutartys, Alytaus rajone tokias sutartis pasirašę 30 gyventojų.
Aplankyti garbaus amžiaus senoliai, kuriems teikiama tokios pagalbos paslauga, patikrinti pagalbos
įrenginiai, jų veikimas, domėtasi, ar operatyviai sulaukiama pagalbos, suteikta informacija apie
asmens ir jo turto saugumą, senoliai išklausyti, atsakyta į jiems rūpimus klausimus.
Parengta dalomoji informacinė medžiaga, įsigyta priemonių policijos prevencinei komunikacijai ir
švietėjiškai teisinei veiklai vykdyti (laminatorius, mobilusis informacinis stendas, brožiūrų stendas su
stalviršiu).
4.10. Projekto vykdytojai − Alytaus aps. VPK Veiklos skyriaus pareigūnai.
4.11. Projekto dalyviai (tikslinė grupė) − Alytaus rajono bendruomenė (moksleiviai, švietimo
įstaigos, seniūnijų darbuotojai, atokiose sodybose, vienkiemiuose gyvenantys senoliai, ).
4.12. Vykdymo vieta − Alytaus rajono savivaldybės teritorija.
4.13. Projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą
UAB AKTKC, VĮ „Alytaus regiono keliai“, Alytaus miesto teatras. Su dviem pastaraisiais buvo
organizuota prevencija saugaus eismo srityje. Mokyklinio amžiaus vaikai mokyklose buvo lankomi
su Alytaus miesto teatro 2 tetralizuotomis edukacinėmis programomis saugaus eismo tema.
4.14. Projekto rezultatai:
4.14.1. Informacija apie proceso vertinimą (nustatyti proceso rodikliai, kas atliko vertinimą,
kokie pagrindiniai rezultatai).
Iš šalies vertinimas nebuvo atliktas.
Atlikta savianalizė, vidinis aptarimas dėl žmogiškųjų išteklių, kompetencijos. Pagrindinius projekto
proceso rodiklius – organizuoti edukaciniai užsiėmimai, organizuoti susitikimai, teisinio švietimo
teminiai renginiai, atnaujinta atskirų temų dalomoji medžiaga, − vertinama teigiamai. Šalutinis
proceso rodiklis – įsigyta naujų priemonių (laminatorius, mobilusis informacinis stendas, brošiūrų
stendas su stalviršiu).
4.14.2. Rezultatų ar poveikio vertinimas
Iš šalies projekto rezultatų vertinimas nebuvo atliktas.
Įgyvendinus projektą:
-stiprėja visuomenės saugumo jausmas, pasitelkiama vis daugiau aktyvių Alytaus rajono
bendruomenių narių;
2017 m. Vidaus reikalų ministerijos organizuotos gyventojų apklausos duomenimis Alytaus aps.
VPK prižiūrimoje teritorijoje 92 proc. respondentų jaučiasi saugiai (Lietuvoje 77 proc.). Neturime

konkrečių duomenų apie respondentų, gyvenančių Alytaus rajone, dalyvavimą apklausoje, tačiau
tikėtina, kad projekto įgyvendinimas prisidėjo prie aukšto prižiūrimoje teritorijoje gyvenančių
asmenų saugumo jausmo;
- didėja piliečių sąmoningumas, pilietiškumas, pasitikėjimas policija ir noras bendradarbiauti su
teisėsaugos institucijomis, užtikrinant pačių saugumą;
Rengiant projektą organizuota miesto ir rajono savivaldybių gyventojų apklausa
(https://apklausa.lt/f/saugios-aplinkos-kurimas-alytaus-mieste-ir-rajonecx3dj3c/answers/new.fullpage). 67 proc. respondentų nurodė, kad saugiai jaučiasi gyvenamojoje
vietovėje, 81, 9 proc. - sutiktų padėti policijai, kuriant saugią aplinką gyvenamojoje vietovėje. Į
klausimą „Kokie Jūsų santykiai, sprendžiant saugumo problemas gyvenamojoje vietovėje, su
policija“ gerais įvertino 56 proc. dalyvavusiųjų apklausoje, neblogais – 34 proc.
