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1. Informacija apie projektą:
1.1. esamos situacijos (problemos) analizė;
Naujamiestyje ir jo apylinkėse gyvena 817 gyventojų. Su Naujamiesčiu siejasi Ragainės kaimas
– 240 gyventojų ir Sargėnų kaimas – 65 gyventojai. Kitoje Nevėžio pusėje išsidėstęs Puškonių
kaimas – 10 gyventojų ir Naujamiesčio vienkiemis – 165 gyventojai.
Iš viso projektas apims 1297 gyventojus. Gyvenvietėje yra vidurinė mokykla, kurioje mokosi
318 mokinių. Iš jų 122 yra socialiai remtini, 177 šeimų – probleminės, 22 mokiniai priklauso rizikos
grupei. Yra vaikų lopšelis darželis, kultūros namai, bažnyčia, Panevėžio kredito unijos kasa, slaugos
ligoninė, ambulatorija, vaistinė, bendruomenės informacijos centras.
Gyvenvietėje veikia 4 parduotuvės, kuriose prekiaujama alkoholiu. Parduotuvėje „Vilaista“ ir
kavinėje „Astra“ veikia alaus barai.
Kadangi netoli Panevėžio miestas, geri keliai, Naujamiestyje lankosi įvairūs svečiai: turistai,
jaunimas atvyksta į diskotekas, dažnai buriasi mašinų stovėjimo aikštelėse, vietiniai paaugliai
dažnai susiburia turgavietėje. Į mokyklos stadioną jaunimas atvažiuoja lengvomis mašinomis, ten
kažką aptarinėja, gal būt naudoja ir net prekiauja kvaišalais. Diskotekų metu nemažai apgirtusių,
tiesiog prie kultūros centro geriamas alus ir stipresni gėrimai. Ne kartą yra kilusios muštynės.
Per 2005 m. Naujamiestyje ir jo apylinkėse įvykdyti 88 nusikaltimai iš viso užregistruota 92
nusikalstamos veikos. Ypač daug vagysčių iš butų, automobilių. Administracine tvarka už girtavimą
nubausti 64, už chuliganizmą 23,, kitus nusižengimus 66 gyventojai, užregistruotos kelios
autoavarijos, įvykdytas viešosios interneto prieigos ir pašto apiplėšimas.
Kriminogeninė situacija rodo, kad Naujamiestyje ir jo apylinkėse žmonės nėra saugūs, todėl
reikia suvienyti bendruomenės ir policijos pastangas gyventojų, jų turto saugumui pagerinti. Reikia
įkurti savanorių tvarkos palaikymo komandą, kuri, kartu su policija, naktimis pagal grafiką budėtų
gyvenvietėje ir jos apylinkėse, o taip pat palaikytų tvarką renginių metu. Komandą reikia aprūpinti
ryšio priemonėmis, žibintais, sudaryti sąlygas kompensuoti išlaidas automobiliniam kurui, kuris
sunaudojamas individualiam transportui, kurį naudoja budėtojai. Kitą vertus, reikia sustiprinti
prevencinį darbą ir gyventojų mokymą gyventi saugiai, reikalui esant – apsiginti. Piniginių santaupų
saugumui daug padėtų Panevėžio kredito unija.

2.2. Tikslas:
Pagerinti Naujamiesčio ir jo apylinkių gyventojų bei atvykstančių svečių saugumą.
3.3. Uždaviniai:
1. Sukurti tvarkos palaikymo komandą ir organizuoti jos veiklą.
2. Aprūpinti komandą jos veiklai reikalingomis priemonėmis ir medžiagomis.
3. Vykdyti prevencinį darbą bendruomenėje.
4. Plėsti gyventojų žinias ir gerinti praktinius savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius.

3.4. – 3.5.priemonės,vykdymo trukmė ir tęstinumas:
Uždavinys
Sukurti tvarkos
palaikymo komandą
ir organizuoti jos
veiklą.

Atliekami darbai

Data

Atsakingas

Susitarti su
žmonėmis dėl
dalyvavimo
komandoje

2006-05-06

J. Sankaitis

Komandos
susirinkimas

2006-07-16

J. Sankaitis

Komandos
mokymai, dabo
planų ir grafikų
sudarymas

2006-08-09

J. Sankaitis,
V. Butkevičius

Budėjimų
organizavimas

2006-09-12
2007-01-12

J. Sankaitis,
V. Butkevičius

Komandos veiklos
ataskaita
gyventojams

2007-02
2008-02

J. Sankaitis
V. Butkevičius

Aprūpinti komandą Reikalingų
jos veiklai
priemonių įsigijimas
reikalingomis
priemonėmis ir
Kuro budintiems
medžiagomis.
automobiliams
įsigijimas

2006-07-20

K. Binkis

2006-09,
2007-12
Kas mėnesį

K. Binkis

Plėsti gyventojų
žinias ir gerinti
praktinius
savisaugos ir turto
apsaugos įgūdžius
bendruomenės
kūrimo įgūdžius.

