Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų (programų) ir
bendruomenių iniciatyvų gerosios
praktikos konkurso nuostatų 1 priedas
NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
(PROGRAMŲ) KONKURSO PARAIŠKA
1. Projekto pavadinimas. JAUNIMAS UŽ GYVENIMĄ BE ALKOHOLIO IR TABAKO
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas. Projektas skirtas
„Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos bendradarbiavimas,
prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką“ konkurso temai.
3. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita.
Projekto rengėjas Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; registracijos
kodas: 290218260; adresas: Aušros g. 22, Utena; telefonas / faksas tel. (8 389) 61 980, faks. (8 389)
61 981; El. paštas : utenosvpk@policija.lt; banko rekvizitai: AB SEB bankas, atsiskaitomoji sąskaita
LT 68 7044 0600 0782 8229, banko kodas 70440.
3.1. Projekto kordinatorius.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Agnė
Steponavičienė mob. 8 677 83 680, el.p. agne.steponaviciene@policija.lt ir Daiva Maselskienė mob.
8 686 14 027, el.p. daiva.maselskiene@policija.lt
4. Informacija apie projektą:
4.1. Projekto pradžios data, projekto pabaigos data.
Projekto pradžia 2017 m. kovo 13 d., projekto pabaiga 2017 m. gruodžio 18d.
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.
Policijos pareigūnai šiuo projektu siekia gyventojus įtraukti į policijos vykdomas
prevencines veiklas, skatinti gyventojų bendruomeniškumą, tarpusavio bendravimą ir keitimąsi
informacija apie neigiamus jaunimo įpročius, sveiką gyvenimo būdą bei kuri užtikrina teisėtvarkos
pažeidimų prevenciją jaunimo tarpe. Policijos ir gyventojų vykdomos prevencinės veiklos paskatins
mokinius, jaunimą bei suaugusius žmones trauktis į žalingų įpročių prevenc bei apie pastebėtus teisės
pažeidimus ir nusikalstamas veikas pranešti policijai, siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui.
4.3. Informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie nusikaltimų ir
kitų teisės pažeidimų prevenciją didinimo.

Prevencinio projekto metu vykdytos prevencinės priemonės buvo nuolat viešinama
Šv. Mišių metu bažnyčiose, Utenos radijuje (tiesioginio eterio metu), Utenos miesto vietinėje
spaudoje (Utenos diena, Utenos apskrities žinios ir kt.), facebook paskyrose, Utenos r. savivaldybės
internetiniame tinklapyje, Utenos apskrities VPK internetinėje svetainėje.
4.4. Esamos situacijos (problemos) analizė.
Atsižvelgiant į nusikalstamumo statistiką matyti, kad nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose
2016 m. 10 mėn. Utenos r. užregistruota 22,3 proc. mažiau nei per 2015 m. 10 mėn. (2016 m. - 129, 2015
m. - 166). 2016 m. ištirta 66,7 proc. šių nusikalstamų veikų, 2015 m. - 58,4 proc.
Per analizuojamą laikotarpį Utenos aps. VPK ištirta 13 nusikalstamų veikų, visi nusikaltimų
padarymu įtariami (kaltinami) nepilnamečiai asmenys. Nusikalstamų veikų, susijusių su
psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis, per 2016 m. 10 mėn. Utenos r. užregistruota 54 (2015
m. - 116). 2016 m. ištirta 80, (2015 m. - 74). Pagal LR baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 259 str.
per analizuojamą laikotarpį užfiksuoti 34 atvejai (2015 m. - 72) ir pagal LR BK 260 straipsnį nustatyta
16 atvejų (2015 m. – 33). Per 2016 m. 10 mėn. surašyta 810 protokolų pagal LR ATPK 178 str.
„Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose“. Tuo tarpu
nepilnamečiams asmenims pagal LR ATPK 178 str. ir 1781 str. per 2016 m. 10 mėn. surašytas 61
administracinis teisės pažeidimo protokolas. Pagal LR ATPK 1856 str. per 2016 m. 10 mėn. surašyti
125 administracinių teisės pažeidimų protokolai. Per analizuojamą laikotarpį Utenos aps. VPK
Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai surašė 185 administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal LR
ATPK 50 str.. Per 2016 m. 10 mėn. buvo surašyti 133 administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal
LR ATPK 174 str., per 2015 metus – 212.
Pagal nusikalstamų veikų struktūrą, didžiąją dalį nusikalstamų veikų sudaro turtiniai nusikaltimai.
Šiuos rodiklius nepilnamečių nusikalstamumui įtakoja socialinės - ekonominės sąlygos (tėvų
bedarbystė, asocialių šeimų didėjimas, vaikų girtavimas). Šias neigiamas tendencijas didele dalimi
lėmė esminiai socialiniai - ekonominiai pokyčiai. Šie pokyčiai privertė kai kurias gyventojų grupes
pasijusti pažeidžiamomis ir nesaugiomis. Nepilnamečių neužimtumas ir nusikalstamumas yra
glaudžiai tarpusavyje susijusios problemos.
Administracinius teisės pažeidimus padariusių vaikų amžiaus vidurkis 15 -17 metų. Manoma,
kad būtent tokio amžiaus paaugliams reikėtų rengti susitikimus policijos komisariate ir mokymosi
įstaigose su policijos pareigūnais, kurie supažindintų, primintų, kokios teisinės pasekmės gresia jiems
už padarytus atitinkamus teisės pažeidimus.
2017 metais būtina toliau aktyviai bendradarbiauti vaikų nusikaltimų kontrolės ir prevencijos
srityje bei sutelkti dėmesį į:

1) narkotinių, psichotropinių medžiagų bei kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo tarp
vaikų prevenciją;
2) vaikų užimtumo organizavimą po pamokų;
Nusikalstamumo analizė Utenos rajone liudija apie nepilnamečių, padariusių nusikaltimus bei
kitus teisės pažeidimus jaunėjimą. Be to, didžioji dalis teisės pažeidėjų gyvena probleminėse šeimose.
Nepalanki šeimos socialinė padėtis, tėvų dėmesio vaikams stoka, vaikų neužimtumas - tai pagrindinės
socialinės problemos, glaudžiai susijusios su vaikų nusikalstamu elgesiu.
4.5. Projekto tikslai.
1. užtikrinti teisėtvarkos pažeidimų prevenciją jaunimo tarpe;
2. vykdyti kvaišalų vartojimo tarp vaikų prevenciją;
3. didinti jaunimo užimtumą po pamokų;
4. kontroliuoti jaunimo susibūrimo vietas;
5. propaguoti teisines žinias jaunimo tarpe.
4.6. Projekto uždaviniai.
1. įtraukti mokinius, jaunimą bei suaugusius žmones į žalingų įpročių prevencines veiklas ir
renginius;
2. mažinti nepilnamečių nuskalstamumą bei kitų teisės pažeidimų skaičių;
3. suorganizuoti teisinių žinių konkursą „Temidė“;
4. organizuoti 2 pažintines - prevencines išvykas;
5. vykdyti 20 patikrinimų dėl kvaišalų vartojimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo, jaunimo susibūrimo
vietose;
6. pasitelkti jaunuosius policijos rėmėjus prevenciniuose renginiuose;
7. organizuoti atvirų durų dieną policijos komisariate;
8. organizuoti 4 susitikimus ugdymo įstaigose dėl kvaišalų vartojimo ir atsakomybės;
4.7. Teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas.
Vykdomos prevencinės priemonės skatins mažesnį žalingų įpročių vartojimą jaunimo tarpe,
sumažės jaunimo padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų skaičius.
Dalyvaudami įvairiose veiklose, konkursuose, vaikai išmoks tinkamai praleisti savo laisvalaikį,
formuos sveikos gyvensenos įgūdžius, mažiau laiko praleis gatvėse, užsiims pozityvia veikla.
Jaunuoliai aktyviau bendradarbiaus su policija vykdant žalingų įpročių prevenciją Utenos krašte, savo
geru pavyzdžiu skatins ir kitus moksleivius nevartoti žalingų įpročių, gyvento sveiką gyvenimo būdą.
Policijos pareigūnų vykdomos prevencinės veiklos dalyvaujant moksleiviams, skatins jaunimo
pasitikėjimą policija.
4.8.nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechganizmo, naudojamų projekte, aprašymas.