Įgyvendinant projekte numatytas priemones (teisinio švietimo vykdymas, gyventojų konsultavimas,
susitikimai su bendruomenės nariais ir kt.) skatina gyventojus bendradarbiauti su policijos įstaiga ir
informuoti apie teisės pažeidimus. Policijos registruojamų įvykių registre apie Alytaus rajono
savivaldybės seniūnijose įvykusius įvairius teisės pažeidimus 2016 m. užregistruota 1410
pranešimų, o 2017 m. - 4502.
Projekte numatytos ir įgyvendintos priemonės prisidėjo prie kuriamos saugesnės gyvenamosios
aplinkos, policijos, savivaldos ir visuomenės bendradarbiavimo stiprinimo.
4.14.3. Išlaidų ir gautos naudos analizė
Projektui įgyvendinti panaudota 5800 Eur.
Projektas prisidėjo prie saugios aplinkos formavimo Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.
Didėjantis ir aktyvus rajono bendruomenės narių teisinis švietimas, informuotumas prisideda prie
bendrosios nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir nusikaltimų baimės mažinimo, skatina
pilietiškumą ir teisės pažeidimų netoleravimą. Policijos registruojamų įvykių registre apie Alytaus
rajono savivaldybės seniūnijose įvykusius įvairius teisės pažeidimus 2016 m. užregistruota 1410
pranešimų, o 2017 m. - 4502. Daugiausiai pranešimų sulaukiama apie Kelių eismo taisyklių
pažeidimus, kitus viešosios tvarkos pažeidimus, triukšmą, konfliktus viešojoje vietoje, smurtą
artimoje aplinkoje ir kt. Atsižvelgiant į pranešimus, sustiprinama vietų, kur dažniausiai vyksta teisės
pažeidimai, kontrolė ir pan.
Atliktos apklausos dėl Alytaus miesto ir rajono gyventojų saugumo jausmo gyvenamojoje
teritorijoje, 81, 9 proc. respondentų atsakė, kad sutiktų padėti policijai, kuriant saugią aplinką
gyvenamojoje vietovėje. Sulaukiama vis daugiau besidominčių policijos rėmėjų veikla.
Mažėja registruojamų nusikalstamų veikų: 2016 m. sausio – gruodžio mėn. Alytaus rajone
užregistruota 396 nusikalstamos veikos (2015 m. – 548 nusikalstamos veikos), 2017 m. tuo pačiu
laikotarpiu − 385.
4.15. Ar projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar priemones Pagal naudotas priemones projektas yra tradicinis
4.16. Ar projektą galima įgyvendinti kitame kontekste:
4.16.1. Kaip ir kieno šis projektas buvo finansuojamas − projektą finansavo Alytaus rajono
savivaldybės administracija. Pasirašyta savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis
4.16.2. Su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais susijusios išlaidos − 5800 Eur
4.17. Kur galima rasti daugiau informacijos apie projektą?
Informacija apie vykdytas prevencines priemones buvo skelbiama Alytaus rajono savivaldybės
interneto svetainėje, Alytaus rajono ugdymo įstaigų svetainėse, Alytaus aps. VPK interneto
svetainėje, regioninėje žiniasklaidoje: http://www.butrimoniumokykla.lt/index.php?limitstart=30;
http://www.butrimoniumokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=927:qmusvienija-futbolasq; https://www.dtvm.lt/index.php/naujienos/527-sveciai-is-alytaus-apskr-vpk;
https://www.dtvm.lt/index.php/naujienos/522-doze-sveikatingumo;
https://www.dtvm.lt/index.php/naujienos/518-mes-zinosime-kaip-elgtis;
http://www.danielius.net/straipsniai/piesiniu-konkursas-pivasiunuose-policija-vaiko-akimis;
http://www.danielius.net/straipsniai/daugu-vlado-mirono-gimnazijos-mokiniu-isvyka-i-saugauseismo-klase
4.18. Kita svarbi, su projektu susijusi informacija −

