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INICIATYVOS, TEIKIAMOS NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ
PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS
PRAKTIKOS KONKURSUI, PARAIŠKOS APRAŠAS

1. Iniciatyvos rengėjas
(Iniciatyvą įgyvendinančios bendruomenės pavadinimas)
Asociacija Narsiečių bendruomenė

2. Informacija apie iniciatyvos rengėją
(teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonai, el. pašto
adresas, iniciatyvos rengėjo vadovas / įgaliotas asmuo, banko sąskaita)
Asociacija, kodas 304919445, adresas Vyčio Kryžiaus g. 24, Kaunas, LT-46479, tel. 8 614 26058, el.
paštas info@narsieciubendruomene.lt, pirmininkė Vilma Litvaitienė, AB SEB bankas LT44 7044 0600
0824 8089.

3. Iniciatyvos pavadinimas
Gyventojų sąmoningumo, atsakingumo, saugumo ugdymas per kultūrines, edukacines, informacines
veiklas.

4. Iniciatyvos tikslas (-ai) ir uždaviniai
1. Pastatytas Knygų namelis.
2. Patruliavimas gyvenamojoje vietovėje.
3. Eismo saugumas bendruomenėje.
4. Aplinkosaugos skatinimas.
5. Vaizdo stebėjimo kameros: gyvenamojo rajono perimetre.

5. Iniciatyvos aprašymas: pagrindinės veiklos (priemonės), etapai (jei yra), įgyvendinimo
laikotarpis (pradžia, pabaiga, įgyvendinama nuolat), iniciatyvos įgyvendinimo vieta ir kita
susijusi aktuali informacija)
1. Knygų namelis pastatytas 2019 m. birželio 2 d. Vyčio Kryžiaus g., tai galima sakyti pagrindinė rajono
gatvė, kurioje vyksta pagrindiniai gyventojų pasivaikščiojimai. Namelis pastatytas asociacijos iniciatyva
padedant Narsiečių gyventojui. Netrukus buvo pastebėtas vyresnio amžiaus asmuo, kuris prisikraudavo
pilną krepšį knygų. Kaimynų tarpe įvyko pasitarimas ir buvo pradėta stebėti šį asmenį. Po atlikto
kaimynų stebėjimo prieita išvada, kad knygos tik paimamos, bet negrąžinamos. Todėl buvo nuspręsta
ant knygų namelio užklijuoti lipduką “Objektas stebimas vaizdo kameromis", vėliau sutikus tą patį
asmenį buvo gražiai pakalbinta, ar patiko knygos, kurias perskaitė, bet turbūt pamiršo grąžinti. Po šių
priemonių taikymo nepastebėta, kad knygos dingtų.
2. Narsiečių asociacija organizuoja smagius pasivaikščiojimus kartu su policijos atstovais po Narsiečių
rajoną. Patruliavimas vyksta vakare, ši inicijuota akcija įvyko 2019 m. spalio 28 d.

3. Asociacija Narsiečių bendruomenė 2019 m. dalyvavo projekte "Eismo saugumas bendruomenėse".
Projekto metu asociacija suorganizavo tris prevencinius renginius:
Pirmasis renginys: 2019 m. rugsėjo 12 d. asociacija Narsiečių bendruomenė sukvietė Narsiečių vaikus į
saugaus eismo pamokėlę vaikams. Saugaus eismo pamokėlė vyko realiomis eismo sąlygomis –
Technikumo gatvės gale.
Antrasis renginys: 2019 m. rugsėjo 25 d. įvyko antrasis projekto renginys, į kurį buvo pakviesti policijos
pareigūnai. Renginio metu buvo kalbama apie kelių eismo taisykles, taikomas nuobaudas, diskutavome
apie situacijas keliuose.
Trečiasis renginys: 2019 m. spalio 3 d. renginys UAB ARV-auto autodrome. Nariai turėjo galimybę
išbandyti savo įgūdžius slidžioje trasoje. Dalyviams tai buvo išskirtinė galimybė išbandyti autodromo
visas siūlomas trasas. Po slidžių trasų išbandymo visi rinkomės į aptarimą, kuriame diskutavome apie
padarytas klaidas, situacijos pritaikymą tikrame kelyje.
4. Pasitelkdami socialinius tinklus Narsiečių gyventojai aktyviai drausmina gyventojus, kurie teršia
aplinką. Asociacijos iniciatyva atsirado dvi šiukšliadėžės augintinių išmatoms. Taip pat pastatyta
šiukliadėžė laisvalaikio zonoje prie knygų namelio, kuri skirta daugiausiai jaunimui, atėjusiems praleisti
laisvalaikį. Aktyviai yra drausminami gyventojai, kurie atsikrato obuoliais ar nupjauta žole Narsiečių
Liepų alėjoje, kurią asociacijos iniciatyva tvarkome kiekvienais metais per "Darom" akciją. Taip pat
aktyvus gyventojų susidomėjimas ir drausminimas tų gyventojų, kurie savo namų ūkyje kūrena
netinkamas medžiagas (baldines atraižas ir t.t.).
5. Asociacija Narsiečių bendruomenė šiuo metu ruošia gyventojams projektą, kurio esmė viso Narsiečių
rajono stebėjimas pasitelkiant vaizdo kameras. Vaizdo kameros būtų įrengtos Narsiečių rajono
perimetru. Informaciją būtų perduota Kauno policijai. Šiuo metu yra suderintas projektas su UAB
Cgates, kuri valdytų internetinį ryšį vaizdo kameroms. Asociacijos IT specialistas toliau dirba su šiuo
projektu, ruošia įrangos pasiūlymą ir planą, pagal, kurį būtų statomos kameros. Prie šio projekto lėšų
prisidės visi norintys gyventojai gyventi saugiai ir apsaugoti save ir savo aplinką.