Projekte bus naudojami teoriniai ir praktiniai metodai. Siekiant įtraukti jaunimą į prevencines
programas bus organizuojama „atvirų durų diena“ policijos įstaigoje. Vyks susitikimai mokyklose,
kurių metu bus diskutuojama apie neigiamus jaunimo įpročius, sveiką gyvenimo būdą. Projekto
vykdymo laikotarpiu bus bendraujama su švietimo įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais. Bus
vykdomi prevenciniai reidai jaunimo susibūrimo vietose, prevencinis renginys jaunimui „Pasakyk
kvaišalams - ne“, prevencinė išvyka moksleiviams į narkologijos centrą, jaunųjų policijos rėmėjų
pažintinė prevencinė išvyka, skatinanti jų veiklos aktyvumą.
4.9.Projekto veiklos.
 Suorganizuota 20 patikrinimų dėl kvaišalų vartojimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo, jaunimo
susibūrimo vietose.
 Atvirų durų diena Utenos m. ir rajono moksleiviams.
 Teisinių žinių konkursas „Temidė“: I etapas: mokinių konsultavimas teisiniais klausimais;
komandų išrinkimas; II etapas: mokinių konsultavimas; salės derinimas; komisijos
parinkimas; dokumentacijos tvarkymas, diplomų parengimas, prizų nupirkimas; III etapas:
mokinių konsultavimas; salės derinimas; komisijos parinkimas; dokumentacijos tvarkymas,
diplomų parengimas, prizų nupirkimas.
 Jaunųjų policijos rėmėjų įgūdžių tobulinimas bei užimtumas pozityvia veikla:
pažintinės - prevencinės išvykos organizavimas (vaikų grupės sudarymas, maršruto
sudėliojimas, transporto paieška, lydinčių asmenų atrinkimas) skatinant jaunuolių užimtumą.
 Surengti 4 susitikimus - diskusijas apie narkotikų ir alkoholio žalą su jaunimu mokyklose.
 Sporto renginys moksleiviams: komandų sudarymas; dokumentacijos pildymas; tinkamos
vietos parinkimas; teisėjų paieška; diplomų parengimas; prizų įsteigimas;
 Pažintinė - prevencinė išvyka į reabilitacijos centrą (40 vaikų): transporto paieška; dokumentų
parengimas; derinimas dėl išykos su reabilitacijos centru, vaikų atrinkimas.
 Prevencinis renginys „PASAKYK KVAIŠALAMS – NE“: programos parengimas,
suderinimas,

su

lektoriais,

švietimo

įstaigomis,

policijos

tarnybomis;

patalpų

paieška(planuojama „Taurapilis“); padėkų rengimas, prizų paieška geriausiam pristatymui.
4.10. Projekto vykdytojai.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.
4.11. Projekto dalyviai.
Jaunuoliai besilankantys viešosiose jaunimo susibūrimo vietose. Utenos m. ir rajono
gimnazijų moksleiviai, dalyvausiantys organizuojamame teisinių žinių konkurse „Temidė“, policijos
organizuojamuose renginiuose, pažintinėse - prevencinėse išvykose.
nepilnamečius ir suaugusius. Dalyvių skaičius - 300.

Projektas orientuotas į

4.12. Vykdymo vieta.
Utenos miestas ir rajono seniūnijos.
4.13. Projekto partneriai, rėmėjai.
Utenos rajono seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, socialiniai darbuotojai, Utenos rajono
savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos
centro darbuotojai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Paramos šeimai skyriaus darbuotojai,
Utenos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, Utenos rajono socialinių
paslaugų centro socialiniais darbuotojai, Asociacijos Utenos apskrities vyrų krizių centro atstovai,
Utenos miesto ir rajono švietimo įstaigų atstovai, Utenos radijas, dvasininkai, Utenos miesto vietinė
spauda (Utenos diena, Utenos apskrities žinios).
4.14. Projekto rezultatai
2017 m. kovo mėnesį policijos pareigūnai Utenos m. ir rajonų gimnazijų moksleiviams
organizavo atvirų durų dieną Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Pristatyta
policijos pareigūno profesija, stojimo, mokymosi galimybės ir sąlygos, demonstruotos policijos
transporto priemonės.
Policijos pareigūnai bendradarbiaudami su Utenos r. švietimo įstaigų atstovais, Utenos r.
savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus atstovais, Utenos r. savivaldybės Vaiko teisių
apsaugos skyriaus specialistais, Utenos r. savivaldybės sveikatos biuro atstovais, Utenos r.
savivaldybės švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistais švietimo įstaigose organizavo
teisinių žinių konkurso "Temidė" tris etapus (I etapas - š. m. kovo 17d., II etapas - kovo 24 d., III
etapas - balandžio 18 d.). Konkurso metu moksleivių atliekamas užduotis vertino komisija sudaryta
iš policijos pareigūnų ir minėtų institucijų atstovų. Teisinių žinių konkurso "Temidė" II ir III etapuose
nugalėjo Utenos "Saulės" gimnazijos moksleivių komanda, kuri atstovavo Utenos apskritį ir
baigiamajame konkurso etape Panevėžio mieste. Konkurso dalyviai apdovanoti Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėkomis ir prizais.
2017 m. (gegužės bei rugsėjo mėnesiais) pareigūnai organizavo 4 susitikimus su Utenos
"Saulės", Dauniškio gimnazijų moksleiviais, jaunaisiais policijos rėmėjais bei Utenos Dienos centro
vaikais dėl žalingų įpročių prevencijos. Supažindino su narkotinių bei psichotropinių medžiagų,
tabako gaminių vartojimo pasekmėmis, taikoma atsakomybe dėl žalingų įpročių vartojimo ir
platinimo. Rodomi prevencinio pobūdžio filmai dėl žalingų medžiagų vartojimo, jaunuoliai skatinti
pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, užsiimti prasminga veikla laisvalaikiu. Išdalinti prevencinio
pobūdžio lankstinukai, su aktualia prevencinio pobūdžio informacija. Jaunuoliai ir pedagogai buvo
skatinami bendradarbiauti su policija, keistis informacija siekiant užkirsti kelią narkotinių,
psichotropinių medžiagų ir tabako gaminių vartojimui ir platinimui.

