NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIO PARAIŠKA
1. Projekto pavadinimas
„Saugus kaimynas – saugus aš“
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 (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita.
Projekto vykdytojas: Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (kodas 191008577)
Adresas: Kauno g. 6, LT 91154 Klaipėda
telfonas: (8-700) 61652
El.paštas: aurelija.studencova@policija.lt
Banko sąskaita: LT55 7300 0100 0233 0461, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
4. Informacija apie projektą:
4.1. projekto pradžia, projekto pabaiga;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-01-01 – 2018-12-31.
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;
Svarbiausias gyvenamosios aplinkos vertinimo kriterijus šiuolaikinėje valstybėje yra piliečių saugumo
pojūtis. Tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas gerina policijos darbą ir didina visuomenės narių
saugumo jausmą. Policijos pareigūnų galimybės išaiškinti teisės pažeidimus dažnai priklauso ne tik nuo jų
moralumo ir profesionalumo, bet ir nuo žmonių nusiteikimo padėti. Bendruomenės nusikaltimų prevencijos
programos daugelyje valstybių veikia dešimtmečius, turi gilias tradicijas, remiamos ir palaikomos viešojo
valdymo, vietos valdžios institucijų, verslo struktūrų. Vykdant šią programą atlikta Klaipėdos mieste
veikiančių „Saugios kaimynystės“ grupių veiklos analizė, kuri leidžia nustatyti „Saugios kaimynystės“
prioritetus konkrečiose teritorijose ir policijos rėmėjų veiklą. „Saugių kaimynysčių“ įkūrimo prioritetu
laikoma, ne šių grupių kiekybė, o kokybė.
4. 3. informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie nusikaltimų
ir kitų teisės pažeidimų prevencijos didinimo;
Informacijos sklaida leidžia gyventojams išsamiau sužinoti ne tik apie „Saugios kaimynystės“ idėją, bet ir
partnerystės iniciatyvą. Policijos ir savivaldybės turi rodyti iniciatyvą bendradarbiauti, keistis abipuse
informacija, planuoti bendrą veiklą sprendžiant miesto gyventojų saugumo užtikrinimo problemas,
analizuoti iškylančius pagalbos vietos gyventojams poreikius. Komunikacinio tinklo užmezgimas leidžia
išsiaiškinti socialinės įtampos židinius bei užkirsti kelią kriminogeniniu požiūriu pavojingų vietovių
formavimuisi, suaktyvina pilietinę savisaugą, skatina visuomenės aktyvumą, pilietiškumą ir
bendradarbiavimą su policijos ir savivaldybės darbuotojais nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų
prevencijos srityje. Siekiama saugios aplinkos formavimo iniciatyvą palaipsniui perduoti aktyviems
bendruomenės nariams.
4. 4. esamos situacijos (problemos) analizė
Nusikaltimų prevencija ir kontrolė gali būti sėkminga, jeigu joje aktyviai dalyvauja visi socialiniai partneriai
– teisėsaugos institucijos, savivaldybių institucijos, verslo bendruomenė, visuomeninės organizacijos ir
individualūs asmenys. Labai svarbu stiprinti gyventojų saugumą, skatinti savanorišką bendruomenių atstovų

veiklą šioje srityje. Svarbiausias aspektas – skatinti nepakantumą teisės pažeidimams ir juos darantiems
asmenims, o siekiant šio tikslo, gyventojams turi būti teikiama kuo daugiau informacijos apie esamas
saugios kaimynystės idėjas bei kitus pagalbos policijai būdus, o tai visuomenei padėtų susikurti saugesnę
aplinką. Todėl būtina, vykdyti švietėjišką veiklą, paruošti ir platinti tikslingą informaciją apie policijos
veiklą ir saugią kaimynystę bendruomenėse, ugdymo įstaigose bei seniūnijose.
Remiantis oficialiosios statistikos duomenimis, galima išskirti šias nusikalstamumo Klaipėdos
savivaldybėje tendencijas. 2015 metais padidėjo registruojamų vagysčių skaičius (1095), padaugėjo smurto
artimoje aplinkoje atvejų (492), eismo įvykių, kuomet nesunkiai nukentėjo žmonės (15), plėšimų (197),
viešosios tarkos pažeidimų (164).
Pažymėtina, kad oficialioji statistika tik iš dalies atskleidžia kriminogeninę situaciją mieste. Dalis
nusikaltimų lieka neužregistruota dėl įvairių priežasčių: nusikaltėlių keršto baimės, viešumo vengimo ir pan.
4. 5. projekto tikslas
Skatinti visuomenės aktyvumą ir pilietiškumą kartu su policija ir savivaldybe vykdyti nusikalstamų veikų ir
teisės pažeidimų prevenciją Klaipėdos mieste.