6. Informacija apie tai, kaip iniciatyva prisidedama prie nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų skaičiaus mažinimo, viešojo saugumo užtikrinimo ir (arba) bendruomenės
sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmo didinimo
1. Pastatytas Knygų namelis - ši iniciatyva prisideda prie gyventojų supratingumo, kad daiktai gali būti
viešai palikti, jais galima naudotis, atsakingumo jausmo didinimas, skatinimas dalintis.
2. Patruliavimas gyvenamojoje vietovėje - tai gyventojų saugumo jausmo didinimas, žinojimas ir
supratimas, kad prie saugumo turime prisidėti ir patys.
3. Eismo saugumas bendruomenėje - šio projekto metu skatinome mažuosius gyventojus saugiai elgtis
gatvėje, suaugusiems priminėme saugaus eismo taisykles, išbandėme vairavimą ekstremaliomis
sąlygomis, aptarėme pasėkmes, kas būtų, jeigu nesilaikytume eismo taisyklių, ar neįvertintume saugaus
vairavimo pasekmių.
4. Aplinkosaugos skatinimas - ši iniciatyva prisideda prie aplinkosaugos tausojimo, gyventojų
sąmoningumo ugdymo.
5. Vaizdo stebėjimo kameros - šis projektas prisidėtų prie nusikaltimų mažinimo, viešojo saugumo
užtikrinimo, gyventojų saugumo jausmo stiprinimo.

7. Informacija apie bendruomenei iniciatyvos teikiamą naudą, teigiamą poveikį
visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui
1. Pastatytas Knygų namelis, gyventojams suteikė didelę naudą ir teigiamą poveikį bendruomenės
stiprinimui.
2. Patruliavimas gyvenamojoje vietovėje užtikrina gyventojų saugumo jausmą.
3. Eismo saugumas bendruomenėje projektas paskatino dalyvius atsakingesniam požiūriui į eismą
kelyje, taisyklių žinojimą ir panaudojimą praktiškai.

4. Aplinkosaugos skatinimas, tai ateities problemos mažinimas pasitelkiant sąmoningus gyventojus,
kurie rodo pavyzdį kities.
5. Vaizdo stebėjimo kameros labai stipriai prisidėtų prie gyventojų saugumo.

8. Informacija apie tai, ar iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais, kitomis bendruomenėmis (jei taip, su kokiais ir kaip jie yra įsitraukę)
Patruliavimas rajone vykdomas kartu su bendruomenės pareigūnais.
Eismo saugumas bendruomenėse, tai Lietuvos kaimų bendruomenių sąjungos projektas.

9. Iniciatyvos pritaikomumas
(nurodoma, kaip iniciatyvą būtų galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse)
1. Knygų namelis galėtų būti pastatytas visuose gyvenamosiose vietovėse, ypač ten, kur daug jaunimo,
tai skatinimas skaityti ir domėtis knygomis.
2. Prisidėjimas gyventojų prie Patruliavimo, būtų didelė nauda visose vietovėse, gyventojai jaučiasi
daug saugesni ir sąmoningesni prisidedant prie tokių akcijų.
3. Planuojame šiais metais ir vėl dalyvauti projekte Eismo saugumas bendruomenėse, kadangi projektas
sulaukė didelio susidomėjimo bendruomenės tarpe.
4. Aplinkosaugos skatinimas visų Lietuvos gyventojų problema, todėl turime kuo garsiau ir aiškiau
gyventojams siųsti "žinutes" apie tai.
5. Tai projektas reikalaujantis lėšų, tačiau, jeigu bendruomenė aktyvi, stipri ir šiuolaikiška, tuomet
vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas sparčiai prisidėtų prie gyventojų saugumo.

10. Iniciatyvos finansavimas ir išlaidos
(nurodoma:
– kaip ir kieno ši iniciatyva buvo (yra) finansuojama;
– kokios buvo (yra) iniciatyvos su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais susijusios
išlaidos)
1. Pastatytas Knygų namelis - piniginių lėšų nekainavo, darbais prisidėjo Narsiečių gyventojas.
2. Patruliavimas gyvenamojoje vietovėje - nereikalavo lėšų.
3. Eismo saugumas bendruomenėje - visi partneriai sutiko bendradarbiauti be atlygio.
4. Aplinkosaugos skatinimas - iniciatyva nereikalaujanti lėšų.
5. Vaizdo stebėjimo kameros - mėnesinis mokestis už interneto ryšio palaikymą bus 25 eur (visiems
gyventojams bendra suma, šį suma dalinsis iš norinčių prisijungti prie šio projekto), papildomai kainuos
įranga, šiuo metu tai yra derinama, planuojame, kad gali kainuoti iki 2000 Eur.

11. Iniciatyvos naujumas
(nurodomi nauji iniciatyvos metodai ar priemonės)
Aktyvus gyventojų skatinimas prisidėti prie įvairių veiklų, įtraukimas į veiklas, kurios skatina nusikaltimų
mažinimą, gyventojų sąmoningumą, išmanumą socialinėse veiklose.

12. Kita svarbi, su iniciatyva susijusi, informacija
Praeitų metų konkurse užėmėme trečią vietą, gavome 500 Eur prizą, už gautas lėšas pastatėme pirmąjį
rajone suoliuką, kurį pavadinome "Kaimynų suoliukas".
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