2017 m. rugpjūčio mėnesį pareigūnai organizavo jaunųjų policijos rėmėjų pažintinęprevencinę išvyką į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos
komisariatą. Jaunuoliai susipažino su policijos pareigūnų profesija, vykdomomis funkcijomis,
pravesta prevencinio pobūdžio paskaita saugaus eismo tematika saugaus eismo kiemelyje. Siekiant
jaunuolius motyvuoti ir toliau aktyviai vykdyti jaunųjų policijos rėmėjų veiklą, prisidėti prie policijos
vykdomos prevencinės veiklos, organizuota pramoga - pasivažinėjimas kartingais.
Projekto metu pareigūnai vykdė 23 prevencinio pobūdžio reidus Utenos miesto bei rajono
jaunimo susibūrimo vietose, siekiant užtikrinti viešąją tvarką bei užkirsti kelią jaunimo žalingų
psichotropinių medžiagų vartojimui. Vykdytų prevencinių reidų metu asmenys už padarytus teisės
pažeidimus patraukti administracinėn atsakomybėn, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius
įstatymus.
2017 m. lapkričio 15 d. bendruomenės pareigūnės siekiant užkirsti kelią neteisėtam
narkotinių, psichotropinių medžiagų platinimui ir vartojimui Utenos krašte bei moksleivius
supažindinti su narkotinių ar psichotropinių medžiagų daroma žala žmogaus organizmui, taikoma
atsakomybe už neteisėtą narkotinių medžiagų įgijimą, vartojimą ir platinimą bendradarbiaujant su
Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriumi, VŠĮ
„Vilties švyturys“ priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės centru, Utenos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru - pagal vykdomą 2017 m. Utenos r. savivaldybės prevencinį
projektą „Jaunimas už gyvenimą be alkoholio ir tabako“ organizavo prevencinį renginį „PASAKYK
NARKOTIKAMS – NE“, VšĮ Utenos verslo ir informacijos centro kūrybinių industrijų centre
„Taurapilis“.
Renginio metu Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas
Vaiškūnas tarė sveikinimo žodį. Kriminalinės policijos atstovas Remigijus Kutka pristatė
nusikalstamumo statistikos rodiklius dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo. R.Kutka
atkreipė dėmesį į tai, kad specializuotų policijos padalinių pareigūnai stebi ir renka informaciją kokie
asmenys platina narkotines bei psichotropines medžiagas. Policija siekia užkirsti kelią narkotinių bei
psichotropinių medžiagų platinimui Utenos krašte, sulaikyti asmenis ir juos patraukti baudžiamojon
atsakomybėn. VŠĮ „Vilties švyturys“ priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės centro atstovė
Inga Lučunienė jaunuoliams skaitė paskaitą apie narkotinių bei psichotropinių medžiagų daromą žalą
žmogaus organizmui, sukeliamas pasekmes bei priežastis, kodėl jaunimas ima vartoti narkotines
medžiagas, iš kokių požymių atpažinti asmenis vartojančius narkotikus ir kaip padėti ir kur kreiptis
reikalingos pagalbos. Pristatytos priklausomybių reabilitacijos centro „Vilties švyturys“ vykdomos
funkcijos ir veikla.