4. 6. projekto uždaviniai
4.6.1. Užtikrinti gyventojų apsaugą jų gyvenamojoje teritorijoje ir palaipsniui perduoti saugios aplinkos
formavimo iniciatyvą bendruomenės aktyviems nariams.
4.6.2. Gerinti teigiamą vietos gyventojų požiūrį į policijos ir savivaldybės viešosios tvarkos apsaugos
padalinių darbą, kad jie greičiau sutiktų bendradarbiauti atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas,
užfiksuojant neteisėtą elgesį gyvenamojoje vietovėje, taip palengvindami pačios policijos ar savivaldybės
darbą.
4.6.3. Padėti bendruomenei įkurti naujas aktyvias „Saugios kaimynystės“ grupes ir nutraukti neveikiančių
tokių grupių veiklą.
4.6.4. Skleisti žinias, patirtį ir informaciją apie bendruomenės ir valdžios įstaigų partnerystės naudą, stiprinti
pilietinę savisaugą. - Išrinkti aktyviausią saugios kaimynystės grupę konkrečiais kalendoriniais metais;
4.7. teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas
Informacijos sklaida leidžia gyventojams išsamiau sužinoti ne tik apie „Saugios kaimynystės“ idėją, bet ir
partnerystės iniciatyvą. Policijos ir savivaldybės turi rodyti iniciatyvą bendradarbiaujant, keičiantis abipuse
informacija, planuojant bendrą veiklą sprendžiant miesto gyventojų saugumo užtikrinimo problemas,
analizuojant iškylančius pagalbos vietos gyventojams poreikius. Komunikacinio tinklo užmezgimas leidžia
išsiaiškinti socialinės įtampos židinius bei užkirsti kelią kriminogeniniu požiūriu pavojingų vietovių
formavimuisi, suaktyvina pilietinę savisaugą, skatina visuomenės aktyvumą, pilietiškumą ir
bendradarbiavimą su policijos ir savivaldybės darbuotojais nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų
prevencijos srityje. Taip siekiama saugios aplinkos formavimo iniciatyvą palaipsniui perduoti aktyviems
bendruomenės nariams.
4.8. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų projekte,
aprašymas
Policijos darbo sėkmė priklauso nuo glaudžios sąveikos su visuomene. Todėl svarbu kuo daugiau gyventojų
įtraukti į saugios aplinkos kūrimą Klaipėdos mieste ir į pozityvų bendradarbiavimą su policijos pareigūnais,
suteikiant gyventojams būtinų žinių savo turtui apsaugoti.

4.9. projekto veiklos

1 etapas 2016-01-01 – 2016-12-31
1.1. Klaipėdos mieste veikiančių „Saugios kaimynystės“ grupių veiklos analizė;
1.2. Saugios kaimynystės idėjų atgaivinimas, gyventojų aktyvinimas saugios kaimynystės veikloje bei
nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičių augimo temo stabilizavimas Saugių kaimynysčių
teritorijose;
1.2. Konferencija - mokymai „Bendradarbiavimas saugios aplinkos problemų sprendimui Klaipėdos
mieste“, gyventojams, Saugių kaimynysčių grupių ir daugiabučių bendrijų pirmininkams, seniūnaičiams bei
visiems, kas domisi saugios kaimynystės idėjomis ir nori prisidėti prie saugios aplinkos formavimo;
1.3. Konkurso „2016 m. Saugiausia kaimynystės grupė Klaipėdos mieste“ organizavimas ir aktyvų
visuomenės narių apdovanojimas.
2 etapas 2017-01-01 – 2017-12-31
2.1. Informacijos platinimas apie „Saugią kaimynystę“ parodant sektinus pavyzdžius šioje srityje.
2.2. Seminaras – mokymai „Bendruomenės, savivaldos ir policijos bendradarbiavimas kuriant saugią
aplinką Klaipėdos mieste“. Aktyvią prevencinės veiklos Klaipėdos m. savivaldybės teritorijoje , jos metu
skleisti „Saugios kaimynystės“ idėjas visuomenei bei skatinti gyventojus tapti policijos rėmėjais.
2.3. Konkurso „2017 m. aktyviausia saugios kaimynystės grupė Klaipėdos mieste“ organizavimas.
2.4. Kalėdinė padėkos popietė aktyviems visuomenės nariams bei policijos rėmėjams.
2.5.Intensyviai vykdomas projekto pristatymas masinės informavimo priemonėse (laikraščiuose,
televizijoje, internetinėse svetainėse).
3 etapas 2018-01-01 – 2018-12-31
3.1.Gyventojai aktyvinami steigti Saugios kaimynystės grupes pagal parengtas metodines rekomendacijas,
bendradarbiaujant su policija ir savivaldybės darbuotojais;
3.2. Saugios kaimynystės grupių gyventojų apklausa;
3.3. Konferencija „Saugus kaimynas – saugus aš“ (baigiamasis renginys, pristatant visuomenei trijų metų
rezultatus bei pasiūlymus dėl saugumo Klaipėdos mieste.