Bendruomenės
susirinkimas dėl
santaupų laikymo
Panevėžio kredito
unikoje

2006-07-21
2007-09

K. Binkis
D. Čepulienė

Bendruomenės
saugumo mokymai

2006-06-20
2007-

V. Butkevičius

Projekto viešinimas Žinutės apie
projekto rengimą ir
vykdymą
žiniasklaidoje

Nuo 2006m vasario K. Binkis

3.6. Vykdytojai:
Naujamiesčio piliečių draugija:
Organizuoja projekto įgyvendinimą.
Koordinuoja projekto dalyvių veiksmus.
Organizuoja akciją „Saugiai laikykime savo santaupas Panevėžio kredito unijoje.“

Steigia savanorių tvarkos palaikymo komandą ir organizuoja jos veiklą.
Dalyvauja seniūnijos tarybos veikloje.
3.7. Dalyviai (tikslinė grupė):
29 Naujamiesčio miestelio gyventojai – vyrai, kurie sudaro Tvarkos palaikymo komandą.
3.8. vykdymo vieta;
Naujamiesčio gyvenvietė ir jos apylinkės.
3.9. Partneriai, rėmėjai:
Naujamiesčio seniūnijos administracija:
Sukviečia gyventojus į sueigas ir mokymus.
Aktyviai dalyvauja seniūnijos tarybos darbe.
Pateikia duomenis apie socialinę seniūnijos gyventojų padėtį ir koreguoja sąrašus.
Kontroliuoja kaip seniūnijoje laikomasi šių taisyklių.
Naujamiesčio policijos nuovada:
Glaudžiai bendradarbiauja su seniūnijos administracija, prevencine komisija.
Sistemingai informuoja bendruomenę apie kriminogeninę padėtį seniūnijoje ir rajone aktualiausias
problemas.
Kartu su tvarkos palaikymo komanda organizuoja budėjimą Naujamiesčio gyvenvietėje ir
apylinkėse.
Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija:
Suteikia patalpas bendruomenės susirinkimams ir mokymams.
Teikia informaciją apie organizuojamus renginius.
Panevėžio kredito unija
Suteikia finansinę paramą dalyvių skatinimui, priemonių įsigijimui ir automobiliniam kurui
komandos budėjimui vykdyti.
3.10. Sąmata:
Pavadinimas
Išlaidos kurui, budėtojų transportui
Savanorių komandos mokymai
Gyventojų susirinkimas skirtas santaupų
saugumui
Ataskaitinis komandos susirinkimas
Pakraunamas žibintas 2 vnt.
Mobilus telefonas komandai
Ryšiai
Ekskursija savanorių paskatinimui
Iš viso:

Suma Lt

Bendruomenės
lėšos Lt

1270,0
90,0
750,0
750,0
300,0
375,0
250,0
615,0
4400,0

Prašomos lėšos
Lt
1270,0
90,0
1250,0
750,0
300,0
375,0

400,0
400,0

215,0
4000,0

3.11. Rezultatai:
3.11.1. Suorganizuota tvarkos palaikymo komanda.
3.11.2. Komanda apmokyta.
3.11.3. Atlikta 18 tvarkos palaikymo komandos narių budėjimų tamsiu paros metu Naujamiestyje ir
jo apylinkėse, įvairiuose renginiuose.
3.11.4. Nupirktos reikalingos komandai priemonės ir medžiagos. Apmokami ryšiai.
3.11.5. Įvyko 2 bendruomenės susirinkimai, kuriuose dalyvavo Panevėžio rajono policijos
komisariato atstovai ir mokė kaip gyventi saugiai. Gyventojai labiau rūpinasi savo asmens ir turto
saugumu. (suvestinė).

3.11.6. Įvyko bendruomenės, kartu su Panevėžio kredito unijos atstovais susirinkimas, skirtas
gyventojų santaupų saugumui užtikrinti. Padaugėjo Panevėžio kredito unijos narių skaičius.
3.11.7. Bendruomenės susirinkimuose buvo pristatytas projektas, atsiskaityta apie jo įgyvendinimą.
3.11.8. Tvarkos palaikymo komandos nariams suorganizuota ekskursija.
3.11.9. Apie projektą žinutės patalpintos regiono spaudoje.
3.11.10. Yra saugumo pokyčių seniūnijoje (Priedas Nr. 1)
3.12. Projektas įvykdytas, tačiau komanda tęsia savo veiklą 2008 metais.

Kazimieras Binkis Naujamiesčio piliečių draugijos pirmininkas

Rimantas Banevičius, projekto vadovas

NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS BENDRUOMENIŲ SAUGUMO POKYČIAI
Teisėtvarkos pažeidimai
2006m.
2007m.
Vagystės
79
65
Girtavimas
77
72
Chuliganizmas
10
7
Smulkus grobstymas
4
1
Kiti
87
70

VAGYSČIŲ DINAMIKA
Vagystės
Iš automobilių
Automobilių
Gyv. Namai, butai
Prekybos taškai
Gyvuliai
Elektros laidai
Alyva iš transformatorių
Kitos

2006m.
15
0
14
1
2
1
5

2007m.
11
3
10
0
0
1
9

41

31

Priedas Nr.1