Utenos krašto jaunuolius giliai sujaudino ir paskatino savo vidumi apmąstyti gyvenimo
vertybes gyvai išgirstos realios dviejų asmenų, praeityje vartojusių narkotines medžiagas, gyvenimo
istorijos. Vyriškiai paliudijo savo gyvenimo istorijas, skaudžius išgyvenimus, aktyviai skatino
jaunuolius nebandyti vartoti narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Todėl, kad narkotikai sugriauna
žmonių gyvenimus į šipulius, žmonės viską praranda, pakliūna į įkalinimo įstaigas, atsiduria prie
mirties slenksčio, o išlipti iš narkotikų liūno yra labai sudėtingas ir ilgas kelias. Atkreipė jaunuolių
dėmesį į tai, kad šie turėtų būti ypatingai budrūs ir atsargūs išvažiavę studijuoti į didmiesčius. Reikia
būti atsargiems ir budriems būnat klubuose, vakarėliuose, kad nepažįstami asmenys neįpiltų į gėrimus
narkotinių ar psichotropinių medžiagų, atidžiai pasirinkti žmones bendravimui, kad nebūtų įtraukti į
narkotinių medžiagų vartojimą bei platinimą. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
kinologas Žydrūnas Giedraitis pademonstravo, kaip atliekama narkotinių medžiagų paieška su
policijos tarnybiniu šunimi.
Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovės demonstravo vaizdines
priemones. Utenos miesto ir rajono gimnazijų moksleivių bei jaunųjų policijos rėmėjų komandos
demonstravo, kaip vykdoma žalingų įpročių prevencija Utenos miesto ir rajono švietimo įstaigose.
Moksleivių komandos buvo apdovanotos prizais.
2017 m. lapkričio 18 d. pareigūnai organizavo Utenos krašto moksleiviams prevencinę pažintinę
ekskursiją į Kėdainių r. priklausomybės ligų reabilitacijos centrą “Vilties švyturys”, bei pramogą
pasivažinėjimą kartingais Anykščių technikos sporto klube “Motosportas”. Vaikus (turinčius
raštiškus tėvų/globėjų sutikimus) į ekskursiją lydėjo Utenos miesto ir rajono švietimo įstaigų atstovai
ir policijos pareigūnai.
2017 m. gruodžio 5 d. Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseine bendruomenės
pareigūnės surengė prevencinį renginį skirtą Utenos krašto vaikams ir jaunimui „Policijos bičiulio
Amsiaus Kalėdinės plaukimo varžybos – 2017”. Šio renginio tikslas - skatinti Utenos krašto vaikus
ir jaunimą gyventi sveiką gyvenimo būdą, aktyviai sportuoti, prasmingai leisti laisvalaikį, ugdyti
garbingus elgesio principus, didinti netoleranciją žalingų medžiagų vartojimui. Taip pat populiarinti
plaukimo sportą Utenos miesto ir rajono vaikų tarpe ir išaiškinti geriausius plaukikus. Policijos
bičiulio Amsiaus Kalėdinėse plaukimo varžybose dalyvavo 110 Utenos krašto vaikų ir jaunuolių,
kuriuos

varžybų

metu

palaikė

gausus

būrys

susirinkusių

šeimos

narių

ir

bičiulių.

Nugalėtojams užėmusiems pirmą, antrą ir trečią vietą buvo įteikti policijos bičiulio Amsiaus medaliai
ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėkos raštai. Sportininkams
dovanotos plaukimo kepurėlės, plaukimo plaštakos, kurios padės aktyvių treniruočių metu siekti
geresnių rezultatų.
4.15. paaiškinimas, kodėl projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal metodus ar priemones.