3.4. Konkurso „2018 m. saugios kaimynystės grupė Klaipėdos mieste“ organizavimas;
3.5. Kalėdinė padėkos popietė aktyviems visuomenės nariams bei policijos rėmėjams.
4. 10. projekto vykdytojai
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyrius.
4. 11. projekto dalyviai (tikslinė grupė)
Klaipėdos miesto saugių kaimynysčių grupių pirmininkai bei visi aktyvūs visuomenės nariai.
4. 12. vykdymo vieta
Projektas įgyvendinamas Klaipėdos mieste.
4. 13. projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą;
4.13.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius prisidėjo sprendžiant
Klaipėdos miesto gyventojų saugumo problemas, dalyvaujant bendrose prevencinėse priemonėse.
4.13.2. Saugių kaimynysčių grupių pirmininkai skleidžiant saugios kaimynystės idėjas gyventojams.
4.13.3. Daugiabučių namų administravimo įmonė UAB „Manos būstas“ vadybininkai aktyviai dalyvavo
mokymuose - seminare bei susitikimuose su gyventojais, konsultavo gyventojus kamerų diegimo klausimais.
4.13.4. Informacija, apie saugios kaimynystės grupių kūrimą, jų teikiamą naudą, apie geruosius saugios
kaimynystės pavyzdžius bei policijos rėmėjų indėlį į saugios aplinkos kūrimą viešino informaciniai
partneriai dienraštis „Vakarų ekspresas’ ir telekomunikacijų bendrovė „Balticum TV“ .
4. 14. projekto rezultatai

Įgyvendinant šį projektą Klaipėdos miesto gyventojai gauna išsamią informaciją apie policijos vykdomas
funkcijas saugios aplinkos kūrimo procese. Projekto metu vis didesnė visuomenės dalis įsitraukia į
nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencinę veiklą. Gerėja bendradarbiavimas tarp policijos,
savivaldos bei bendruomenės atstovų, tobulėja apsikeitimo informacija kokybė ir grįžtamasis ryšys.
Šiuo metu Klaipėdos mieste veikia 82 Saugios kaimynystė grupės (2016 m. buvo 63). 2017 m. buvo įkurtos
22, iš sąrašų, kaip neveikiančios išbraukta 14. 2017 m. 20 proc. saugiose kaimynysčių grupėse sumažėjo
vagysčių skaičius.
Įvykdžius projektą bei atlikus Saugios kaimynystės gyventojų apklausą, leis analizuoti šių gyvenamųjų
teritorijų kriminogeninę padėtį, lyginant ją projekto vykdymo pradžioje, vykdymo ir baigiamuoju
laikotarpiu. Programos įgyvendinimas garantuoja tinkamą viešosios tvarkos užtikrinimą ir pakankamai
saugią gyvenamąją aplinką Klaipėdos mieste.
Finansavimas projektui buvo gautas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos. Kiekvieniems
kalendoriniams metams pagal projekto sąmatą buvo gauta po 3600 eur.
4. 15. kodėl projektą būtų galima vadinti naujovišku pagal savo metodus ar priemones
Šis projektas gali būtu vadinamas inovatorišku Klaipėdos mieste, nes 2016 m. pirmą kartą buvo
organizuojami konkursai, renkant saugiausią ir aktyviausią saugios kaimynystės grupę Klaipėdos mieste.
Projekto įgyvendinimas buvo vykdomas dalyvaujant masiniuose renginiuose („Europos kaimynų diena“,
„Jūros šventė“, „Memel motor Fest“ bei per prevencines akcijas „Saugokime savo turtą“, „Saugokime vieni
kitus“ , „Policija saugo – saugok ir pats“ ir k.t.
4. 16. kodėl projektą būtų galima įgyvendinti ir kitame kontekste (pavyzdžiui, kitoje savivaldybėje,
šalyje)
Projektas gali būti įgyvendinamas bet kurioje savivaldybėje, kur visuomenė teigiamai vertina policijos
pareigūnų darbą ir ja pasitiki.
Projektą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Projektų išlaidų suma 10800 eur. (3600 eur. per metus). Žmogiškieji ištekliai – policijos pareigūnai,
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius ir aktyvūs visuomenės nariai.
4. 17. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija
Informacija apie projektą buvo viešinama internetiniuose tinklalapiuose klaipeda.policija.lrv.lt ir klaipeda.lt,
socialiniame tinklalapyje „Facebook“, dienraštyje „Vakarų ekspresas“ bei „Balticum TV“ reportažuose.
Nuorodos į pranešimus:
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipedoje---demesys-saugiai-kaimynystei-1456813/
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/sieks-uztikrinti-sauguma-mieste-730214
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/saugios-kaimynystes-nauda-neabejojama-1469286/
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/policijos-pagalbininkams---vardiniai-laikrodziai-1599309/