Projekte vykdomos veiklos atsižvelgiant į tikslinių grupių modernėjimą ir lūkesčius. Todėl
tikslinei grupei – Utenos miesto ir rajono švietimo įstaigų moksleiviams policijos pareigūnų vykdyti
prevencinio pobūdžio reidai padėjo užkirsti kelią jaunimo daromiems teisės pažeidimams ir
nusikalstamoms veikoms Utenos mieste ir rajone. Vykdytas teisinių žinių konkursas „Temidė“
paskatino Utenos miesto ir rajono švietimų įstaigų moksleivius gilinti teisines žinias, prasmingai leisti
laisvalaikį kartu su bendraklasiais rengiant kūrybinius pristatymus konkursui. Ruošimasis konkurso
etapams moksleiviams paliko žinių išliekamąją vertę. Utenos apskr. VPK vykdytos atvirų durų dienos
metu, moksleiviai susipažino su policijos pareigūnų darbo kasdienybe, gavo išsamią informaciją apie
stojimo ir mokymosi sąlygas, renkantis policijos pareigūno profesiją. Pareigūnų organizuota jaunųjų
policijos rėmėjų išvyka į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono
policijos komisariatą, paskatino jaunuolius iš arčiau susipažinti su policijos pareigūnų profesija,
vykdomomis funkcijomis bei pagilino žinias apie policijos vykdomą veiklą. Ši prevencinė ekskursija
motyvavo jaunuolius ir toliau aktyviai vykdyti jaunųjų policijos rėmėjų veiklą, prisidėti prie policijos
vykdomos prevencinės veiklos, keistis informacija su policija, skatinti savo bendraamžius užsiimti
prasmingu laisvalaikio praleidimu. Pareigūnų susitikimai su jaunimu Utenos miesto ir rajono
švietimo įstaigose dėl žalingų įpročių prevencijos, prevencinis renginys „Pasakyk narkotikams ne“,
prevencinė išvyka į reabilitacijos centrą ‘Vilties švyturys“ Utenos krašto jaunimui suteikė žinių
išliekamąją vertę apie tai, kokią nepataisomą žalą žmogaus organizmui ir gyvenimui gali padaryti
narkotinės ar psichotropinės medžiagos, tabako gaminiai, alkoholis. Vaikai supažindinti su taikoma
atsakomybe asmenims pagal Lietuvos Respublikos įstatymus dėl narkotinių ar psichotropinių
medžiagų vartojimo, laikymo, platinimo, dėl tabako gaminių vartojimo draudžiamose vietose,
turėjimo, perdavimo nepilnamečiams asmenims. Vykdyti prevenciniai renginiai ir jų metu pristatyti
prasmingi laisvalaikio praleidimo būdai leido vaikams susimąstyti apie gyvenimo prasmę, prioritetus,
vertybes, gyvenimo tikslus ir siekius, paskatino keisti netinkamo elgesio formas. Policijos
bendradarbiavimas su Utenos miesto ir švietimo įstaigomis ir su kitais projekto partneriais vykdant
prevencinį projektą tapo glaudesnis. Aktyviau keičiamasi informacija tarpusavyje siekiant užkardyti
galimus jaunimo daromus teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas. Sporto renginys paskatino
Utenos krašto jaunimą aktyviau sportuoti, gyventi sveiką gyvenimo būdą, pasirinkti prasmingą
laisvalaikio praleidimo būdą. Tinkamas, motyvuotas jaunimo paskatinimas užsiimti prasminga veikla
sumažina tikimybę, kad jaunimas nedarys teisės pažeidimų. Jaunimas savo geru pavyzdžiu skatins ir
kitus moksleivius nevartoti žalingų medžiagų ir gyventi sveiką gyvenimo būdą. Policijos pareigūnų
vykdomos prevencinės veiklos dalyvaujant moksleiviams paskatino jaunimo pasitikėjimą policija.

4.16. Paaiškinimas, kodėl projektą būtų galima įgyvendinti kitame kontekste, įskaitant informaciją
apie: kaip ir kieno šis projektas buvo finansuojamas ir kokios buvo projekto su finansais,
medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais susijusios išlaidos.
2016 m. sausio 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-24 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo
ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tvarkos aprašu
2017m. Kovo 13 d. buvo patvirtintas projektas JAUNIMAS UŽ GYVENIMĄ BE ALKOHOLIO
IR TABAKO, jam buvo skirtas finansavimas - 2440 eurų.
4.17. Kur galima rasti daugiau informacijos apie projektą?
Prevencinio projekto metu vykdytos prevencinės priemonės buvo nuolat viešinama Šv. Mišių metu bažnyčiose, Utenos radijuje (tiesioginio eterio metu), Utenos miesto vietinėje spaudoje (Utenos diena, Utenos apskrities žinios ir kt.), facebook paskyrose, Utenos r. savivaldybės internetiniame tinklapyje, Utenos apskrities VPK internetinėje svetainėje. Kilus klausimams galite kreiptis į
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnes: Agnė Steponavičienė
mob. 8 677 83 680, el.p. agne.steponaviciene@policija.lt ir Daiva Maselskienė mob. 8 686 14 027,
el.p. daiva.maselskiene@policija.lt

